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التي أضاءت دربي بالدعاء كتحممت في تربيتي كؿ مشقة ك عناء، ككاصمت الميؿ إلى ركح كالدتي الطاىرة، 

 بالنيار مف أجؿ أف يسمك أبنائيا، طيب اهلل ثراىا كاسكنيا فسيح جناتو، كادخميا الفردكس األعمى. 

 كالدم الغالي.   أعظـ مف أم عطاء الذم يغار العطاء منو ألنوالقمب الحاني  صاحبك سندم ك قدكتي إلى 

 الي شريكة حياتي ك شمعة طريقي ك رفيقة دربي...... زكجتي الغالية.

 .... أخكتي ك أخكاتي األحباب. نسى اليمـك معيـكت أىـ،شرؽ البسمة بمقي، كتإلى مف يصفك القمب ليـ
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 كالمعرفة في فمسطيننا الغالية.إلى كؿ مف كاف لو إسياـ في دعـ العمـ 

 إلى كؿ مف سأىـ ك لك بالنصيحة في إخراج ىذا العمؿ إلى النكر. 

 .ىؤالء أىدم ثمرة جيدم المتكاضع مع المحبة كالتقديركؿ  إلى
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 لتقديركاالشكر 

إلرادة، ك منحني كامدني بالصبر كأالشكر هلل عز ك جؿ الذم أنار لي الدرب، ك فتح لي أبكاب العمـ، ك  الحمد

لسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل كالصالة كاالقدرة عمى إكماؿ ىذه الرسالة المتكاضعة، 

 عميو ك سمـ.

لذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه كا، كامؿ ابك ككيؾ ـ لمدكتكر الحتراكالتقدير كايسرني أف أتكجو بجزيؿ الشكر 

الرسالة، كعمى ما بذلو مف جيد كبير، ك متابعة مستمرة، ك عمى ما منحني إياه مف عمـ غزير، ك إرشاد 

 متكاصؿ حتى أنجز ىذه الرسالة.

ة ك مناقشة الرسالة ك لتقدير لمسادة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة، عمى تفضميـ بقراءكاتقدـ بكافر الشكر كأ

 إبداء مالحظاتيـ القيمة. 

سببا في إلى حيز التنفيذ, إلى كؿ مف كاف الرسالة في إخراج ىذا  أىـأتكجو بالشكر الجزيؿ لكؿ مف س

  ي.تعميمي كتكجييي ك مساعدت

شكر كافة أعضاء الييئة التدريسية الذيف قدمكا لي كؿ المساعدة خالؿ سنكات الدراسة في برنامج كأكما 

فمكـ مني أسمى آيات الشكر  القدسفي كمية الدراسات العميا في جامعة  لضرائبكاالمحاسبة ماجستير 

 الحتراـ.كالتقدير كا

كا بتعبئة االستبانات التي ىمالدخؿ، الذيف سلزميالتي ك زمالئي في دكائر ضريبة اأتكجو بالشكر الجزيؿ كما 

 كجيت ليـ بمينية عالية.
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:ممخص ال

عمى الدخؿ الخاضع  12بمعيار رقـ المساىمة العامة التزاـ الشركات  أثرإلى قياس  الحالية ىدفت الدراسة
ببكرصة فمسطيف كبالتالي ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات  مساىمةلمضريبة لمشركات ال

مف عينة الدراسة المككنة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانو تـ تكزيعيا عمى ، ك مساىمةال
مكظفي دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية ذكم الخبرة بالعمؿ في ممفات الشركات  ( مكظفا مف53)
حاليا عمى حيات مأمكر تقدير كالعامميف سابقا ك الحاصميف عمى صالالمسجمة ببكرصة فمسطيف، ك  مساىمةال

( استبانو صالحة لمتحميؿ 39قد تـ استرداد )المسجمة ببكرصة فمسطيف، ك  مساىمةمشركات الل الضريبة تقدير
بيؽ المعيار المحاسبي الدكلي تأثير تطالمنيج الكصفي التحميمي لبياف  استخدمت الدراسة اسمكباإلحصائي. 

كلفحص فرضيات  في بكرصة فمسطيف، مساىمةعمى إيرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال 12رقـ 
 طريقة انحدارالممثؿ باختبار االنحدار الخطي المتعدد المبني عمى  ئيالتحميؿ اإلحصا الدراسة تـ استخداـ

 .Correlation Matrix )االرتباط )  مصفكفة معامالتك  (Ridge Regression)ؿ الت
في فمسطيف لتعميمات  مساىمةدرجة تطبيؽ الشركات البأف  أربعة نتائج رئيسة كىيقد أظيرت النتائج ك 

الخاص  12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  ، كاألصكؿ المؤجمة، كاعادة تقييـ األصكؿااللتزامات المؤجمة
، االلتزامات المؤجمةفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال أثريكجد ، ك بضريبة الدخؿ مرتفعة

الخاص بضريبة الدخؿ عمى  12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  كاألصكؿ المؤجمة، كاعادة تقييـ األصكؿ
طردم مكجب كدالة إحصائيا لتطبيؽ  أثر كما كيكجد ،ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

كاألصكؿ المؤجمة  االلتزامات المؤجمةاألصكؿ ك في فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ  مساىمةالشركات ال
الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  23المحاسبي رقـ المكجكدة  بالمعيار 

ت ضريبة الدخؿ بشكؿ عاـ عمى ايرادا 12لتطبيؽ المعيار الدكلي رقـ  أثركجكد أظيرت النتائج ، ك الشركات
 . ببكرصة فمسطيف مساىمةالمتحققة مف الشركات ال

ؽ الفجكة لكائح تعمؿ عمى تضيي، ضركرة سف تعميمات ك ياأىممجمكعة مف التكصيات مف  كقد قدمت الدراسة
 قكائـالمكثكقية بالزيادة ، التشريعات الضريبية بما يتعمؽ بالمحاسبة عف ضرائب الدخؿبيف المعيار المحاسبي ك 

 12تعميمات المعيار الدكلي رقـ المطبقة ل مساىمةالشركات الالخاصة ب كالتصريحاتالمالية 
، بكرصة مساىمةضريبة الدخؿ، الشركات الايرادات ، 12رقـ  المحاسبي الدكلي : معيارالكممات االفتتاحية

 .، االلتزامات المؤجمةالمؤجمةاألصكؿ فمسطيف، 
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The Effect Of Applying IAS No 12 On The Palestinian 

Income Tax Revenue For The Companies Listed In Palestine 

Exchange.

Prepared by: Zaid Rebhi Hammad Qutait. 

Supervisor: Kamel Abu Quaik

Abstract 

     The purpose of this study is to measure the impact of applying the IAS

(International accounting standerds) No 12 on the companies listed in PEX 

(Palestine Exchange) and the impact of this applying IAS 12 on the net income 

before tax and subsequently the income tax revenues that is received from those 

companies.In order to achieve the objectives of the study the researcher has 

designed a questionnaire that was distributed to Sample of the study which consists 

of (53) income tax officials in the West Bank, who have already obtained the 

permission of tax estimator and is currently working or have previously worked in 

the estimation of tax for the companies listed in PEX, (39) valid statistical analysis 

were recovered.  

The study used the descriptive analytical method to demonstrate the effect of the 

application of IAS No12 on income tax of income from the PEX companies. In 

order to achive the study's objectives and test the hypotheses of the study, analysis 

and representative statistics were used to test the multiple regression that is based 

on the Ridge Regression and the Correlation coefficients matrix. 

The results showed four main results, the first is that the degree of applying the 

differed assets, differed liabilities and the revaluation of assets in the IAS 12 in the 

companies listed in PEX is high, The second is that there is an impact of the 

companies listed in PEX which are applying the differed assets, differed liabilities 

and the revaluation of assets in the IAS 12 on the income tax revenues that are 

received from those companies. The third is that there is a direct correlation and 

statistical relationship between the companies listed in PEX which are applying the 

differed assets, differed liabilities and the revaluation of assets in the IAS 12 on the 

income tax revenues that is received from those companies. The fourth result that 

was uncovered in the study is that there is an impact of the companies listed in 

PEX which are applying the IAS No 12 in general on the income tax revenues that 

are received from those companies. 



ر

The study presented a set of recommendations including: the importance of 

reissuing a new regulations and lows that narrow the gap between the IAS No 12 

and taxable laws relating to income tax accounting; increasing the degree of 

reliability of the financial statements and declarations issued by the companies 

listed in PEX which are applying the IAS No 12. 

 Key words: IAS No12, Income Tax revenues, Joint Stock, PEX Companies, 

Deferred assets, differed liabilities.
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 الفصؿ األكؿ
__________________________________________________________

العاـ لمدراسة االطار

 مقدمة الدراسة:  1-1

االلتزامات الحككمية ك ، المالية الالزمة لمكاجية النفقاتبرفد خزينة الدكلة بالمكارد  بشكؿ عاـ الضرائب تساىـ

رسـ في  ب حيكيةالضرائ مساىمةاف حيث ، تعميـ كبنية تحتيةكلة مف صحة ك تغذية القطاعات الحيكية بالدك 

خاصة النامية منيا العتمادىا بشكؿ كبير عمى االيرادات الضريبية ك لة االقتصادية بالدك السياسات المالية ك 

 .(2015، المفمح )مسكدهالتشريعات المحميةنيف ك الناتجة عف تطبيؽ القكا

عمى القكانيف السارية قبؿ االحتالؿ  حافظالذم الحتالؿ االسرائيمي مناطؽ الفمسطينية مف االلقد عانت 

اجبارية لزيادة  كامر عسكريةأمع فرض  ،القطاع عمى التكاليبالضفة ك  ردني كالمصرمالخاصة بالجانبيف األك 

كمع انتعاش االقتصاد  ادارة امكر الدكلة الفمسطينيةبعد استالـ السمطة ك  1994مكاؿ، كفي عاـ جباية األ

الية منظمة كفاعمة تتناسب كالتطكر كمجراءات محاسبية ال برزت الحاجة ،مياميا ياالفمسطيني بعد تسمم

الحسابات  مدققيف جمعية فعيؿ دكرتتـ ك جمعيات اعي كعميو تـ تػأسيس عدة ىيئات ك االقتصادم كاالجتم

ا كم 2000 عاـبال الحداث االنتفاضةنظرا ك  دقيؽ الحسابات،كتلمينة المحاسبة الفاعمة المنظمة  ييئاتكال
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استمرت  فلكك تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  أثرت راجع الحالة االقتصادية العامة،كت أحداثتالىا مف 

لزمت أتي كالفمسطينية بعا لمقكانيف الضريبية المصدرة بعيد السمطة الكتتبني لممعايير كالعممية التطكر 

 (.2012زعيتر، )ابك طبيؽ المعايير المحاسبية الدكليةالمؤسسات المالية بتك  المساىمة الشركات

كنية مدققة انكقحسابات أصكلية تمتمؾ  بكرصة فمسطيفالفمسطينية كالمدرجة في العامة  مساىمةالشركات ال

يا ساىمتكميتيا في االقتصاد ىمنظرا أل كفقا لمقكانيف الفمسطينية السائدة كذلؾ  معايير المحاسبة الدكليةحسب 

إيرادات ضريبة رافدا ميما الجمالي الشركات  المتحققة مف تمؾضريبة الحيث تشكؿ  االجمالي بالناتج المحمي

 (.2015، كزارة المالية ) الدخؿ بالدكلة

تحتكم عمى معمكمات حيكية لمشركات التي  المالية البيانات اعداد لممحاسبة األساسية األىداؼف م

كالدكائر الضريبية التي ىي  الضريبية لسمطاتف تمؾ الجيات اكماتخاذ القرار،  لمساعدتيـ عمى لممستخدميف

 ،الضريبية السمطات متطمباتالتي يجب اف تتكافؽ مع حد المستخدميف الخارجيف لمبيانات المالية لمشركات أ

 (. 8002سمماف، البدراف، )الضريبي التحاسب عممية في المعمكمات تمؾ تعتمد يجعميا بماك 

صدارات كاكؿ ما يتعمؽ بالمحاسبة  تنظيـل ساساأ فمسطيف معايير المحاسبة الدكلية لتككفدكلة تبنت كقد 

، كمف تمؾ فصيالتيا كرزمة كاحدةلمشركات الممزمة بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بت البيانات المالية

 تتـ كيؼ الذم يتناكؿك  الدكلية المحاسبة معايير مجمس عف الصادر 12رقـ  معيار المحاسبة الدكلي المعايير

 األمر إف ، حيثةقبميكالمست يةلاحال أثيراتياكت كااللتزامات المؤجمة األصكؿالمؤجمة ك  لضريبةا عف المحاسبة

 كأ لألصؿ المسجؿ المبمغ سداد أك باسترداد الشركة قياـ كقعت كى تزاـ مؤجؿال كأ بأصؿ لالعتراؼ المالـز

، األحديادتيا )ز  كأسداد سكؼ يؤثر عمى الضريبة المستقبمية بتقميميا ال كذلؾ فاف مبمغ االسترداد اكب ،لتزاـاال

2014). 
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 مشكمة الدراسة: 1-2

 في ياساىمتم تتجاكز لـ الدخؿ بضريبة ممثمة المباشرة لضرائبف اأبشكؿ رئيس بتتركز مشكمة الدراسة 

جدا بالمقارنة  منخفضة كىي اإليرادات إجمالي مف% 8 حاجز (2015-2011)مف  خيرةاأل الخمس األعكاـ

عمى بكثير فكصمت أكاقتصادياتيا مشابية لالقتصاد الفمسطيني، حيث سجمت مستكيات  مجاكرة أخرل بدكؿ

 %70تي تتجاكز كالناىيؾ عف النسب المسجمة بالدكؿ المتقدمة % 28% كفي مصر17في االردف لنحك

  (2015 ،خركفكاعبد الكريـ )

لشركات ا مساىمةك  ،ايرادات ضريبة الدخؿ بالمقارنة مع باقي االيرادات الضريبية مساىمةاف االنخفاض ب

 ككنيا الرافد االكبر ليا يؤثر بشكؿ اجمالي عمى االيرادات إيرادات ضريبة الدخؿحصيمة العامة ب مساىمةال

مف ك  ، 2015-2011% مف ايرادات ضريبة الدخؿ لالعكاـ 30% الى 13المتحققة حيث تتراكح نسبتيا مف 

االيرادات مف حصيمة عمى  هأثر ك  12رقـ  المحاسبة الدكلي لمعيار مساىمةتطبيؽ الشركات الية أىمتي أىنا ت

 : السؤاؿ الرئيسي التاليتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ تعميو ك الدخؿ بفمسطيف، ضريبة 

  أثرما ك في الشركات المساىمة العامة في فمسطيف   12ما مدل تطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

فمسطيف كيتفرع منو  بكرصة في مساىمةالشركات الالمتحققة مف تطبيؽ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ  ذلؾ

 مف االسئمة: دعد

   .في الشركات المساىمة العامة في فمسطيف 12ما مدل تطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  .1

المؤجمة الخاصة  الضريبية األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةالشركات ال تطبيؽ أثرما ىك  .2

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  12بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الشركات.
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المؤجمة الخاصة  الضريبية في فمسطيف لتعميمات االلتزامات مساىمةالشركات ال تطبيؽ أثرما ىك  .3

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  12بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الشركات.

المكجكدة  بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ  مساىمةتطبيؽ الشركات ال أثرما ىك   .4

 الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات. 12المحاسبي رقـ 

 اىداؼ الدراسة :  1-3

 12ثار المترتبة عمى تطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ يتمحكر اليدؼ الرئيسي لمدراسة حكؿ فحص األ

تتمثؿ تفرع منو عدة اىداؼ فرعية كيفي فمسطيف  مساىمةلشركات الالمتحققة مف اعمى ايرادات ضريبة الدخؿ 

 : بالتالية

 .12العامة بتطبيؽ معيار المحاسبي الدكلي رقـ  مساىمةمدل التزاـ الشركات ال فحص (1

في فمسطيف لتعميمات األصكؿ الضريبية المؤجمة الخاصة  مساىمةتطبيؽ الشركات ال أثر قياس (2

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  12بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الشركات.

المؤجمة الخاصة  الضريبية في فمسطيف لتعميمات االلتزامات مساىمةالشركات ال أثر تطبيؽ قياس (3

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  12بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الشركات.

في فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ األصكؿ المكجكدة  بالمعيار  مساىمةالشركات ال ما ىك أثر تطبيؽ  (4

    خؿ المتحققة مف تمؾ الشركات.  الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الد 12المحاسبي رقـ 
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 ية الدراسة:أىم 1-4

المتعمؽ بضريبة الدخؿ عمى  12الفعمي لتطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ  ثرية الدراسة مف األأىمتنبع 

 أثر التاليكبالعامة بسكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية،  مساىمةإيرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال

المكازنة العامة لمسمطة الفمسطينية كقدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا  عنصر االيرادات الضريبية في ذلؾ عمى

ير فعمي ىؿ عدـ تطبيؽ المعيار المحاسبي لو تأثقديـ الخدمات لمقطاعات الحيكية مثؿ الصحة كالتعميـ، ك كت

تحسيف ايرادات ضريبة بزيادة ك  مساىمةة بقدرتيا عمى الية الدراسأىم، كما كتنبع عمى ضريبة الدخؿ لمشركات

ىذه الدراسة باعطاء صكرة كاضحة عف األثر الذم يتكقع  ، كتتميزكتطكيرىا تبعا لممعيار المحاسبيالدخؿ 

 .12االستفادة منو بعممية زيادة الرقابة عمى الشركات كاالىتماـ بتطبيؽ الشركات لممعيار المحاسبي رقـ 

محدد عمى طرؽ تعامؿ الشركات مع بعض التعميمات بالمعيار المحاسبي كما تيتـ الدراسة بالبحث بشكؿ 

العامة بفمسطيف،  مساىمةكاثرىا عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال 12الدكلى رقـ 

عمى  مساىمةلمشركات ال 12باالضافة الى التعرؼ عمى اثر البيانات المالية المبنية عمى المعيار الدكلي رقـ 

 ر ضريبة الدخؿ المتحققة مف لتمؾ الشركات.تقدي

 :االجرائية التعريفات 1-5

الدكلي،  المالي كاإلبالغ المحاسبة لمعايير كفقآ كالمعد خسارةال كأ الربح صافي ىك :المحاسبي الربح/الدخؿ

 .(2013 صار، حميدات،كن)اب الدخؿ ضريبة تنزيؿ قبؿ كذلؾ

 بمكجب المحددة لمفترة خسارةال كأالربح  صافي : ىكالضريبية الخسارة) لمضريبة الخاضع (الدخؿ/ الربح 

 قابمةال كأ المستحقة الدخؿ ضرائب ضكئو عمى تتحدد كالذم السمطات الضريبية تضعيا التي القكاعد

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( لالسترداد
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 المؤقتة الفركؽ نتيجة المستقبمية الفترات في المستحقة الدخؿ ضرائب مبالغ ىي": مؤجمة ضريبية التزامات 

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( "لمضريبة الخاضعة

 المؤقتة الفركؽ نتيجة مستقبمية فترات في لالسترداد القابمة الدخؿ ضرائب مبالغ : ىيمؤجمة ضريبية اصكؿ

 الضريبية الخصكمات رحيؿت كالقادمة ا لمفترات المستخدمة غير الضريبية الخسائر رحيؿت كلالقتطاع ا القابمة

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( القادمة لمفترات المستخدمة غير

 كالتي كااللتزامات لألصكؿ المالية التقارير عدادا كأسس الضرائب سسأ بيف الفركؽ : ىيالمؤقتة الفركؽ

 .(2008، )حماد، القادمة الفترات في ضريبي استقطاع حدكث كأ لمضريبة الخضكع الى تؤدم

 الربح تحديد عند لمضريبة خاضعة مبالغ عنيا ينشأ سكؼ مؤقتة فركؽ:  لمضريبة خاضعة مؤقتة فركؽ

 لتزاـأك اال لألصؿ المسجؿ المبمغ سداد اك استرداد يتـ عندما المستقبمية لمفترات (الضريبية الخسارة)الضريبي

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار(

 الضريبي الربح تحديد عند لالقتطاع قابمة مبالغ عنيا ينشأ سكؼ مؤقتة فركؽ: لالقتطاع قابمة مؤقتة فركؽ

 اصدار( لتزاـاال كا لألصؿ المسجؿ المبمغ سداد اك استرداد يتـ عندما المستقبمية لمفترات (الضريبية الخسارة)

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، 

 مضريبةل خاضعة اقتصادية منافع أم مقابؿ ضريبية ألغراض سيقتطع الذم المبمغ :ألصؿ الضريبية القاعدة

ذا ؿ.لألص المرحؿ المبمغ يسترد عندما لممشركع ستتدفؽ  فاف لمضريبة خاضعة االقتصادية المنافع تكف لـ كا 

 ..(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار(المرحؿ مبمغو تساكم لألصؿ الضريبية القاعدة

 لالستقطاع قابمة قيمة أم ناقص لاللتزاـ المحممة القيمة عف عبارة كىي ـ:لاللتزا الضريبية القاعدة 

 القاعدة مقدمان تككف المستمـ اإليراد حالة فيؿ. ك المستقب في االلتزاـ ىذا بخصكص الضريبية لألغراض

 فترات في لمضريبة خاضعان  يككف كلف لإليراد مبمغ أم ناقصان  المرحمة القيمة ىي الناشئ لاللتزاـ الضريبية

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( مستقبمية
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 مساىمةحدل الييئات العمة المحمية بصكرة نيائية، ا كفريضة مالية يدفعيا الفرد جبرا إلى الدكلة ا:  الضريبة

 .( 2000)ناشد، منو في التكاليؼ كاالعباء العامة، دكف اف يعكد عميو نفع خاص مقابؿ دفع الضريبة

 المؤجمة الضريبة عائد أك كمصركؼ الجارية الضريبة عائد أك مصركؼ مجمكع : الضريبة مصركؼ

(Kieso et al ,2011). 

ىي عبارة عف مبمغ مف النقد تفرضو الدكلة عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة بمكجب  الدخؿ:الضريبة عمى 

منو في بناء مؤسسات الدكلة، ك لتغطية االلتزامات المترتبة عمييا  مساىمةالقانكف ألم شخص، ك ذلؾ ك

 (2011( لعاـ 8مسطيني رقـ )فلمحفاظ عمى كجكدىا ك خدمة رعاياىا) القرار بقانكف ضريبة الدخؿ ال

 الدراسة : حدكد 1-6
 

 الضريبة مكظفي دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية الذيف عممكا في تقدير:  الحدكد البشرية 

لبالغ كاالمسجمة ببكرصة فمسطيف سكاء عممكا حاليا اك سابقا بدائرة كبار المكمفيف   مساىمةمشركات الل

 مقدر ك مكظؼ. 35عددىـ 

 2017/ تمكزإلى  2016: تمت ىذه الدراسة في الفترة الممتدة بيف أيمكؿ /الحدكد الزمانية . 

 دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية. الحدكد المكانية : 

 الدراسة :  محددات 1-7

 .غياب عدد مف أفراد العينة عف أماكف عمميـ مما أطاؿ استرداد االستبانات 

 نيائيان. رفض بعض أفراد العينة اإلجابة عمى االستبانة 

 .صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات مف كزارة المالية 

 .انتشار عينة الدراسة في مكاقع جغرافية متباعدة 
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 الثانيالفصؿ 
__________________________________________________________ 

 االطار النظرم
 

 المقدمة:
االساسية  مصادرال أىـحد أبضريبة الدخؿ بشكؿ كبير في نشاطات الحككمات كتزكد الحككمات  تساىـ

أنكاع الضرائب المحمية  أىـاداره مياميا، ككذلؾ الحاؿ بفمسطيف حيث اف ضريبة الدخؿ تعد مف ك تمكيؿ ل

المسجمة ببكرصة  مساىمةكتعد الشركات ال ،مف أكلكيات الحككمات الفمسطينية المتعاقبة ىي ،كزيادة نسبتيا

لكبر حجـ عمميا  ،الركافد المغذية لممكازنة بشكؿ عاـ ك ضريبة الدخؿ بشكؿ خاص أىـفمسطيف مف 

كيعد  ، 2007كنشاطيا المتشعب كىي ممزمة بتطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية المطبقة بفمسطيف منذ عاـ 

لدكلي المحدد لمتعامؿ مع ضريبة الدخؿ كلو اإلطار االخاص بضرائب الدخؿ  (12)المعيار الدكلي رقـ 

ارتباط حيكم بالدخؿ الخاضع المتحقؽ مف الشركات في فمسطيف، كذلؾ ضمف القكانيف الضريبية المعمكلة 

 بيا في فمسطيف كالناظمة لمعالقة الضريبية بيف المكمفيف كاإلدارات الضريبية.

 :التطكر التاريخي لضريبة الدخؿ في فمسطيف  2-1

 فمسطيف، عمى االنتداب البريطاني عيد في رسميو كبصكره مره ألكؿ فمسطيف في الدخؿ ريبةض فرضت

كبيذا  ،ـ 1/9/1941المفعكؿ مف تاريخ  سارم كأصبح ـ 1941 لسنة 23 رقـ قانكف بصدكر ذلؾ ككاف

 .(2016،الدخؿ)كزارة المالية الفمسطينية ضريبة فييا تفرض عربية دكلة رابع ىي تككف فمسطيف
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 أنو إال كبيرنا تغيرنا يحدث لـ كىذا القانكف 1947 لسنة 13 رقـ القانكف كصدر السابؽ القانكف تعديؿ تـ 

 أرباح خضعأ أنو كما الصناعية، كاألبنية كاألراضي المباني بخالؼ ممؾ أم تأتي مف التي رباحاأل أخضع

 ستة شرائح إلى الضريبية الشرائح تخفيض عمى القانكف ىذا عمؿك  لمضريبة، الزراعية رباحالتصدير كاأل

 إلى يصؿ بحد أعمى % كتنتيي5  نسبة مف تبدأ أصبحت بحيث الضريبة لمعدالت األقصى الحد كزيادة

 االزدكاج معالجة القانكف عمى ىذا عمؿ كما %25 بنسبة الشركات عمى نسبيو ضريبة % كفرض50

 (.2014السالميف كالدقة، الضريبي )

 األمكر ىناؾ المصرية اإلدارة أبقت حيث غزة في قطاع القانكف ىذا في العمؿ بقي 1948عاـ كفي 

 فقد الغربية لمضفة بالنسبة أما، ـ1947لسنة  13 رقـ كاستمر العمؿ بالقانكف ،عميو ىي ما عمى الضريبية

 إصدار تـ أف إلى جديدة ضريبية قكانيف بإصدار األردنية الحككمة كقامت 13 رقـ بالقانكف العمؿ انتيى

كالضفة  الغربية الضفة مف لكؿ الدخؿ ضريبة قكانيف بتكحيد القانكف ىذا قاـ حيث  1951لسنة 50 رقـ قانكف

 (.2014) السالميف كالدقة ، 1954  لسنة 12 رقـ بالقانكف استبدؿ حتى بو معمكؿ كظؿ الشرقية

، حيث تميز القانكف 1964( لسنة  25لقانكف رقـ ) ا ككاف آخر القكانيف الصادرة في تمؾ الفترة ىكقد 

بالتكسع في شمكؿ التكميؼ الضريبي كتصاعد المعدالت الضريبية، كما ك شكمت بمكجب القانكف محكمة 

  خاصة تعرؼ باسـ"محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ لتتكلى ميمة الفصؿ في المنازعات الضريبية

 .(2012) محمد،

 عقارات أرباحك  كأجكر ركاتب شكؿ في الدخؿ المتكلد عمى 1964( لسنة  25رقـ ) بقانكف  الضريبة فرضتك 

 كمعاشات العامة القركض فكائد ككذلؾ الزراعة نشاط مف مايتكلد الضريبة مف اعفي انو اال، اسيـ أرباحك 

بقي العمؿ بالقانكف اعاله لغاية احتالؿ الكياف الصييكني الراضي ك ، لمربح غير اليادفة الييئات كايراد التقاعد

مع  1964( لسنة  25رقـ )  العمؿ بقانكف عمى سمطات االحتالؿ كحافظت،  ـ1967 الفمسطينيف عاـ

 معدؿ المفركضة فارتفع الضرائب معدؿ رفعتك  اإليرادات زيادة استيدفت اضافية عسكرية أكامر فرض

 ما كاذاالعائمية كالشخصية،  اإلعفاءات خفض كما % 55 إلى % 50 مف العميا الشرائح عمى الضرائب
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 األعباء اف لكجدنا ، 1982عاـ في الضريبة لقانكف األخيرة التعديالت صدكر بعد الضريبة دافع قكرف

 فيما اإلسرائيمي نظيره يتحممو ما أضعاؼتسعة  تعادؿ المحتمة األراضي في المكاطف يتحمميا التي الضريبية

 (. 2005فقط )الشمة،  الدخؿ بضريبة يتعمؽ

دارييف قانكنييف نظاميف كاف ىنالؾ 1994 العاـ الكطنية الفمسطينية فيالسمطة  قياـ عندك   الدخؿ، لضريبة كا 

 الضفة الغربية في كاآلخر (،1947لسنة 13رقـ  االنتدابي الدخؿ ضريبة قانكف( غزة قطاع في أحدىما

 النظاميفىذيف  بتطبيؽ المعنية الجيات ككاجيت  1964)لسنة 25 رقـ األردني الدخؿ ضريبة قانكف(

 كعدـ بيف النظاميف، كالتطبيؽ النص في الكبير التبايف ياأىم الكاقع، أرض عمى عديدة كصعكبات مشكالت

 . (2015، خركفكاكمتطمباتيا )عبد الكريـ  حينو في المرحمة لمستجدات النظاميف مكاكبة

 لسنة 13رقـ  االنتدابي الدخؿ ضريبة قانكف( قكانيفالالسمطة الكطنية الفمسطينية العمؿ بيذه أبقت كقد 

إلى أف  1964)لسنة 25 رقـ األردني الدخؿ ضريبة قانكف(  الضفة الغربية في كاآلخر ،بقطاع غزة (1947

ك كاف ىذا  ،1/1/2005ـ كالذم بدأ العمؿ بو مف تاريخ  2004لسنة  17أقرت قانكف ضريبة الدخؿ رقـ 

 كاسعة قطاعات لدل الضريبي كااللتزاـ الكعي زيادة في بآخر أك بشكؿ أىـالقانكف مكحدا بيف الضفة كغزة كس

  لعاـ األردني القانكنيف لككف كذلؾ ،”الضريبي الكعاء“ امع يشكمكف كاألفراد كالذيف كالمؤسسات الشركات مف

 مما الحاضر، الكقت في التطبيؽ أك لالستخداـ صالحة تكف لـ مكاد احتكيا 1947 كالفمسطيني لعاـ 1964 

 التحايؿ أك التيرب إلى لمضريبة كالخاضعيف المكمفيف مجمع مف كاسعة قطاعات لدل كثيرةمبررات  أكجد

السمطة )عبد  لخزينة ماليان  مصدران  تككف أف قبؿ كطنيان  كاجبان  باعتبارىا بيا االلتزاـ مف بدالن  الضريبة عمى إدارة

 . (2015، آخركف الكريـ ك

حيث صدر القرار بقانكف رقـ  2008في عاـ   2004لسنة  17قانكف ضريبة الدخؿ رقـ  جرل تعديؿكما ك 

 ،األصمي القانكف مف مادة ” 14 “ نحك في النظر إعادة تمت فقد بقانكف، القرار ىذا ككفؽ ،2008لسنة   2

 الضريبية النسب تخفيض تـ فقد .لممكمفيف كطبيعتيا اإلعفاءات كنسب الضريبية التعديالت الشرائح كطالت

 ،التكالي عمى 15 %ك 10 %ك  5%إلى تخفيضيا كتـ  16 %ك 12 %ك 8 % كانت حيث عمى الشرائح،
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 كأفراد المقيـ الفرد تخص كانت حيث ، 2004 العاـ قانكف في الكاردة اإلعفاءات الجديد عدؿ القانكف كما

، صناديؽ التقاعد في المساىماتك  الجامعي، كالتعميـ الطبي، كالعالج المسكف، شراء إعفاء عائمتو كتشمؿ

 .لممكمؼ لمحالة العائمية مراعاة دكف دكالر 7,200 قدره مقطكعان  مبمغان  لتصبح 2008 العاـ بقانكف كتغيرت

 مساىمةك  مكاصالت المكمفيف، مصاريؼ بدؿ السنكم الدخؿ مف 10 % نسبتو ما أيضان  اإلعفاء كشمؿ

 قطاعات لدل كقبكالن  رضا القانكف عمى تمت التي التعديالت أكجدت كلقد ،التقاعد صناديؽ في المكظؼ

  .(2015 خركف،لو )عبد الكريـ كا الخاضعة الشركات كالمؤسسات مف كاسعة

دخؿ تعديالت كثيرة أبشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني كالذم  2011لسنة  8صدر قرار بقانكف رقـ كقد 

لممكمؼ كزيادة مبالغ يا تغير عممة القانكف مف الدكالر إلى الشيكؿ كرفع اإلعفاءات الضريبية أىمكمتعددة 

غراض الضريبة مثؿ زيادة نفقات البحث كالتطكير كنفقات الضيافة كنسب بعض المصاريؼ المقبكلة أل

غيرىا مف لممكمؼ الفردم كلمشركات كذلؾ، ك  كاالعتراؼ بالخسائر الرأسمالية كزيادة عدد الشرائح الضريبية

 .(2014)السالميف كالدقة، التعديالت

 أرباحنسب ك شرائح جديدة كمتنكعة، إضافة إلى أف اإلعفاء عمى  2011لسنة  8رقـ كضع قرار بقانكف ك 

تعديؿ النسب عمى الشرائح مع إضافة تـ  2012%. كفي عاـ 25% عمى 100بيع األسيـ قد تغير مف 

 11كبتاريخ  ،% لألفراد كالشركات20% إلى 5% ، لتتراكح النسب الضريبية ما بيف 20شريحة رابعة بنسبة 

الرأسمالية الناجمة عف بيع األكراؽ المالية  األصكؿ أرباحكالذم أعاد إعفاء  صدر تعديؿ آخر 2014ر آذا

لغاء% عمى الفكائد الناجمة عف برامج التمكيؿ، 10إلى اإلعفاء الكامؿ، كاستيفاء نسبة  الضريبة عمى  كا 

( بشأف 2015لسنة  5) قرار بقانكف رقـ   2015 بعاـعديؿ األخير التصدر ، ك الفكائد عمى الكدائع كالعمكالت

. كىذا التعديؿ رفع الشريحة الخاضعة لإلعفاء كفرض 2011لسنة  8نكف ضريبة الدخؿ رقـ تعديؿ قرار بقا

% فقط بينما ألغيت تمؾ الشريحة عمى األفراد كالشركات 20ضريبة عمى الشركات االحتكارية بنسبة 

  .( 2015)ماس ،  فراد كالشركات كالمؤسسات المعنكية األخرل% عمى األ15كاصبحت الشريحة العميا 
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خالؿ  دكرية بصكرة تتدفؽ جديدة نقدية شرائية قكة المصدر نظرية لمضريبة كحسب الخاضع الدخؿ يعدكما ك 

 بيا لو خصائص يتميز الدخؿ فإف كعميو بالمصدر، المساس دكف استيالكيا يمكف معينة، زمنية فترة

 أمكر ككميا الدخؿ بالنقكد، تقييـ إمكانية ككذلؾ أمثؿ، بشكؿ كاستغاللو كصيانتو، المصدر، كبقاء كالدكرية،

 .(2012زعيتر، )أبك كمصدره الدخؿ نكع باختالؼ تختمؼ نسبية

الكعاء الضريبي بأنو المادة الخاضعة لمضريبة، حيث أنو يجب تحديد المادة الخاضعة لمضريبة مف  يعتبر

 عمييا تفرض التي المادة أك المكضكع الضريبة بكعاء كما كيقصد ،أجؿ تصنيؼ الضرائب حسب كعائيا

الدكلة  سياسة في بالغة يةأىمب يتمتع الضريبة كعاء ماال كاختيار أك يككف شخصان  قد كالكعاء ،الضريبة

 (. 2001الضريبية ) إسماعيؿ ، 

 كالتي المباشرة الضرائب مفجزءا  الدخؿ ضريبة تعتبرك تقسـ الضرائب الى ضرائب مباشرة كغير مباشرة 

، الصناعيك كمنيا النشاط التجارم، يف المتحقؽ لممكمف الدخؿ عمىيا الدكلة عمى أفراد المجتمع ك تفرض

 نص أخرل دخؿ مصادر اية أكاالمالؾ المؤجرة كالمحافظ كاالكراؽ المالية ك ، الخدماتيالنشاط ك ، المقاكالتك 

ضريبة دخؿ الشركات التي ك ، يبة دخؿ االفراد )الشخص الطبيعي(كتقسـ الى ضر  المشرع الضريبي عمييا

  (.2013، الحمد هلل) تفرض كتجبى مف الشركات المساىمة العامة كالخصكصية

كىي عبارة عف ضريبة تفرض كتجبى عف اشرة الجزء الثاني مف الضرائب المبمالؾ كتشكؿ ضريبة اال

% مف قيمة العقار اك االيجار اك االرض كتكزع اإليرادات 17االمالؾ العقارية لمفمسطينيف، ك تحصؿ بكاقع 

)نصر عبد الكريـ  % لمثانية90% لالكلى ك10بيف الخزينة العامة ك الييئات المحمية بنسبة 

 .)2015كآخركف،

نكاع الضرائب ىك الضرائب غير المباشرة التي تفرض عمى انشطة االستيالؾ كاالنتاج أما القسـ الثاني مف أ

كاالستيراد كمف ىذه الضرائب ضريبة القيمة المضافة المحمية التي تحسب عمى جميع السمع كالخدمات 

 تجبى، كتحسب ك النيائي لمسمع كالخدمات المستيمكة مف المكاطنيف، حيث يعكد عبء دفعيا عمى المستيمؾ

 .)2015)نصر عبد الكريـ كآخركف،لمشركات البيعمدخالت االنتاج ك مف الشركات كاالفراد بعد خصـ ضريبة 
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كمف الضرائب غير المباشرة كذلؾ ضريبة الشراء كىي تفرض عمى سمع محددة كالكحكؿ كالسجائر 

المقاصة كىي عبارة عف ضريبة القيمة المضافة التي تحصميا كالكيماكيات كالسيارات، كىنالؾ كذلؾ ضريبة 

ك  السمطات الضريبة مف القطاع الخاص الفمسطيني نتيجة قيامو بالشراء مف اسرائيؿ اك المستكردة مف الخارج

تحكؿ الى كزارة المالية الفمسطينية عند نياية كؿ شير، كمف الضرائب الغير مباشرة تدفع لمجانب االسرائيمي ك 

ا ضريبة المحركقات كىي ضريبة تجبى عمى المحركقات المختمفة المستخدمة باالراضي الفمسطينية ايض

كىي عبارة عف ضرائب  مف الضرائب ايضا الرسكـ الجمركية كالمككسكتعتبر بمثابة ضريبة شراء، ك 

مف مفركضة عمى السمع كالخدمات كالبضائع المستكردة مف دكؿ العالـ لصالح القطاع الخاص كتحصؿ 

)نصر عبد  الجمارؾ االسرائيمية، كاخيرا ضريبة االنتاج عمى المنتجات المحمية باستثناء المنتجات الزراعية

 .)2015الكريـ كآخركف،

 

 ضريبة الدخؿ بيا كتطكرىا. مساىمةايرادات السمطة الفمسطينية ك  2-2

طبيعة النشاط االقتصادم المحمي، ك ت العالقة السياسية كاالقتصادية مع الجانب اإلسرائيمي عمى حجـ ك أثر 

التقمبات السياسية كاالقتصادية المحمية كالخارجية ب ت كذلؾأثر كت عمى إيرادات كنفقات السمطة الفمسطينية،

 (. 2012) قباجة،  األمر الذم انعكس عمى االستدامة المالية لمسمطة

اتسمت إيرادات  2000لغاية قبؿ انتفاضة االقصى عاـ  1994لمياميا عاـ  السمطة الفمسطينيةمنذ استالـ 

ك خالؿ ىذه المرحمة استطاعت  ،) فترة التأسيس ( باالزدياد المتكاصؿ الفترة ىذه السمطة الفمسطينية في

مميكف  847.8إلى  1996مميكف دكالر في العاـ  357.7السمطة الفمسطينية في رفع إجمالي إيراداتيا مف 

، أم أنيا استطاعت خالؿ ىذه الفترة الزمنية مف تحقيؽ إجمالي نمك سنكم بنسبة 2000كال في العاـ د

 لـ حيث الضريبية مجمكع اإليرادات مف متكاضعة نسبة الدخؿ ضريبة شكمتكما ك %، 21.5

 غالبية دخكؿ مستكل أسباب منيا انخفاض عدة إلى ذلؾ كيعكد الضريبية اإليرادات مف  13.8%تتجاكز
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 في المكمفيف لدل الضريبي الكعي مستكل الدخؿ كانخفاض لضرائب بالنسبة المقرر اإلعفاء حد عف السكاف

 (. 2005لمضرائب)الشمة ، العدائية المكاطف كنظرة اإلسرائيمي االحتالؿ فمسطيف كترسبات

الضريبية  اإليراداتبمغت نسبة  ك اإليرادات عمى مممكس أك ىيكمي تغيير يطرأ لـ2001 -2002 األعكاـ في

 عمى التكالي  2002 إلى 2000%  لمسنكات مف 48%، 67% ، 26 نسبتوالمحمية ما  اإليراداتمف 

 (.2012زعيتر، )ابك 

( ، التي تعرؼ بفترة اإلصالح  2005 – 2003ـ )االعكابدأ الكضع المالي لمسمطة الفمسطينية بالتحسف في 

%  لمسنكات مف 17 %،18 %،22حيث بمغت نسبة االيرادات الضريبية مف االيرادات المحمية  ،المالي

ذا التحسف في الكضع المالي حدث نتيجة لمضغكط المالية التي رافقت كى عمى التكالي 2005الى  2003

 .)2012زعيتر، )ابك فترة االنتفاضة ك ضغكط الدكؿ المانحة إلصالح الكضع المالي لمسمطة الفمسطينية

 مستحقات دفع عف إسرائيؿ تكقفت لمحككمة كتشكيميا التشريعية االنتخابات في حماس حركة عند فكز

 السمطة حككمة مع التعامؿ عف المانحة الدكؿ تُكقؼ العاـ، ثـ لذلؾ الثالث الشير بداية منذ المقاصة

 2007ك 2006% لمسنكات 13%،30كبمغت نسبة االيرادات الضريبية مف االيرادات المحمية   الفمسطينية،

 (.2012زعيتر، عمى التكالي)ابك

% عف إجمالي اإليرادات في 54ارتفاعان في إجمالي إيرادات السمطة الفمسطينية بنسبة  2008شيد العاـ 

اإليرادات  مساىمةكالسبب الرئيسي ليذا االرتفاع في إجمالي اإليرادات يعكد الرتفاع  2007نياية عاـ 

مف إجمالي  %4تشكؿ سكل  فمـأما الضرائب المباشرة، ممثمة بضريبة الدخؿ ،% 30.8 المحمية بنسبة

 مساىمة، مع زيادة بنسبة %11انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  2009كلكف في العاـ  ،اإليرادات الكمية

في  %14ازدادت إجمالي اإليرادات بما نسبتو ك ، %5ضريبة الدخؿ بإجمالي اإليرادات الكمية لتصؿ إلى 

كتكاصمت  %7ضريبة الدخؿ بإجمالي اإليرادات الكمية لتصؿ الى مساىمةزدادت كذلؾ نسبة كا، 2010العاـ 

%. كىذا االرتفاع في إجمالي اإليرادات جاء مف ارتفاع 13بنسبة   2011العاـ ب الزيادة في إجمالي اإليرادات

% أما 12% كاإليرادات المحمية ب 14إيرادات المقاصة في ىذيف العاميف بزيادة سنكية بمغت تقريبان 
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) قباجة  مف إجمالي اإليرادات الكمية %6الضرائب المباشرة، ممثمة بضريبة الدخؿ فال تشكؿ سكل 

،2012.) 

يراداتاإليرادات  تطكر إجماليالشكؿ التالي يكضح ك  المقاصة كاإليرادات المحمية لمسمطة الكطنية  كا 

كث دنالحظ ازديادىا منذ استالـ السمطة الفمسطينة لمياميا ك ححيث  2011- 1995الفمسطينية لمفترة مف 

رتفاعيا تصاعديا منذ ذلؾ الكقت لغاية عاـ كا 2002-2000انخفاض نظرا النتفاضة االقصى باالعكاـ 

2011. 

 

 (1)الشكؿ

يراداتاإليرادات  تطكر  2011- 1995المقاصة كاإليرادات المحمية لمسمطة الكطنية الفمسطينية لمفترة مف  كا 

 
رتفعػػت كا %مقارنػػة بالعػػاـ السػػابؽ 9.4ارتفاعا بإيرادات الجباية المحمية بنحػػك  2012شػػيد العػػاـ  لقد

ككذلػؾ ارتفعػت إيرادات ضريبػة الدخػؿ ، 2012%عمػػا كانػػت عميػػو في العػػاـ 7.3اإليرادات الضريبيػػة بنحػػك 

ال  2012ايرادات ضريبة الدخؿ في عاـ  مساىمة، إال أف  (2012سمطة النقد الفمسطينية، (2012خالؿ 

% فقط )نصر عبد الكريـ 6البالغة  2011% مف إجمالي اإليرادات كىي اعمى مف عاـ 7تتجاكز نسبة 

 .)2015كآخركف،
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%مقارنػػة بالعػػاـ السػػابؽ، حيػػث ارتفعػػت  12.1إيرادات الجباية المحمية بنحػػك ارتفاعا ب 2013شػػيد العػػاـ 

ككذلػؾ ارتفعػت إيرادات ضريبػة  ،2012%عمػػا كانػػت عميػػو في العػػاـ 16.5اإليرادات الضريبيػػة بنحػػك 

، (2013النقد الفمسطينية،  سمطة (مميػكف شػيكؿ 714.3مميػكف شػيكؿ لتبمػغ  25.2الدخػؿ بنفػس الفتػرة بنحػك 

 % مف إجمالي اإليرادات )نصر8ال تتجاكز نسبة  2013ايرادات ضريبة الدخؿ في عاـ  مساىمةكما كبقيت 

 .)2015عبد الكريـ كآخركف،

ايرادات ضريبة الدخؿ  مساىمةاف  حيث ،اإليرادات الضريبية دكف تغير يذكر تاستقر فقد  2014 اما بعاـ

نصر )% 8البالغة  2013% مف إجمالي اإليرادات كىي اقؿ مف عاـ 6ال تتجاكز نسبة  2014في عاـ 

مميكف شيكؿ  59% لتبمغ بالمعدؿ الشيرم 0.8كتراجعت ضريبة الدخؿ بنحك  (2015،عبد الكريـ كآخركف

 .( 2015)،سمطة النقد الفمسطينية ،

 مف عاـفي األكزاف الترجيحية لمككناتيا  اإليرادات العامة كالمنح بداللة النمك في النمك كالشكؿ التالي يمثؿ

يرادات المقاصة كاسكاء باالرتفاع اك باالنخاض لنسب االيرادات الضريبية ك غير الضريبية  2011-2014

 لمنح.كا

 (2)الشكؿ 

 2014-2011يرادات المقاصة ك المنح كانمك االيرادات الضريبية ك غير الضريبية 

 
 2015، سمطة النقد الفمسطينيةالمصدر: 
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% مقارنة بالعاـ السابؽ، كتكزع ىذا البند بيف  10.2بنحك  2015اإليرادات المحمية لعاـ ب حصؿ نمك

إيرادات الجباية المحمية  ارتفعتك  ،%69.2% كايرادات المقاصة بنسبة 30.8إيرادات جباية محمية بنسبة 

%، كاإليرادات غير  72.7% مقارنة بالعاـ السابؽ، كتكزعت بيف اإليرادات الضريبية بنسبة  13.7بنحك 

% مف النفقات العامة 25.3إيرادات الجباية المحمية في تغطية نحك  ساىمت%. كقد 27.3الضريبية بنسبة 

بحيث ال  2015إيرادات ضريبة الدخؿ في عاـ  مةمساى بقيت(. كما 2016) سمطة النقد الفمسطينية، 

)نصر عبد الكريـ  2014 مقاربة لمعاـ السابؽ% مف إجمالي اإليرادات المحمية كىي 6تتجاكز نسبة 

 . (2015كآخركف، 

مميكف شيكؿ ( فتكزعت  815.5)  2016فيما يتعمؽ بمككنات اإليرادات الضريبية لمربع األكؿ مف العاـ 

%، 36.3%، كضريبة الدخؿ بنحك 37.4بيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة  2016خالؿ الربع األكؿ 

باقي البنكد األخرل )  ساىمت%، فيما 5.4%، كمككس السجائر بنحك 18.5كايرادات الجمارؾ بنحك 

 مساىمة% مف إجمالي اإليرادات الضريبية كما كارتفعت 2.4ضريبة األمالؾ، كمككس المشركبات ( بنحك 

% مف إجمالي اإليرادات كىي أعمى 9بحيث بمغت نسبة  2016إيرادات ضريبة الدخؿ بالربع االكؿ مف عاـ 

% ) سمطة النقد 20كالبالغة  2015% كاقؿ مف الربع المناظر في عاـ  6.5البالغة  2015مف عاـ 

 الربع األكؿ(.  2016الفمسطينية، 

مميكف شيكؿ ( فتكزعت خالؿ  502.8) 2016مف العاـ كاما بما يخص اإليرادات الضريبية لمربع الثاني 

%، كايرادات 25%، ك ضريبة الدخؿ بنحك 38.5بيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة  2016الربع الثاني 

باقي البنكد األخرل )ضريبة األمالؾ،  ساىمت%، فيما 6.9%، كمككس السجائر بنحك 29.1الجمارؾ بنحك 

ايرادات ضريبة  مساىمةإجمالي اإليرادات الضريبية كما كانخفضت  % مف0.5كمككس المشركبات ( بنحك 

% مف إجمالي اإليرادات كىي اقؿ الربع االكؿ لمعاـ 4بحيث بمغت نسبة  2016الدخؿ بالربع الثاني مف عاـ 

% )سمطة النقد الفمسطينية، 4كالبالغة  2015% كمكافقة لمربع المناظر في عاـ  9كالبالغة بو   2016

 بع الثاني(.الر  2016
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مميكف شيكؿ ( فتكزعت  519.5)  2016فيما يتعمؽ بمككنات اإليرادات الضريبية لمربع الثالث مف العاـ 

%، 20.8%، كضريبة الدخؿ بنحك 38.1بيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة  2016خالؿ الربع الثالث لمعاـ 

باقي البنكد األخرل )  ساىمت%، فيما 8.8%، كمككس السجائر بنحك 31.9كايرادات الجمارؾ بنحك 

 مساىمة% مف إجمالي اإليرادات الضريبية كما كبقيت 0.4ضريبة األمالؾ، كمككس المشركبات ( بنحك 

% مف إجمالي اإليرادات 4كما ىي بحيث بمغت نسبة  2016ايرادات ضريبة الدخؿ بالربع الثالث مف عاـ 

الربع  2016% ) سمطة النقد الفمسطينية ، 4كالبالغة  2015المحمية كمكافقة لمربع الثالث المناظر في عاـ 

 الثاني(.

سكاء كانت مف ضريبة الدخؿ اك ضريبة القيمة المضافة  مككنات إيرادات الجباية المحميةكالشكؿ التالي يمثؿ 

الى الربع  2015مف الربع االكؿ لعاـ اك الجمارؾ اك االيرادات غير الضريبية ك غيرىا مف باقي االيردات 

 .2016 لعاـ ثالثال

 (3)الشكؿ 

 )مميكف شيكؿ( 2016الى الربع الثالث  2015مف الربع االكؿ لعاـ  مككنات إيرادات الجباية المحمية

 
 2016المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 



2: 

 

دخؿ  ايرادات ضريبة الدات كايرادات الضرائب المحمية ك تفصيؿ باجمالي االيرا يمثؿ الجدكؿ التاليك 

يا بايرادات ضريبة ساىمتفي فمسطيف كم مساىمةضريبة الدخؿ لمشركات الباجمالي االيرادات ك يا ساىمتكم

 .2015الى العاـ  2008الدخؿ لالعكاـ مف 

 (1)الجدكؿ 

يرادات ضريبة الدخؿ كايرادات ضريبة الدخؿ في فمسطيف كااجمالي االيرادات كااليرادات الضريبية المحمية 

 ) المبالغ بالمميكف شيكؿ( 2015-2008العامة مف عاـ  مساىمةبالشركات ال

 اعداد الباحث

باجمالي ايرادات ضريبة الدخؿ  مساىمةضريبة الدخؿ لمشركات ال مساىمةمف الجدكؿ اعاله يتبيف مدل 

تبعا لتعامالت الشركات التجارية  ك نشاطيا االقتصادم ،  مساىمةتفاكت نسب الكتالمتحققة في فمسطيف ، 

االعفاءات الممنكحة يبية المطبقة كالشرائح ك كما اف ىنالؾ عكامؿ اخرل تتعمؽ بضريبة الدخؿ كالقكانيف الضر 

 مساىمةنسبة 
 مساىمةالشركات ال

بايرادات ضريبة 
 الدخؿ

ضريبة الدخؿ 
لمشركات 

في  مساىمةال
 فمسطيف

 مساىمةنسبة 
ضريبة الدخؿ 
باجمالي 
 االيرادات

 ضريبة الدخؿ
ايرادات 
الضرائب 
 المحمية

اجمالي 

 االيرادات

السنة 

 الضريبية

14% 43.1 4% 300.7 2724 6806.6 2008 

14% 43.01 5% 312 2299.5 6583.1 2009 

9% 47.6 7% 522.5 2593.7 7209.6 2010 

20% 92.9 6% 474.4 2511.7 7842.0 2011 

30% 199.7 7% 659.1 2761 8838.2 2012 

22% 156.9 8% 714.3 3082.4 9202.1 2013 

13% 92.2 6% 684.6 3411.4 11425.6 2014 

15% 104.7 6% 700.7 3541.7 11483.3 2015 
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 مساىمةلمشركات ال مساىمةاكبر السنكات  تعدك ، مساىمةلمشركات ك حجـ الدخؿ الخاضع لتمؾ الشركات ال

% كما ك 9ي كى 2010قؿ نسبة ىي بالعاـ كا% 30بنسبة  2012ادات ضريبة الدخؿ ىي العاـ باجمالي اير 

% مف اجمالي ايرادات ضريبة الدخؿ 17.125لمسنة حسب المعطيات اعاله  مساىمةيبمغ متكسط ال

ضريبة الدخؿ باجمالي االيرادات حيث ال تتجاكز  مساىمةظ مف الجدكؿ كذلؾ انخفاض حبفمسطيف، ك يال

 .2015% لغاية العاـ 8 حاجز
 

 : IAS ليةك الد كالمعايير المحاسبية IFRS المالية التقارير الدكلية العداد معاييرال 2-3

حيث محاسبية بالشركات كالتنظـ العالقة المالية تعد معايير التقارير المالية الدكلية قكاعد)معايير( محاسبية 

ال عاما لجميع ىيئات مقبكلة قبك  حيث انيابدكؿ العالـ لتالءميا كاقتصاديات العالـ  تمؾ المعايير انتشرت

 صادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكليةمعيار دكليا  41د كصؿ عددىا الى كق، سكاؽ الماؿأ

International Accounting Standerd Bord (IASB ) منظمة مستقمة مقرىا في لندفالذم يعتبر 

معايير المحاسبة لجنة خالؿ تمؾ الفترة كصفت قكاعد ك ،  2000ك  1973بيف عامي  متحدةالالمممكة ب

كىي ىيئة أنشأت في عاـ  International Accounting Standard Commite(IASC)  الدكلية

 Internationalمف قبؿ ىيئات المحاسبة المينية في عدة دكؿ بأنيا "معايير المحاسبة الدكلية"  1973

Accounting Standards (IAS)تبنتيا مجمس معايير المحاسبة الدكلية  2001منذ أبريؿ عاـ  ، ك

(IASB باعتبارىا معايير التقارير المالية الدكلية منذ ذلؾ الكقت )(Samuel,& others ,2013). 

 التقارير الدكلية العداد معاييرال معايير كىي عدهمعايير التقارير المالية الدكلية مجمس  نشر 2004 في عاـك 

،  17كصؿ عددىا الى  التي( (International Financial Reporting Standards IFRIS المالية

  2005أكركبا تطبيؽ معايير التقارير المالية الدكلية لمشركات المدرجة بدءا مف عاـ حيث بدأت 

(IFRS Foundation,2012.) 
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بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية مف أجؿ أف تككف جذابة لعالـ األعماؿ معظـ البمداف النامية قامت كقد 

النية لعمؿ تغييرات أساسية ببيئاتيا السياسية كاالقتصادية كالثقافية التي ىي ضركرية مع عدـ كجكد الدكلي 

 .(Saudagaran,2000،Digaلمتقارير عالية الجكدة المطمكبة مف معايير المحاسبة الدكلية )

عمى سبيؿ المثاؿ، أصدرت لجنة األكراؽ المالية ف IFRSؽ األكسط  تبنت العديد مف الدكؿ العربية في الشر ك 

مشركات المدرجة في البكرصة لاعتماد معايير المحاسبة الدكلية ب 1998في األردف تعميماتيا في عاـ 

 1993كفي عاـ ، (Saaydah ،2012) لتمؾ الشركات عمى البيانات المالية افصاح عف تأثيرىاالك  ،األردنية

 جميع الشركات المدرجة تطبيؽ المعايير المحاسبة الدكلية عمى قانكف سكؽ رأس الماؿ المصرم فرض 

(Al- Shammari,2005). 

بيدؼ عماؿ نمية األكتشجيع االستثمار تكتميز بتطكر االقتصاد الفمسطيني مع قدكـ السمطة الفمسطينية كما ك 

 حيث تأسست، تكفير بيئة فمسطينية لممتاجرة تتميز باإلنصاؼ كالشفافية كالكفاءة لخدمة مصالح المستثمريف 

د كانت كقكانت تعمؿ تحت اشراؼ ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية  التي 1995بكرصة فمسطيف في عاـ 

أصبحت  2010في فبراير ك  .قابضة، كىي شركة مدرجة مممككة لمقطاع الخاصال كمممككة لشركة باديك

 2007عامة مقرىا في مدينة نابمس كليا مكاتب في راـ اهلل كخالؿ العاـ  مساىمةبكرصة فمسطيف شركة 

شممت المادة رقـ  حيثالفمسطينية المدرجة الشركات أصدرت بكرصة فمسطيف متطمبات تقرير إفصاح لجميع 

إعداد البيانات المالية ب المدرجة في البكرصة الفمسطينية جميع الشركات تمـزمتطمبات اإلفصاح حيث  3

الشركات المدرجة في البكرصة  حيث يبمغ عدد (IFRS) السنكية كفقا لمعايير التقارير المالية الدكلية

الخدمات، االستثمار ، التأميف، الصناعة، البنكؾ كالخدمات المالية شركة تقسـ عمى قطاعات 49 الفمسطينية

 .(2015)ابكدية،

 المالي لمسكؽ باإلفصاح في فمسطيف مشركات المدرجةل فصاحاإلمتطمبات تقرير ب (39) رقـ المادة ألزمتكقد 

ركزىا كم دارتياكا  التي تستجد عمى اعماؿ الشركة  المعمكماتتشمؿ الكقائع ك التي عف االمكر الجكىرية ك 

مباشر عمى سعر االكراؽ المالية الخاصة بالشركة ؤثر بشكؿ مباشر اك غير كتالمالي خالؿ السنة المالية 



33 

 

كما اف  ،المعمكماتـ الشركة المدرجة بيذه الكقائع ك المدرجة، كذلؾ بمده اقصاىا يـك عمؿ كاحد مف تاريخ عم

 األحداثك فصاح عف جميع البيانات المالية التشريعات المطبقة بفمسطيف الزمت الكحدات االقتصادية باإل

 (.2015لتي تؤثر عمى قرار مستخدمي البيانات المالية )عبد الفتاح،امنشأة ك الخاصة بال

 أنظمة كجكد تشترط المساعدات المقدمة المانحة الدكؿ أف حيث خصكصيةب الفمسطينييتميز الكضع 

 مف المقدمة األمكاؿ أف عمى الدكؿ تمؾ تطمئف حتى الدكلية، لممعايير كفقا مجيزة مالية كبيانات محاسبية

 تمؾ كانت فإذا الفمسطينية، المؤسسات مع االتفاقيات شركط كحسب الصحيح، بالشكؿ صرفيا يتـ طرفيا

 مف ذلؾ ُيسيؿ فقد عمييا، المتعارؼ لممعايير طبقنا مالية تقارير كأنظمة محاسبية معايير تستخدـ المؤسسات

 يشكؿ قد ذلؾ فإف كالبيانات المالية التقارير لمعايير تفتقد كانت إذا أما كالمساعدات، كالمنح األمكاؿ تقديـ

 .(1999كاليبات)ىاردنج،  المنح عمى الحصكؿ أماـ عائقنا

 مف اتخاذ يستطيع لكي الدكلية المحاسبية لممعايير كفقنا مجيزة مالية إلى بيانات األجنبي المستثمر حتاجيكما 

مدققة  مالية بيانات ىناؾ يكف لـ فإذا ، الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في باالستثمار االقتصادم قراره

 يستثمر كلـ بأمكالو يخاطر لف األجنبي المستثمر فإف سميمة، محاسبية أسس عمى كمعدة مساىمةال لمشركات

 .(1999الفمسطينية )الطمحة،  الكطنية السمطة مناطؽ في

ي يمكف جنييا العتماد اف عممية التحكؿ إلى معايير التقارير المالية الدكلية ييدؼ لتحديد االثار التنظيمية التك 

تأثير عمى أداء الشركات كمركزىا المالي، كما اف اعتماد معايير التقارير المالية الدكلية كالتمؾ المعايير 

 بتطبيؽ االلتزاـ أفكما ، (Madawaki ,2012)يتطمب جيد كبير عمى مستكل الدكلة كالكيانات االقتصادية 

 كالتقييـ التنبؤ ألغراض لممستثمريف فائدة أكثر المحاسبية المعمكمات يجعؿ الدكلية المالية التقارير معايير

  الشركة أداء حقيقة عف تعبيرا أكثر تككف المعايير ىذه تطبيؽ ظؿ في المعمنة رباحألل

((Youn & others, 2013 . 

، كاعتماد معايير  الدكلية المالية التقاريرىناؾ العديد مف الفكائد التي يمكف تحقيقيا مف االعتراؼ بمعايير ك 

بخفض تكاليؼ ممارسة األعماؿ التجارية عبر الحدكد عف طريؽ تقميؿ الحاجة لمحصكؿ عمى  تساىـمكحدة 
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كفر معمكمات أكثر قابمية لممقارنة، كبالتالي تعزيز التقييـ كالتحميؿ مف قبؿ مستخدمي كتمعمكمات إضافية، 

المستخدميف في المعمكمات المقدمة إلييـ ثقة  ادةباالضافة الى زي، (Adekoye, 2011البيانات المالية )

 كىذا يقمؿ مف حالة عدـ اليقيف، كيعزز كفاءة تخصيص المكارد كيقمؿ مف التكاليؼ الرأسمالية 

(Zakari ,2011.) 
 

 الخاص بضريبة الدخؿ: 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  2-4

 معايير المحاسبة الدكليةلجنة  مف قبؿ الدخؿالخاص بضريبة  12اصدر المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

(IASC)  لممحاسبة 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  ـ، كقد حؿ محؿ1996بشير تشريف اكؿ مف العاـ 

، حصمت الكثير مف التعديالت عمى فقرات المعيار 1979المصدر في تمكز مف العاـ  ضريبة الدخؿعف 

كما ىك ليككف المعيار  2016لحذؼ عمى مر السنيف منذ اصداره كقد كاف اخر تعديؿ بعاـ ا كأباالضافة 

 .(www.ifrsbox.com/ias-12-incometaxes،12)المعيار المحاسبي الدكلي رقـ الف بصيغتو الحاليةا

 عف الناتجة كالمؤجمة الضريبية اآلثار عف لمحاسبةا ككى المعيار عمية يقـك الذم االساسي المبدأ يتجسدك 

 بالضريبة االعتراؼ فرضيو خالؿ مف نفسو، حدثأك ال العممية عف المحاسبة يماثؿ بما حدث أك عممية

المجمع  اصدار(  خسارةأك ال الربح في بيا االعتراؼ تـ بنكد عف تنتج انيا طالما كالخسارة الربح في المؤجمة

 .(2014العربي لممحاسبيف القانكنييف، 

 التكصؿ كالذم يتـ المالية التقارير اعداد ألغراض الدخؿ كأ الضريبة قبؿ المحاسبي الربحيشار الى كما ك 

 عمميا تيجةكنأ أداء المنشأة عف معمكمات تقديـ بيدؼ كذلؾ المالية القكائـ اعداد اطار لمعايير باالستناد إليو

 الضريبي الربح كغيرىـ. أما كمستثمريف كدائنيف الممكية حقكؽ حاممي مف المحاسبية المعمكمات لمستخدمي

 باالستناد إليو التكصؿ يتـ كالذم الضريبية المستحقة لمسمطات الضريبة حساب ألغراض بالربح إليو فيشار

 لمنظاـ مخرجات شكؿي المالية القكائـ تظيره الذم المحاسبي أف الربح كما المنظـ، الضريبة قانكف قكاعد الى

نما الدفع، كاجبة الضريبة مبمغ لتحديد الضريبية السمطات تعتمده ذمال الربح الضريبي يمثؿ الك  المحاسبي  كا 
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الى  النياية في نصؿ لكي كاستبعاد، إضافة مف المحاسبي الربح عمى تتـ التي العمميات العديد مف ىنالؾ

 .( 2009كالبدراف، )سمماف لمضريبة الخاضع الربح

المحاسبة الضريبية،  عف المالية المحاسبة الختالؼ الضريبي الدخؿ عف المحاسبي الدخؿ يختمؼك 

 كعميو عمييا، المحاسبية المتعارؼ لممبادئ كفقنا المالية القكائـ كتحضير تسجيؿ عممية ىي المالية فالمحاسبة

 عمى تعتمد فيي الضريبية أما المحاسبة المبادئ، ىذه تطبيؽ خالؿ مف لممنشاة يتحدد المحاسبي الدخؿ فإف

 الدخؿ عمى الالزمة التعديالت إجراء يتـ بمكجبو حيث الصادرة كاألنظمة التعميماتك  الدخؿ ضريبة قانكف

عداد حسابات مسؾ ال يتـ حيث الضريبي الدخؿ الى لمكصكؿ المحاسبي  بالضريبة خاصة مالية قكائـ كا 

 .( 2004 )البطريؽ،

 ( 12رقـ المحاسبة الدكلي معيار كفؽ الضريبي كالربح المحاسبي الربح بيف تنشأ التي الفركؽ تقسـكما ك 

 القانكف بيف االختالؼ نكعية ىمنيا عم كؿ طبيعة فيـ كيعتمد دائمة، كفركؽ مؤقتة فركؽ الى)الدخؿ ضرائب

طار الضريبي  داتاباإلير  لالعتراؼ المؤقتة تنشأ الفركقات بحيث، بو المعمكؿ المالية التقارير اعداد كا 

 في الضريبي الربح حساب في بيا يعترؼ بينما ،مف الفترات لفترة المحاسبي الربح حساب في كالمصاريؼ

أك  المحاسبي الربح حساب في كالمصاريؼ بااليرادات االعتراؼعبر فتنشأ  الدائمة الفركقات أما أخرل، فترة

 .(2013)العجيمي،  مطمقا االخر حساب في دكف دخكليا الفترات مف لفترة الضريبي ربحال

 .( 2009 )القادرم، :كىما الضريبي، كالدخؿ المحاسبي الدخؿ بيف الفركؽ أنكاع لتحديد مدخالف ىناؾك 

 كفي الدخؿ، قائمة في آثارىا يظير التي التكقيت فركؽ المدخؿ ىذا عف كينتج الدخؿ: قائمة مدخؿ .1

 فيما ال الدخؿ، قائمة في تظير التي البنكد كىي كالمصركؼ باإليراد االعتراؼ تكقيت عمى ركزي

 عف قاصرنا الدخؿ  مدخؿ يعد لذا ،بياف المركز المالي ببنكد المتعمقة الفركقات المدخؿ ىذا يظير

قبؿ  سائدنا كاف ذمال كى المدخؿ كىذا الضريبي، كالدخؿ المحاسبي الدخؿ بيف الفركقات شمكؿ جميع

 .بياف المركز المالي دخؿم كنح معايير المحاسبة الدكلية في التحكؿ



36 

 

 في مباشرة ىاأثر يظير  التي البنكد عف الناتجة الفركؽ في يبحث كالذم بياف المركز المالي مدخؿ  .2

 قائمة مف مدخؿ كأشمؿ أعـ يعتبر المدخؿ كىذا الدخؿ، بقائمة يمر أف دكف بياف المركز المالي

ا، العكس لكف بياف المركز المالي في ىاأثر  سينعكس التكقيت فركؽ جميع ألف الدخؿ،  ليس صحيحن

 الدخؿ بقائمة يمر أف دكف بياف المركز المالي في ىاأثر  ينعكس التي األصكؿ تقييـ إعادة كعممية

ا ليس العكس كلكف مؤقتة فركقات ىي التكقيت فركقات فجميع  .صحيحن

كتنتج ىذه  لالقتطاع القابمة المؤقتة كالفركؽ لمضريبة الخاضعة المؤقتة الفركؽ الى المؤقتة الفركؽ تنقسـ

 الفترات مف لفترة ضريبيأك ال المحاسبي الربحيف أحد حساب في مصاريؼأك ال بااليردات لالعتراؼ الفركؽ

 قيمة استرداد عند الحقة فترة كفي المؤجمة، الضرائب لنشكء يؤدم مما ،اآلخر حساب في بيما االعتراؼ دكف

 المؤقتة الفركؽ انعكاس يسمى ما ينشأ مصركؼأك ال االيراد لذلؾ المقابؿ االلتزاـ قيمة سكيةكتا االصؿ

 .(2013المؤجمة )العجيمي،  الضرائب كتحقؽ

عرؼ البعض الضرائب المؤجمة بأنيا التأثيرات الضريبية المستقبمية لمجمكعة مف العناصر التي تـ كقد 

عتبرت الضرائب المؤجمة جزءا مف ضريبة كا( كما Wong,2006) بياف المركز المالياالعتراؼ بيا في 

مؤجؿ استحقاقيا لفترات كالجزء مف الضريبة المسددة كالىا لفترات الحقة، مؤجؿ سدادكالالدخؿ المستحقة 

بفركقات  كالمرتبطة المؤجمة الضريبية بأنو التبعات المؤجؿ الضريبي االلتزاـ يعدك  ،Citron,2001) ) الحقة

 لمفترات الضريبة المستحقة في الزيادة المؤجؿ الضريبي االلتزاـ يمثؿ اخرل كبعبارة لمضريبة خاضعة مؤقتة

 السنة الجارية نياية في المكجكدة لمضريبة الخاضعة المؤقتة الفركقات نتيجة المستقبمية

 (Kieso& others,2011) بالمصركفات االيرادات مقابمة كمبدأ المالية السنكات استقالؿ مبدأ يفرض، كما ك 

المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار(المؤجؿ الضريبي لاللتزاـ الضريبة المقابؿ بمصركؼ االعتراؼ

 بحيث مؤقتة فركقات لنشكء لممنشأة المحاسبي كاإلطار الضريبي القانكف بيف االختالؼ يؤدمكقد  .(2014

 الفركقات ىذه تسمى ، ببعض الحاالت مالية لفترة المحاسبي الربح مف أكبر لمضريبة الخاضع الربح تجعؿ
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 الضريبة مبمغ مف نشكءىا أقؿ فترة في الضريبة مصركؼ يككف مستقبال لالقتطاعالقابمة  المؤقتة بالفركقات

 المؤجؿ الضريبي الفرؽ االصؿ ىذا عمى يطمؽ حيث الجارية( )الضريبة لمدكائر الضريبية المستحقة

(Kieso& others,2011) المؤجمة الضريبية التبعات بأنو المؤجؿ الضريبي صؿاأل، كعمى ذلؾ يعتبر 

 المردكدات المؤجؿ الضريبي األصؿ يمثؿ .خرلأ كبعبارة لالقتطاع المؤقتة القابمة بالفركقات المرتبطة

 تنشأ التي لالقتطاع القابمة المؤقتة الضريبية الفركقات نتيجة المستقبمية لمسنكات )التكفير الضريبي( الضريبية

 .(Kieso& others,2011) الجارية السنة في نياية

 ينتج كالذم الجارية عف الفترة الضريبية لمدكائر المستحؽ الضريبة مبمغ الى الجارية الضريبة مصركؼ يشيرك 

 كبالتالي يالضريب القانكف الربح كفؽ أملمضريبة  الخاضع الربح عمى المعتمد الضريبة معدؿ تطبيؽ عف

 التكصؿ يتـ كالذم ما لسنة لالسترداد قابؿال كمستحؽ أال كأ المدفكع الدخؿ ضرائب مبمغ بأنو تعريفو يمكف

لمضريبة  الخاضع الدخؿ عمى الضريبي القانكف في المعتمد الضريبة معدؿ تطبيؽ معدؿ خالؿ مف اليو

(Kieso& others,2011) . 

 لمفترة حيث الجارية بالضريبة االعتراؼ متطمبات12 المعيار الدكلي رقـ  مف ( 12 ) الفقرة حددتكقد 

 كاف إذا أما السابقة كالتزاـ، كالفترات الجارية الفترة عف المدفكعة غير الجارية بالضريبة االعتراؼ تتطمب

 اصدار(كأصؿ  بالزيادة فيعترؼ المبمغ المستحؽ عف يزيد السابقة كالفترات الجارية الفترة عف المدفكع المبمغ

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، 

( مف المعيار انو اذا كاف االستيالؾ الضريبي ابطأ مف االستيالؾ المحاسبي ينشأ 17رة )قفال أكضحتكما 

يراد الفائدة عمى اساس التحصيص الزمني، ا ، كما كيدرجصؿ ضريبي مؤجؿأفرؽ قابؿ لالقتطاع ينجـ عنو 

بتكاليؼ التطكير ، اما فيما يتعمؽ كببعض البمداف يدرج في الربح الخاضع لمضريبة عندما يتـ تحصيؿ النقد

فقد تتـ رسممتيا كاستنفاذىا عمى مدل الفترات المستقبمية عند تحديد الربح المحاسبي كلكف يتـ حسميا عند 

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( تحديد الربح الخاضع لمضريبة بالفترة التي يتـ تكبدىا
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المعالجة المحاسبية لمضرائب الدخؿ  12سبة الدكلي رقـ مف المعيار المحا 21، 19،20 اتتناقش الفقر  

المؤجمة المتعمقة بالشيرة، حيث انو كمع استثناءات محدكدة، فالمكجكدات كالمطمكبات المفترضة في دمج 

األعماؿ يعترؼ بيا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحكاذ، كتنشأ الفركؽ المؤقتة عندما تككف القاعدة الضريبية 

 ،بشكؿ مختمؼ أثرنتيجة دمج األعماؿ أكتت أثرالمطمكبات المستحكذة كالمطمكبات المفترضة ال تتلألصكؿ ك 

فعمى سبيؿ المثاؿ، عندما يتـ زيادة القيمة الدفترية لألصؿ إلى القيمة العادلة كلكف تبقى القاعدة الضريبية 

لممالؾ السابؽ، فينشا فرؽ مؤقت خاضع لمضريبة الذم يؤدم الى مطمكبات ضريبية  لألصؿ بنفس التكمفة

 .European Commission,2008)) مؤجمة، كالتي تؤثر بدكرىا عمى الشيرة 

 مالية تقارير اعداد فترة كؿ بنياية المشركع يقـك افيجب   12 المعيار الدكلي رقـ مف 37 الفقرة بحسبك 

 غير المؤجؿ الضريبي المشركع باألصؿ يعترؼ الفقرة لذات ككفقا ، المؤجمة الضريبية األصكؿ تقييـ بإعادة

 االصؿ باسترداد المستقبمي الضريبي الربح أف يسمح المحتمؿ مف يككف الذم الحد الى سابقا بو المعترؼ

 المؤقت الفرؽ ىك الضريبية كقاعدتو تقييمو المعاد المرحؿ لألصؿ المبمغ بيف الفرؽ كيككف ،المؤجؿ الضريبي

 سكؼ الحاالت ىذه مثؿ في إذ ،األصؿ مف التخمص ـكتل حتى ضريبي مؤقت، أكاصؿ التزاـ عنو ينشأ الذم

 االستيالؾ عف يزيد ضريبي دخؿ سيكلد مما االستخداـ خالؿ مف المرحؿ تقييمو األصؿ المعاد مبمغ يسترد

  المحاسبي الدكلي رقـ  المعيار مف 46 لمفقرة كفقآك  المستقبمية، الفترات في الضريبية بو ألغراض المسمكح

دفعو  المتكقع بالمبمغ كالماضية الجارية لمفترات الجارية الضريبية األصكؿك  االلتزامات قياس جبي12 

 فترة بنياية فعال السارية الضريبة كقكانيف) الضريبة معدالت الضريبية باستخداـ السمطات مف (ستردادهكاا

 .(www.ifrsbox.com/ias-12-incometaxes،12)المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  التقارير اعداد

 عمى مختمفة ضريبية معدالت فانو كعند تطبيؽ 12الدكلي رقـ  المحاسبي مف المعيار 47حسب الفقرة كب

 المعدالت متكسط باستخداـ تقاس المؤجمة الضريبية كااللتزامات األصكؿ فإف مختمفة، ضريبي دخؿ مستكيات

 فييا تعكس اف المتكقع مف التي لمفترات الضريبية خسارةال كالضريبي ا عمى الربح تطبؽ أف يتكقع التي

 .(2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار( المؤقتة الفركؽ
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 الضريبي لألصؿ المرحؿ بالمبمغ النظر اعادة12 المحاسبي الدكلي رقـ  المعيار مف 56 الفقرة تكجبك 

 في كافية ضريبية أرباح تكفر إلمكانية المنشأة تقييـ ضكء في كذلؾ تقارير، اعداد فترة كؿ نياية في المؤجؿ

 بالمبمغ النظر اعادة لالقتطاع، حيث يجب القابمة المؤقتة الفركؽ انعكاس قابمية يحقؽ بما المستقبمية الفترات

 لألصؿ المسجؿ المبمغ تخفيض كيجب التقارير،اعداد  فترة كؿ نياية في المؤجؿ الضريبي لألصؿ المرحؿ

 االصؿ كامؿ أك مف جزء باستخداـ يسمح ضريبي ربح محتمال تكفر يعكد ال الذم الحد الى الضريبي

 تكفر المحتمؿ مف معو يصبح الذم الحد الى القبيؿ ىذا مف تخفيض ام كيجب عكس .المؤجؿ الضريبي

 (.2014المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  اصدار) كافي ربح ضريبي

 الربح بصافي كشمكليا أكمصركؼ كدخؿ58  الفقرة بحسب كالمؤجمة الجارية بالضريبة االعتراؼ يجبكما ك 

، خارج الربح اك الخسارة مختمفة مف فترة في نفس الفترة اك فيو تنشأ الذم الحد الى ماعدا لمفترة، خسارةأك ال

)اصدار المجمع العربي في بياف الدخؿ الشامؿ االخر مباشرة في حقكؽ المالكيف، ك/ اك اندماج االعماؿ 

 (.2014لممحاسبيف القانكنييف، 

فرؽ المؤقت كيؤدم إلى ال كالفرؽ بيف القيمة الدفترية لألصؿ المعاد تقييميا كقاعدتيا الضريبية ىكيعد 

حيث يتـ استرداد  األصكؿكالشيء نفسو ينطبؽ إذا لـ يتـ نقؿ  ،لتزامات الضريبية المؤجمةاال كأ األصكؿ

القيمة مف خالؿ استخدامو، في ىذه الحالة يتـ إنشاء الدخؿ الخاضع لمضريبة الذم  يتجاكز االستيالؾ 

الحؽ في رفع القيمة  الضريبي في المستقبؿ، اف إعادة التقييـ المحاسبي التي يقكـ بيا األشخاص الذيف لدييـ

الدفترية الصافية لألصؿ إلى القيمة العادلة مف كقت التقييـ كبالتالي إعطاء الصكرة الحقيقية ألصكؿ الشركة، 

مطمكب مف قبؿ القانكف كالمعترؼ بيا مف ال ككيتـ عمؿ التقييـ الضريبي مف قبؿ مختصي الضريبة عمى النح

"احتياطي إعادة  يعتبر الفرؽالقيمة العادلة كالقيمة الدفترية  الفرؽ بيفعند كجكد  ، كقبؿ مصمحة الضرائب

 .(Lucia ,& others,2011) خسارةأك الالتقييـ" الذم ىك جزء مف حقكؽ الممكية، دكف التأثير عمى الربح 

قابؿ  كمصركؼ لمشيرة المسجؿ الخاضع المبمغ تخفيض الضريبية السمطات مف العديد تسمح الك كما 

 المؤقت فرؽال كى الضريبية كقاعدتيا لمشيرة المرحؿ المبمغ بيف الفرؽك  ،الضريبي الربح تحديد عند لالقتطاع
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كاالعتراؼ  متبقية قيمة تعتبر الشيرة ألف المؤجؿ الضريبي بااللتزاـ باالعتراؼ يسمح ال ىذا المعيار كلكف

)المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  لمشيرة المرحؿ المبمغ لزيادة سيؤدم مؤجؿ ضريبي بااللتزاـ

12،www.ifrsbox.com/ias-12-incometaxes). 

 بمصركؼعف  االفصاح متطمبات 12المحاسبي الدكلي رقـ  المعيار مف 88 الى 79 الفقرات تكضحك 

 المالي قائمة المركز في تظير التي المؤجمة الضريبية كااللتزامات األصكؿك  ،المالية لمفترة الدخؿ ضريبة

 بيانيا، المنشأه عمى االفصاحات يتكجب مف مجمكعة الفقرات تمؾ تحدد بحيث المالية، التقارير اعداد بتاريخ

 (.2014)اصدار المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف،  :ياأىم مف كالتي

 ما لممعيار كفقآ تتضمف أف يمكف التي الضريبة مصركؼ اك دخؿ مككنات عف منفصؿ بشكؿ االفصاح 1-

 :يمي

 .الجارم اك دخؿ الضريبة مصركؼ .أ

 .سابقة فترات مف الدخؿ ضريبة عف الفترة في بيا ةمعترف تعديالت أم .ب

 .المؤقتة الفركؽ كانعكاس نشكء الى يعكد الذم المؤجؿ اك دخؿ الضريبة مبمغ مصركؼ .ج

 .جديدة ضرائب رضكفأ الضريبة معدالت في لتغيرات يعكد الذم المؤجؿ اك دخؿ الضريبة مصركؼ مبمغ .د

 مؤقتة فركقات أك ضريبية خصكمات أك سابقا بيا معترؼ غير ضريبية خسائر عف الناشئ المنفعة مبمغ .ق

 .الجارم الضريبة مصركؼ لتخفيض مستخدمة

 سابقة لفترة مؤقتة ركقاتكفأ ضريبية خصكمات أك سابقا بيا معترؼ غير خسائر مف المنفعة مبمغ .ك

 .المؤجؿ الضريبة مصركؼ لتخفيض مستخدمة

 بمكجب مؤجؿ ضريبي ألصؿ سابؽ تخفيض نعكاسكاأ تخفيض عف الناشئ المؤجؿ الضريبة مصركؼ .ز 

 .المعيار مف 56 الفقرة
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 كاألخطاء المحاسبية السياسات في التغيرات تمؾ الى يعكد الذم اك دخؿ الضريبة مصركؼ مبمغ .ح

 معيار في بيا المسمكح المعالجة البديمة بمكجب لمفترة خسارةأك ال الربح صافي تحديد في المشمكلة األساسية

 .لمفترات السابقة حسابيا امكانية لعدـ كذلؾ 8 الدكلي المحاسبة

 الممكية حقكؽ في باشرةكمأ اآلخر الشامؿ الدخؿ بياف في إما بيا المعترؼ المؤجمة بالضرائب يرتبط فيما 2-

 :عف منفصؿ بشكؿ االفصاح يتطمب المعيار فإف

 .حقكؽ المالكيف لحساب ضيفتكاأ حممت لبنكد تعكد التي مؤجمةأك ال الجارية الضريبة إجمالي .أ

     .اآلخر الشامؿ لمدخؿ مككف بكؿ المرتبط الدخؿ ضريبة مبمغ .ب

 في لمحاسبيا اإلفصاح كيشير الدخؿ، لمضرائب عمى المميزة الطبيعة مراعاة يتـ المحاسبي اإلفصاح عند

 أك مصمحة إلى المقدـ الضريبي إقرارىا في تفصح الشركة أف عمى ينبغي أنو إلى الضريبية المحاسبة مجاؿ

 كاإلقتصادية المالية كالبيانات الحقائؽ جميع عف غمكض أك أم لبس دكف كضكح بكؿ الضرائب دائرة

 المبينة الحقيقية القيمة تعكس التي المالية بالقكائـ اإلقرار ذلؾ تدعيـ مع الخاضع لمضريبة، بنشاطيا الخاصة

 كالكضكح بحيث الدقة مف عالية درجة عمى باإلقرار المكضحة البيانات تككف أف ذلؾ كيعني تمؾ القكائـ، في

 كاإليضاحات المالية اإلقرارات كالقكائـ تقدـ أف ضركرة مع الضريبي، الشركة مركز عف حقيقية صكرة تعطي

 كالقكائـ الضريبية اإلقرارات لتقديـ بالنسبةالتكقيت  ألف الضريبة، دائرة تحددىا التي المكاعيد في بيا المرفقة

 قكائميا في تفصح كأف المحاسبي، اإلفصاح أركاف ركنا ىاما مف يعد المناسب الكقت في بيا المرفقة المالية

 بمكجب الضريبية كاإلعفاءات األخرل، الضريبية كاإللتزامات كالضريبة المؤجمة المستحقة الضريبة عف المالية

 200). 6 )عبده، اإلعفاء مف النكع بيذا تتمتع الشركة كانت إذا اك غيرىا اإلستثمار قكانيف
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 )ضرائب الدخؿ( 12ممخص المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  2-5
 (2)الجدكؿ 

 الفقرة كتطبيقيا البياف لمفقرة ك شرحيا
كالتزاـ. إذا كاف المبمغ المدفكع بالفعؿ فيما يتعمؽ الفترة يتـ إدراج الضريبة الحالية لمفترات الحالية كالسابقة 

 يتـ تسجيؿ الزيادة كأصؿ. الحالية كالفترات السابقة يتجاكز المبمغ المستحؽ عف تمؾ الفترات،
12 

بالخسارة الضريبية التي يمكف ترحيميا السترداد ضريبة جارية لفترة سابقة يجب االعتراؼ  التي تتعمؽالمنافع 
 بيا كأصؿ

13 

 أف االلتزامات يجب االعتراؼ بااللتزاـ الضريبي المؤجؿ لجميع الفركؽ المؤقتة الخاضعة لمضريبة، إال بالقدر
 الضريبية المؤجمة تنشأ مف:

 )أ( االعتراؼ األكلي بالشيرة.
تزاـ في معاممة ليست اندماج اعماؿ، كال يؤثر عمى الربح المحاسبي  كال أك الاالعتراؼ األكلي ألصؿ )ب( 

 الربح الخاضع لمضريبة )ضريبة خسارة(.

15 

بعض الفركؽ المؤقتة تنشأ عندما يتـ تضميف الدخؿ أك حساب في الربح المحاسبي في فترة كاحدة كلكف يتـ 
 لمضريبة في فترة مختمفة. غالبا ما تكصؼ ىذه الفركؽ المؤقتة بخالفات التكقيت.تضمينيا في الربح الخاضع 

17 

 أثرالفركؽ المؤقتة تنشأ عندما يككف األساس الضريبي لألصكؿ المستحكذ عمييا كالمطمكبات المحتممة ال تت
 19 ت بشكؿ مختمؼ.أثر قد ت يكىبدمج األعماؿ أ

يتـ إثبات أصؿ الضريبة المؤجمة لكافة الفركؽ المؤقتة القابمة لمخصـ لدرجة أنو مف المحتمؿ أف الربح الخاضع 
كيمكف أف يككف الفرؽ المؤقت القابؿ لمخصـ يمكف استخدامو. ما لـ ينشأ لمضريبة سيككف متاحا عمى أساسيا 

 الصفقة مما يمي:تزاـ في أك الأصؿ الضريبة المؤجمة مف االعتراؼ األكلي ألصؿ 
 )أ( ليست مجمكعة األعماؿ التجارية.

 )ب( في كقت المعاممة، ال يؤثر عمى الربح  المحاسبي كال الربح الخاضع لمضريبة )الخسارة الضريبية(.

24 

 األصكؿقؿ مف قاعدتيا الضريبية، الفرؽ يزيد ا كإذا كانت القيمة الدفترية لمشيرة الناشئة مف اندماج االعماؿ ى
الضريبية المؤجمة الناشئة عف االعتراؼ األكلي مف الشيرة يجب يتـ االعتراؼ بيا  األصكؿالضريبية المؤجمة. 

كجزء مف المحاسبة عف دمج األعماؿ إلى درجة أنو مف المحتمؿ أف سيككف الربح الخاضع لمضريبة المتاحة 
 كالتي يمكف استخداميا ضد الفرؽ المؤقت لمخصـ

32A 

الضريبة المؤجمة لمترحيؿ لالماـ لمخسائر الضريبية غير المستخدمة كالزيادة  مف الضرائب غير  يتـ إثبات أصؿ
 المستخدمة.

34 
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يجب عمى المنشئة االعتراؼ بالمطمكبات ضريبية مؤجمة لجميع الفركؽ المؤقتة الخاضعة لمضريبة المرتبطة 
كالمصالح في المشاريع المشتركة، باستثناء أف كال باالستثمارات في الشركات التابعة كالفركع كالشركات الزميمة 

 راف:فمف الشركط التالية متك 
 )أ( الشركة ألـ، المستثمر أك صاحب الحصة قادرا عمى التحكـ في عكس تكقيت الفركقات المؤقتة.

 )ب( أنو مف المرجح أف الفركؽ المؤقتة لف ينعكس في المستقبؿ المنظكر.

39 

بأصؿ ضريبي مؤجؿ لكافة الفركؽ المؤقتة القابمة لمخصـ الناشئة مف االستثمارات يجب عمى المنشأة االعتراؼ 
في الشركات التابعة كالفركع الشركات الزميمة كالمصالح في المشاريع المشتركة، إلى الحد الذم مف المحتمؿ 

 أف:
 )أ( الفرؽ المؤقت سينعكس في المستقبؿ المنظكر؛ ك

 تاحا مقابؿ ما يمكف استخداميا مف الفركقات مؤقتة .)ب( الربح الخاضع لمضريبة سيككف م

44 

( لمفترات الحالية كالسابقة بالقيمة مف المتكقع أف تدفع إلى األصكؿيجب قياس االلتزامات الضريبية الحالية )
)استردادىا مف( السمطات الضريبية، كذلؾ باستخداـ معدالت الضريبة )كقكانيف الضرائب( التي تـ سنيا أك 

 في  نياية الفترة المالية.سنت 
46 

الضريبة التي يتكقع أف تنطبؽ عمى  ضريبية المؤجمة عمى أساس معدالتيتـ قياس المكجكدات كالمطمكبات ال
تـ تسكية المسؤكلية، عمى أساس معدالت الضريبة )كقكانيف الضرائب( التي كيأ األصكؿالفترة عندما يتـ تحكيؿ 

 الفترة المالية.ـ سنيا أك سنت في نياية كتلدييا 
47 

الضريبية المؤجمة اف يعكس اآلثار الضريبية السكؼ  األصكؿيجب عمى قياس االلتزامات الضريبية المؤجمة ك 
سكية القيمة الدفترية لممكجكدات كتتتبع مف الطريقة التي تتكقع المنشأة، في نياية الفترة المالية بيا الستعادة أ

 كالمطمكبات.
51 

يتـ مراجعة القيمة الدفترية لألصكؿ الضريبة المؤجمة في نياية كؿ فترة مالية، كما كيجب عمى المنشئة اف تقمؿ 
مف القيمة الدفترية لألصكؿ الضريبة المؤجمة إلى الحد الذم لـ يعد مف المحتمؿ أف الربح الخاضع لمضريبة 

الضريبية المؤجمة. يجب أف يعكس أم  صكؿاألكافي  لككنو متاح لمسماح لالستفادة مف جزء مف أك كؿ مف 
 مف المحتمؿ أف الربح الخاضع لمضريبة اف يككف كافيا. تخفيض مف ىذا القبيؿ إلى الحد الذم يصبح

56 

خسارة لمفترة أك الدراجيا في الربح كاصركؼ كميجب االعتراؼ بالضرائب الحالية كالضرائب المؤجمة كدخؿ أ
 المالية.

58 

لممكجكدات كالمطمكبات الضريبية المؤجمة قد تتغير عمى الرغـ مف عدـ كجكد تغيير في مقدار القيمة الدفترية 
 الفركؽ المؤقتة المتعمقة بيا. ىذا يمكف أف ينتج مف:

 كانيف الضرائب.كق)أ( تغيير في معدالت الضرائب أ
 )ب( إعادة تقييـ إمكانية استرداد المكجكدات الضريبية المؤجمة. أك

 النمط المتكقع السترداد لألصؿ.)ج( تغيير في 

60 
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خسارة إذا كانت تتعمؽ بالعناصر التي يتـ التعرؼ أك اليتـ إدراج الضريبة الحالية كالضريبة المؤجمة خارج الربح 
 خسارة.أك الي فترة مختمفة، خارج الربح كفعمييا، في نفس أ

61A 

 المؤجمة الضرائب كااللتزامات الضريبية المؤجمة إذا، كفقط إذا: األصكؿيجب عمى المنشأة عمؿ مقاصة بيف 
 الضريبية الحالية ضد االلتزامات الضريبية الحالية. ك األصكؿ)أ( الكياف لديو حؽ قانكني ممـز لتقاص 

الضريبية المؤجمة كااللتزامات الضريبية المؤجمة تتعمؽ بضرائب الدخؿ المفركضة مف قبؿ نفس  األصكؿ)ب( 
 طة الضريبية .السم

74 

)أ(                            تمؾ المتطمبات:   أىـحدد المعيار متطمبات لالفصاح بالبيانات المالية مف 
ربح المحاسبي. )ب( االساس الذم تـ البناء عميو لحساب معدؿ كالتكضيح العالقة بيف المصركؼ الضريبي 

مؤجمة كالالضريبة كتكضيح ام تغييرات بمعدؿ الضريبة المعمكؿ بيا.)ت( االفصاح عف الضريبة الكمية الحالية 
 التي ترتبط بالبنكد المعترؼ بيا مباشرة في حقكؽ الممكية.)ث( االفصاح عف المبمغ االجمالي لمفركقات المؤقتة

المرتبطة بالشركات التي لـ يتـ االعتراؼ بشأنيا بالتزامات ضريبة مؤجمة. )د( تحميؿ  صافي االرصدة 
تخفيضات كالخسائر الضريبة كالسابقة حسب انكاع الفرؽ المؤقت كالالضريبية المؤجمة لمفترات الحالية 

 الضريبية.

81 

 اعداد الباحث 

 بايرادات ضريبة الدخؿ  12عالقة المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  2-5-1

العديد مف الفقرات المؤثرة عمى يتناكؿ  12الدكلي رقـ  المحاسبي المعيارمف الجدكؿ اعاله نالحظ اف 

ك ذلؾ بناءا عمى  لدخؿ الخاضع لمشركات ك بالتالي اإليرادات المتحققة مف ضريبة الدخؿكاالبيانات المالية 

حيث يناقش المعيار االصكؿ الضريبية المؤجمة ك اليات احتسابيا ك ادخاليا  ،ما كرد في الدراسات السابقة

بالقكائـ المالية كذلؾ يناقش ايضا االلتزامات الضريبة المؤجمة كاعادة تقيـ االصكؿ كمعدالت كنسب الضرائب 

ا كيناقش الفركؽ المؤقتة كفركؽ اعادة التقييـ ك الحالية كالمستقبمية المتكقع سدادىا اك استحقاقيا مستقبال، كم

كيفية نشكئيا ككؿ ما ذكر سابقا يكثر بشكؿ مباشر عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة المتحقؽ مف الشركات 

بقكائميا المالية ك بالتالي يكثر عمى المبالغ التي يتـ دفعيا كضرائب دخؿ ك بالتالي االيرادات الضريبية 

كبناءا عميو يككف لتطبيؽ المعيار دكر حيكم بالتأثير عمى قكائـ المركز المالي  ركات،المتحققة مف الدخؿ لمش

لكيانات االقتصادية في فمسطيف ك بالتالي عمى ايرادات ضريبة الدخؿ في كالدخؿ الشامؿ لمشركات كالدخؿ كا

 في فمسطيف. مساىمةفمسطيف المعتمدة عمى تمؾ البيانات المالية بيقدير ضرائب الدخؿ لمشركات ال
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 الثالثالفصؿ 
__________________________________________________________ 

 :الدراسات السابقة
 
 العربية:بالمغة الدراسات  3-1
 
 (12رقـ ) الدكلي المحاسبة معيار تطبيؽ في االختالؼ أثر( بعنكاف: 2015دراسة )عبد الفتاح، -1

المالية.  القكائـ في الدخؿ عف ضرائب كاإلفصاح القياس عمى 2011لسنة  8رقـ  الدخؿ ضريبة كقانكف
 "فمسطيف بكرصة في المدرجة مساىمةال شركات عمى تطبيقية دراسة"
 

نعكاساتيا عمى كا مساىمةالشركات ال رباحضريبية ألكالحميؿ المعالجات المحاسبية كتلدراسة اىدفت الدراسة 
رتباطيا بالمعيار كاالعامة المدرجة ببكرصة فمسطيف  مساىمةالمالية لمشركات الفصاح في القكائـ كاالالقياس 

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ لممعمكمات المتعمقة ك  ،(12المحاسبي الدكلي رقـ )
( 12االختالؼ في تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ ) أثرك صمـ استبياف لمعرفة  كما باإلطار النظرم،

المدرجة  مساىمةالستطالع عينة الدراسة المككنة مف الشركات ال 2011لسنة  8انكف ضريبة الدخؿ رقـ كق
اف ىنالؾ اختالفات بيف  ياأىممف كخمصت الدراسة الى نتائج كاف ،  )شركة 50 (بسكؽ فمسطيف ك عددىا

يضا ال يكجد ىنالؾ كاتشريعات الضريبة بالمعالجة الضريبية لمدخؿ، كال 12معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
تشريعات الضريبة لمدخؿ بالمعالجة الضريبة كال 12عالقة بيف االختالفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
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العامة المدرجة ببكرصة فمسطيف بمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا  مساىمةتزاـ الشركات الكاللمدخؿ، 
ف النتائج كذلؾ كجكد معيقات في تحقيؽ التناسؽ في المعالجة كم، 12ر المحاسبة الدكلي رقـ بمعيا

العامة المدرجة  مساىمةتكصيات الدراسة ضركرة قياـ الشركات ال ابرزالمحاسبية عف ضرائب الدخؿ. مف 
 12اسبة الدكلي رقـ طبيؽ قكاعد المعيار المحكتببكرصة فمسطيف باالستعانة بكادر مؤىؿ عمميا ك عمميا لفيـ 

كصت الدراسة بتفعيؿ دكر الجمعيات المينية كا كما اقي المعايير المحاسبية،كبالخاص بضرائب الدخؿ 
معايير األخرل ك كال 12ية تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ أىمالمسئكلة عف مينة المحاسبة بالتكعية ب
 ما ىك جديد بمجاؿ المعايير الدكلية.أىيميـ لكؿ كتعقد دكرات تدريبية لممحاسبيف إلعدادىـ 

 
 ضكء عمى تحميمية الدخؿ دراسة عمى لمضرائب المحاسبية ( بعنكاف: المعالجة2014)لمكسخ،  دراسة-2

 . 12 رقـ الدكلي المحاسبي كالمعيار المالي المحاسبي النظاـ
 

 عمكمية مؤسسة في تمت كالتي الحالة دراسة منيج عمىك  التحميمي الكصفي المنيج الدراسة عمى اعتمدت
 بصفة الدراسة ىدفت، حيث  الشخصية كالمقابمة الكثائؽ ىما أداتيف باستخداـ كذلؾ في الجزائر اقتصادية

 المالي المحاسبي لمنظاـ طبقا الدخؿ عمى لمضرائب المحاسبية المعالجة قكاعد كتحميؿ دراسة إلى عامة
 المحاسبي النظاـ بيف الدخؿ لضرائب المحاسبية المعالجة تكافؽ كمدل12  المحاسبي رقـ كالمعيار الدكلي

 الربح بيف كالمؤقتة الدائمة االختالفات عمى لمتعرؼ ىدفت، كما ك  12المحاسبي رقـ  معيار الدكليكال المالي
 التي تكصمت ليا نتائجال أىـمف كاف ك ،  المؤجمة الضريبة عنيا تنشأ كالتي الضريبي، كالربح المحاسبي

 المحاسبي المعيار تطبيؽ كفي كافة الدكلية المحاسبية المعايير تطبيؽ في صعكبات عدة الدراسة أف ىناؾ
 يخص فيما إال الجباية كنظاـ المالي المحاسبي النظاـ بيف كبير تكافؽ ىناؾكما اف  خاصة، 12 الدكلي
 عنيا متأخرة مازالت كالمحاسبية االقتصادية التطكرات ىذه تكاكب ف محاسبة الضرائب الكا، النقاط بعض
 المناشير طريؽ عف بالضريبة المكمفيف بيف الضريبية الثقافة نشر ضركرةبالدراسة اكصت ك ما،  نكعا

، كما أف كحقكقيـ تيـبكاجبا بالضريبة المكمفيف كتعمـ الجزائر المتبع في الضريبي النظاـ تبرز التي اإلعالمية
 طرؼ مف المستمرة الضرائب، المتابعة إدارة اتجاه نياديك  استحقاؽ بمكاعيد الكفاء االقتصادية المؤسسة عمى
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 عمى االطالع ضركرة ك آخر، إلى كقت مف تتغير نياكك  المالية لقكانيف االقتصادية المؤسسة محاسب
 .المعايير كتطبيقيا حكؿ دكرات كعمؿ عمييا التدريب ذلؾكك كتحديثيا، الدكلية المحاسبية المعايير

رؤية لمتحكؿ  13قاعدة المحاسبية كال 14( بعنكاف: المعيار المحاسبي الدكلي 4112دراسة )االحد،-3
 مف التحاسب الضريبي الى المحاسبة الضريبة.

 كالقاعدة 12 الدكلي المحاسبي المعيار تطبيؽ أثر مف خالؿ المحاسبي الفكرإبراز  إلى الدراسة ىدفت   
 في قكائميا المالية، عنيا فصاحكاإل الشركات دخؿ لضريبة المحاسبية المعالجات في 13 المحاسبية

الدراسة الشركات  مجتمعاستطمع مقارنة إلبراز أىداؼ الدراسة، كالاستخدمت الدراسة األسمكب الكصفي ك 
ال تعتمد  ئبرالمض العامة الييئةنتائج الدراسة اف  أىـمف حيث كاف الخاضعة لضريبة الدخؿ في العراؽ، 

ف ىنالؾ كا، الحسابات قبرام مف كالمصادقة الشركة مف المقدمة المالية بالقكائـ الظاىر المحاسبي الربح عمى
 كالمعالجات ءاتاإلجرا في 13  رقـ المحاسبية كالقاعدة 12 رقـ الدكلي المحاسبي المعيار تطبيؽ عدـ

الدراسة  تكصيات أىـ برزتك ، الدخؿ ضريبة مصركؼ عالجةكما احتسابند ع الشركات في المحاسبية
 حسب لبعض بعضيا الشركات تمييز دكف المقدمة المالية القكائـ عمى رائبلمض العامة الييئة اعتماد ضركرةب

 صالحيتيا كاستخداـ المناسبة الضريبة تقدير طرؽ عمى االعتماد رائبلمض العامة لمييئة مكفكي، كما نكعيا
أك  الدكلي المحاسبي المعيار بتطبيؽ الكفيمةراءات اإلج كضع، ك النافذ لمقانكف كفقا الشركة محاسبة في
 .المستحقة الدخؿ ضريبة الحتساب الشركة سجالت في المحاسبية المعالجاتجراء إ في المحاسبية قاعدةال
 

"دراسة تحميمية  2011لسنة  8ضريبة الدخؿ بمكجب قرار بقانكف رقـ  ( بعنكاف:2014 خمؼ،دراسة ) -4
 نقدية".
لسنة  8رار بقانكف رقـ قينظميا  التيفي فمسطيف ضريبة الدخؿ لنظاـ القانكني الىدفت الدراسة لبياف      
حديد نقاط القكة كتفي ظؿ غياب المجمس التشريعي، دل مشركعيتو كمالدافع كراء اصداره  اكم،  2011

االستقرائي النقدم لمقانكف في استخدمت الدراسة المنيج ك عرفة اثاره عمى المجتمع الفمسطيني، كمضعؼ فيو كال
تكصمت الدراسة الى اف القرار بقانكف ىدفو زيادة االيرادات الضريبية  حيث الطرح لمتكصؿ لنتائج الدراسة،

ف تطبيؽ القانكف سينتج عنو ارتفاع باألسعار ك ضعؼ حجـ كالؾ مف خالؿ اضافة دخكؿ جديدة اليو،  كذ
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لضريبة صالحيات كاسعة مخالفة لمقانكف االساسي الفمسطيني، االستثمار، باإلضافة الى منح مدير عاـ ا
شرائح كالحصائية عند تحديد االعفاءات كاالضركرة االخذ بالبيانات االقتصادية بو الدراسة  اكصتابرز ما ك 
كأكصت كذلؾ بإعادة النظر كما نسب الضريبية، ك كضع سياسات لمحد مف التيرب الضريبي، كال

 يف تعميماتو.كبنسجاـ بينو كاالبسيط القرار بقانكف كتقيدىا، كتبالصالحيات الممنكحة لمدير عاـ الضريبة 
 

 عمى الدخؿ ضرائب ( 12 ) الدكلي المحاسبة معيار تبني عدـ أثر ( بعنكاف:2013، العجيميدراسة )-5
 (.لالستثمار العراقي االكسط الشرؽ لمصرؼ اختباريو دراسة) المالية القكائـ

(. الدخؿ ضرائب 12 رقـ) الدكلي المحاسبة معيار تطبيؽ يةأىم عمى التعرؼ الى  الدراسةىدفت     
 الدكلي المحاسبة المعيار ببمكج الضريبي كالربح المحاسبي الربح بيف الفركقات معالجة كيفية عمى تعرؼكال
 الضريبية كااللتزامات المؤجمة الضريبية األصكؿب االعتراؼ كيفية عمى متعرؼدفت كذلؾ لكى، كما 12 ـ رق

 منيجعمى  الدراسةاعتمدت ك لالستثمار.  العراقي االكسط الشرؽ لمصرؼ المالية القكائـ عمى ىاأثر ك  المؤجمة
 عمى التعرؼ يتـ إذ لالستثمار العراقي االكسط الشرؽ بمصرؼ يتمثؿ الذم الدراسة مجتمعل حالة دراسة
، 2011ك  2010 لألعكاـ المصرؼ عف الصادرة النقدية كالتدفقات المالي كالمركز الدخؿ قائمة المالية القكائـ

 المالي المركز عمى كؿ مف قائمة 12لتطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ  أثرمف ابرز نتائج الدراسة كجكد 
 مف مجمكعة 2011 لعاـ لممصرؼ المالية القكائـ اظيرت كقد.  النقدية التدفقاتائمة كقائمة الدخؿ كق

 ظيكرىا سنة عمى يقتصر الفركقات تمؾ أثر باف عمما الضريبي، كالربح المحاسبي الربح بيف الدائمة الفركقات
 لممصرؼ المالي المركز اف التعديمية الدراسات اظيرت كذلؾ  مؤجمة، ضريبية تبعات ام ليا يككف اف دكف
 المالية القكائـ عرض عدالة عمى يؤثر مما مؤقتة، مؤجمة ضريبية فركقات ام يظير لـ 2011 لعاـ

 كالتدفقات المالي كالمركز الدخؿ لبيانات العادؿ العرض ألغراض المالئـ مف باف الدراسة اكصتك ؼ، لممصر 
 بحيث ،الدخؿ ضرائب عف لممحاسبة كإطار (الدخؿ ضرائب)12الدكلي المحاسبة المعيار يعتمد اف النقدية
 السنكات استقالؿ مبدأ يحقؽ بما المحاسبي كالربح الضريبي الربح بيف تنشا التي بالفركقات االعتراؼ يتـ

 .بالمصركفات االيرادات مقابمة كمبدأ المالية
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 دكؿ في لمضريبة الخاضع الدخؿ تقدير في الحديثة االتجاىات ( بعنكاف:2012، محمد، جاسـدراسة )-6
 .العراؽ إلى إشارة مع مختارة عربية

 

 الضكء إلقاء عبر لمضريبة الخاضع الدخؿ تقدير في الحديثة االتجاىات عمى التعرؼ إلىىدفت الدراسة      
 المكمفيف زاـتال مدلك  الضريبة، دفع في الطكعي االلتزاـ مبدأ كتحقيؽ الذاتي التقدير أسمكب اعتماد عمى
 تقديراتيـ بتقديـ االلتزاـ عمى كتأثيرىا لممكمفيف الضريبية التكعية دكر عمى كالتعرؼ الضريبية إقراراتيـ بتقديـ
 مع كالمقابالت السابقة كالدراسات كالتقارير كالمقاالت كالمراجع الكتب ، اعتمدت الدراسة عمىلمدخؿ الذاتية
 المسجمة شركاتكال الميف ذكم مف المكمفيفلعينة الدراسة مف  ستبافا كصمـ ،لمضرائب العامة الييئة مكظفي
، افياالستب لمعمكمات اإلحصائي التحميؿ خالؿتحميؿ النتائج مف  لمضرائب لمغرض العامة الييأة لدل

 ك الضريبية، اإلدارة أداء كضعؼ المكمفيف، معظـ لدل الضريبي الكعي غيابتكصمت الدراسة الى اف 
 كاألمنية االقتصادية األكضاع سكءك األحياف  اغمب في المكمفيف عمى القانكف يفرضو الذم الجزاء ضعؼ
 يفتقر الكشؼ نمكذج فكا المحددة، مكاعيدىا في الضريبية إقراراتيـ تقديـ عف المكمفيف أكثر عزكؼ إلى أدل
 التعامؿ في المكمفيف لدل صعكبةل ادل االمر الذم بو المرفقة اإلرشادات كفاية كعدـ كالكضكح البساطة إلى
 العامة الخزينة تمكيؿ في الضريبة بدكر المكاطنيف تكعية عمى العمؿبو الدراسة  اكصت ابرز مااف  ،معو
 اإلدارات لمكظفي المينية الكفاءة عكف، ليـ المقدمة الخدمات مستكل تطكير عمى ايجابيا ينعكس مما

 المنصكص كالغرامات العقكبات مكاد تفعيؿ ضركرة، ك ليـ متخصصة تدريبية دكرات خالؿ مف الضريبية
 .المكمفيف فئات جميع مع ليتناسب الكشؼ نمكذج بسيطكت، الدخؿ ضريبة قانكف في عمييا

مدل تطبيؽ الضرائب عمى الدخؿ كفؽ المعيار المحاسبي رقـ  ( بعنكاف:2012، عبد الباسطدراسة )-7
 في الجزائر. 12
ى ام كالالدراسة الى تحميؿ قكاعد المحاسبة عف ضرائب الدخؿ كفقا لممعايير المحاسبية الدكلية،  ىدفت    

دل تكافؽ المعالجة كم، في النظاـ المحاسبي المالي بالجزائر 12تـ تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ مدل 
اتبعت الدراسة  .12المحاسبية لمضرائب عمى الدخؿ كفؽ النظاـ المحاسبي المالي مع المعيار الدكلي رقـ 

مجتمع الدراسة ككف كت ،ضكعالمنيج الكصفي التحميمي باإلضافة الى دراسة حالة بالقسـ التطبيقي لدراسة المك 



4: 

 

نتائج  أىـمف ـ اختيار العينة بطريقة منظمة، تحيث  30عددىا ك الية بالجزائر كممف اطارات محاسبية 
ف المعيار كا ،الدراسة اف المعايير المحاسبية الدكلية مطبقة بشكؿ جزئي بالجزائر حسب امكانية التطبيؽ

ف النتائج كذلؾ اف النظاـ  المحاسبي المالي كم ،عمى الدخؿ يبيف المعالجة المالية لمضرائب 12الدكلي رقـ 
تطبيؽ النقاط بضركرة الدراسة اكصت قد الدكلية، يعالج الضرائب عمى الدخؿ كفقا لممعايير المحاسبية 

 ،المرتبطة بالمعايير المحاسبية الدكلية في النظاـ المحاسبي المالي كالضرائب المؤجمة بجميع المؤسسات
 ىتماـ اكثر بالمعايير الدكلية.كاالييئة االقتصاد الكطني لالنفتاح اكثر عمى المعايير المحاسبية الدكلية كت
 

قكاعد الضريبية كالاالختالؼ بيف المفاىيـ المحاسبية  أثر( بعنكاف: 2012دراسة )الحداد، الصديؽ،-8
 عمى تحديد كعاء ضريبة الدخؿ بالجماىيرية الميبية.

قكاعد كالىدفت الدراسة الى الكقكؼ عمى إطار عممي لتحديد االختالفات بيف المفاىيـ المحاسبية     
ربح كالدائمة التي تنتج بيف الربح المحاسبي كالتعرؼ عمى الفركقات الزمنية كالعالجتيا، كمالضريبية 
نعكاسيا عمى االلتزاـ الضريبي، كامحاسبي كالحديد اآلثار السمبية لالختالؼ بيف الربح الضريبي كتالضريبي، 

الدراسة اف الفركقات الدائمة ال تشكؿ لو تكصمت مف ابرز ما ك استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، 
مشكمة لمفاحص الضريبي،  كاف الفركقات المؤقتة  تتالشى بالنياية حيث اف الفركقات المؤقتة تنشا نتيجة 

اكصت الدراسة باف عمى الفاحص الضريبي عدـ إتباع طريقة ك يبة، خسائر التشغيؿ الصافية ألغراض الضر 
الضريبة كاجبة التسديد في قياس مصركؼ ضريبية الدخؿ لعدـ االعتراؼ باآلثار الضريبية لمفركقات المؤقتة 

كما أف عمى الفاحص التفرقة بيف الفركقات الضريبية السالبة التي تنقص  ضريبي،كالبيف الدخؿ المحاسبي 
 فركقات المؤقتة المكجبة التي تزيد الكعاء الضريبي المفركض عميو الضريبية .كالالكعاء 

 

انكف الضرائب عمى كقاالختالؼ في تطبيؽ معايير المحاسبة  أثر ( بعنكاف:2011، محمد) دراسة-9
 ضرائب الدخؿ في القكائـ المالية لشركات المقاكالت.فصاح عف كاإلالقياس 

 األجؿ، الطكيمة اإلنشاء لعقكد كالضريبية المحاسبية المعالجات كتحميؿ دراسة إلىالدراسة  ىدفت     
 عف ناتجة ضريبية مشاكؿ ، حيث تكجدالمقاكالت لشركات المالية القكائـ في عمى اإلفصاح كانعكاساتيا
االستقرائي  المنيج عمى الدراسة عتمدتكا ،الضرائب كقانكف المحاسبة الدكلية معايير تطبيؽ في االختالؼ
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ىي شركات المقاكالت الخاضعة ضريبيا ك عينة الدراسة ة لالعممي المقاالت مف السابقة اتدراسال خالؿ مف
 البنكد مف لمعديد المحاسبية المعالجات بيف كجكىرية كثيرة اختالفات نتائج الدراسة كجكد أىـمف  ،بمصر
 كنشاط عقكد في المؤقتة كالفركؽ االختالفات تؤدل ، حيثالضريبية المعاممة عف كنشاط المقاكالت لعقكد

  المقاكالت لشركة كممحقاتيا المالية القكائـ أثرتتأيضا  ،الضريبة المؤجمة ككجكد ظيكر إلى المقاكالت
 لمعيار تطبيؽ بكجكد سةراالد أفادتك الدخؿ،  ضريبة مصركؼ تحديد عند المؤجمة الضريبة عف بالمحاسبة
 بيف التناقض يعالج تشريعي تعديؿ إجراءبالدراسة  ، اكصت( ضرائب الدخؿ24) رقـ المصرم المحاسبة
كذلؾ  كصتكاالخصـ،  الكاجبة كالتكاليؼ لمضريبة الخاضعة اإليرادات حددت التي القانكف مكاد نصكص

 إجراءات اتخاذ في الضريبية اإلدارة التزامات بتحديد الممكليف كجميكر الضريبية اإلدارة بيف الثقة بدعـ
 االلتزاـ / األصؿ طريقة طبيؽكتالقانكف،  تنفيذ كفاءة يحقؽ بما التقدير سمطة مف كالحد ،ةالضريب كتحصيؿ

 .المالية بالقكائـ المؤجمة عف الضرائب اإلفصاحك  الدخؿ ضريبة قياس عند

 
 المالي النظاـ ضكء عمى الدخؿ عمى لمضرائب المحاسبية المعالجة ( بعنكاف:2011، عمردراسة )-10

 (لمبناء التكميمية األعماؿ مؤسسة في ميدانية دراسة)12 كالمعيار كالمحاسبي
 

 المالي المحاسبي النظاـ كفؽ محاسبيا الدخؿ عمى الضرائب معالجة كيفية بياف الدراسة الى ىدفت     
 عالج الدخؿ، ك كيؼ ضرائب لمعالجة المالي المحاسبي النظاـ جاء بيا التي التغيرات اىيةكم 12 كالمعيار
 لمدراسات المكافؽ االستقرائي الكصفي المنيج استخدمت الدراسةكما ك  ،الدخؿ ضرائب 12 رقـ المعيار

التي  نتائجال أىـ مف، التطبيقي لمدراسة بالجانب– الحالة دراسة- الميدانية منيج الدراسة استخدمتك النظرية، 
معايير  باىتماـ لؾكذالدخؿ  لضرائب المحاسبية لممعالجة 12 رقـ المعيار الدراسة تخصيص تكصمت ليا

 تتضح ا انو لالف لـ مك ،المالية المعمكمة عمى ىاأثر  تحديد في كاالجتياد بالجباية لمبحث المحاسبة الدكلية
 لـ كالمحاسبة الجباية بيف المكجكدة العالقة طبيعة ككف الجبائية إلى المحاسبية النتيجة مف االنتقاؿ كيفية
 بالجباية الصمة ذات المفاىيـ بعض عمى الكاقع الغمكض إزالة الدراسة بو اكصت ابرز ماك  ،لحد اآلف تتضح
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 بياف بقصد الجديد المحاسبي المالي النظاـ تطبيؽ في سراعكاإل، الجبايئة بالعمميات المتعمقة األمكرلؾ ككذ
 كالجباية. المحاسبة بيف العالقة

 

دخؿ المعتمد: كالالتبايف بيف الدخؿ المعمف  ( بعنكاف:2011،القشي ،دعاسال ،حسينيال (دراسة-11
 االسباب ك طرؼ معالجتيا مف كجية نظر مقدرم الضرائب.

 مساىمةىدفت الدراسة الى البحث باألسباب الكامنة كراء المخالفات المرتكبة مف قبؿ ادارات الشركات ال    
دخؿ المقدر مف قبؿ الجيات الضريبة، كالتي تؤدم الى خمؽ تبايف بيف الدخؿ المعمف مف قبميا كالاالردنية 

ستخدمت الدراسة المنيج كا ،حاكلة الحد مف تمؾ المخالفات مف كجية نظر مقدرم ضريبة الدخؿكم
 36االردنية ك عددىـ  مساىمةصميـ استبياف لمجتمع الدراسة مف مقدرم الشركات الكتاالستنباطي التحميمي 

تقميؿ كالمية كىيا ادخاؿ ركاتب أىمتكصمت الدراسة الى نتائج ابرزىا كجكد بعض المخالفات مف كقد مقدرا، 
جمت تمؾ كنخفاء بعض مصادر الدخؿ، كاضخيـ المشتريات كتت تقميؿ مف المبيعاكالمف بضاعة اخر المدة 

ي بعض االحياف عدـ االلماـ بالقانكف كفالمخالفات عف الرغبة بالتيرب الضريبي مف قبؿ الشركات 
فع كفاءة نظاـ المعمكمات الضريبي، ك خمؽ كر اكصت الدراسة بزيادة حمالت التكعية الضريبية، ك عميماتو، كت

 الحقة قانكنية فعاؿ.كمنظاـ متابعة 
 

 الدكلية المراجعة بمعايير الفمسطيني الضريبي الفاحص التزاـ مدلبعنكاف:  )2010، حسيف (دراسة-12
 الضريبي. التيرب حاالت عف كالكشؼ مف في الحد ذلؾ أثرك 
 

 المجتمع، عمى كأثاره كحجمو، كأسبابو، أشكالو، الضريبي، التيرب مفيـك عمى التعرؼ الى الدراسة ىدفت
 الدراسة إلى تطرقت كذلؾ عميو، المؤثرة كمعاييره، كالعكامؿ كغاياتو، الضريبي، الفحص ماىية عمى تعرؼكال 

 عف كالكشؼ مف الحد في ذلؾ أثرك  الدكلية المراجعة بمعايير الفمسطيني الضريبي الفاحص التزاـ مدل
 150 مف تككنت التي لمدراسة عينة اختيار كتـ الكصفي المنيج الدراسة استخدمتك ، الضريبي التيرب حاالت

 العممي التأىيؿ أف الدراسة نتائج أظيرت، المالييف كالمدراء الحسابات كمدققي الضريبييف الفاحصيففردا مف 
 كالتدقيؽ الضرائب مجاؿ في الكافية الدكرات كعدد الضريبي الفحص مجاؿ في الطكيمة كالخبرة الجيد
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 مجاؿ في الدكلية التدقيؽ بمعايير الضريبي الفاحص التزاـ مدل عمى يؤثركف البكالكريكس في كالتخصص
 الضريبي الفاحص عمى باف الدراسة بو ابرز ما اكصت، الضريبي التيرب حاالت عف كشؼكال مف الحد

 ضركرة ك ضريبيا، المنشأة التزاـ مدل مف لمتأكد كذلؾ ا،يكمحم ادكلي عمييا المتعارؼ التدقيؽ أساليب استخداـ
 العالقة ذات الجيات مف الضريبية كغيرىا كاإلدارة الحسابات مدققي بيف كالتنسيؽ التعاكف مستكل تطكير
 لمعامميف دقيقة مالية كتقارير المكمفيف عف صحيحة معمكمات إعطاء كما اكصت بضركرة ،المعمكمات كتبادؿ

 كالضريبة. المكاطف بيف الثقة جسكر لمد الضرائب مصمحة في
 

الدخؿ  ضريبة تقدير في المحاسبية المعمكمات عمى االعتماد ( بعنكاف: مدل2007دراسة )الحسيني، -13
 .كالخاصة العامة مساىمةال الشركات عمى تطبيقية الفمسطينية دراسة لمشركات

 عمى الخصائص كالتعرؼ بأنظمة محاسبية، تحتفظ مساىمةال الشركة كانت إذا ما ىدفت الدراسة لمعرفة     
 دائرة كانت إذا ما معرفة إلى الدراسة ىدفت األنظمة، كما ىذه تنتجيا التي المحاسبية لممعمكمات النكعية
 تنظيـ أثيركت التقدير، عممية عمى ذلؾ كتأثير المحاسبية الرقابة لمبرامج أساليب بفحص تقـك الدخؿ ضريبة
 عمى الضريبة دائرة قبؿ مف استخداما األكثر التقدير ؽطر  يافكب ر،التقديعممية  عمى المحاسبة مينة

 مجتمع عمى كزع ك استبافكما ك صمـ  التحميمي الكصفي المنيج عمى الدراسة تعتمد. امساىمةالشركات ال
 نتائج الدراسة أف أىـمف  .استباف 60 استرداد تـ ،امفتش 63عددىـ  كالبالغ الضريبة فتشيكمالدراسة كى
 تنتجيا التي المحاسبية المعمكمات في الجيد. كاف المشكمة المحاسبي النظاـ مقكمات لدييا مساىمةال الشركات

، كما آلخر عاـ مف الطريقة بنفس حساباتيا بإعداد تقـك الشركات تتمتع بالمصداقية الف ال أنيا األنظمة ىذه
 يمتزمكف ال محاسبيفكالالمحاسبية،  البرامج في المستخدمة الرقابة أساليب بفحص تقـك ال الضريبة دائرة اف

 المينية الجمعيات بيف عاكفكتأ تنسيؽ يكجد كال ، ضعيفة المينية كالجمعيات الميني السمكؾ بقكاعد
 الدخؿ ضريبة دائرة بيف كالتنسيؽ التعاكف ضركرةبالدراسة  اكصتكقد  الضريبة. دائرة كبيف المحاسبية
التيرب  الذيف يساعدكف عمى المحاسبيف عمى العقكبات قانكف تطبيؽ ضركرةك  ،المحاسبية المينية كالجمعيات
، اضافة الى فعالة رقابة أساليب لدييا المحاسبية البرامج أف مف التأكد الضريبة دائرة عمى كما ، الضريبي
 .الدخؿ ضريبة دائرة لدل البرامج المحاسبية بتسجيؿ الخصكصية مساىمةال الشركات مطالبة
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 ضريبة لدل دكائر المدققة المالية البيانات بعنكاف: مدل مصداقية( 2005دراسة )صالح الديف، -14
 الفمسطينية. الدخؿ

 

قبؿ  مف إليو المقدمة المدققة المالية البيانات في التقدير مأمكر ثقة مدل عمى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
 المالية لمبيانات التقدير مأمكر رفض أسباب عمى التعرؼك  ، الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في المكمؼ
لممبادئ  كفقا كدققت أعدت ما إذا المدققة المالية البيانات في المصداقية تعزيز يدؼ لمحاكلةكت ، كماالمدققة

اعتمدت منيجية الدراسة عمى البحث بالمراجع العربية ك  .عمييا المتعارؼ التدقيؽ كلمعايير المحاسبية
 مساىمة شركات لثالث عممية حاالت ثالث خذكا مع مأمكرم التقدير مقابالت الشخصيةكالجنبية كاال

نتائج  أىـمف  .2000لعاـ الالحقة السنكات عف الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في تعمؿ خصكصية
 أغمب لمضريبة في الخاضعة لممادة تقديره في المدققة المالية البيانات عمى يعتمد ال التقدير الدراسة اف مأمكر

 لمأمكر شؾ مدعاة البيانات المالية تجعؿ جكىرية خمؿ نقاط عمى كاحتكائيا بيا، ثقتو عدـ بسبب األحياف
 في ضريبة الدخؿ دكائر في التقدير مأمكرم بعض لدل كافية كعممية عممية خمفية كجكد يضا عدـكاالتقدير، 
 في كمكتكبة كاضحة ضريبي فحص إجراءات كجكد الفمسطينية، باإلضافة الى عدـ الكطنية السمطة مناطؽ
 المدققيف مف المطمكبة األعداد كفاية كعدـ ،الفمسطينية الكطنية السمطة في مناطؽ الدخؿ ضريبة دكائر

ابرز اف . صحيحة مدققة مالية بيانات إصدار عمى الفمسطينية كالقادريف الكطنية السمطة مناطؽ في المؤىميف
 حؿ عمى الدخؿ، كالعمؿ ضريبة دائرة في كمكثقة مكتكبة عمؿ إجراءات كجكد ضركرة الدراسة بو ما اكصت

 في عمييا المتعارؼ المحاسبية المبادئ اعتماد ضركرة عمى التأكيدك  التقدير، كمأمكر المكمؼ بيف الثقة أزمة
 الدكلي المحاسبة بمعيار األخذ ضركرة كصتكاكما  تنزيميا، يجرم التي المصركفات قيـ كبنكد تحديد مجاؿ
 العقكبات فعيؿكت،  كامال تطبيقو كضركرة الضريبي، قبؿ المشرع مف الدخؿ بضرائب كالخاص ( 12 ) رقـ
 عمى العمؿك المالي،  الشركة تمثؿ كاقع ال مالية بيانات إصدار حالة في كالمكمفيف الحسابات مدققي عمى
 .لعمميـ أداءىـ في تحسيف يساعد مما كاؼ بشكؿ التقدير كمأمكرم المدققيف مف كؿ كتدريب تأىيؿ
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 االجنبية:بالمغة الدراسات  3-2
 ( بعنكاف:Purina, 2016دراسة )-1

 Deferred Taxes Under IAS 12 In The Chosen Czech And Russian 
Companies. 
ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر المعايير المحاسبية الدكلية بتكفير بيانات مقارنة بمعزؿ عف االختالؼ بيف 

حميؿ الضريبة المؤجمة بالشركات المكجكدة بدكؿ كتتعميمات المحاسبية المحمية، كالعميماتيا كتالضريبية الدكلية 
دفت الدراسة لمتأكد مف فعالية نظاـ التماثؿ كىالية، كما تطبؽ معايير التقارير المالية الدكلية بإعداد القكائـ الم

استخدمت الدراسة المنيج ك ركسي مف خالؿ نسبة الضريبة الفعالة المطبقة بالبمديف. كالالضريبي  التشيكي 
مقارنات لعينة الدراسة المككنة مف  شركات مختارة مف دكلتي ركسيا كالالكصفي التحميمي المدعـ بالمشاىدات 

مف ابرز ما تكصمت لو الدراسة أف ك . 12تشيؾ تطبيؽ الضرائب المؤجمة بالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ كال
االنحراؼ المعيارم لمشركات التشيكية اقؿ منو لدل الشركات الركسية بما يتعمؽ بالضرائب المؤجمة، كاف 

سبة الضريبة الفعالة كنريبية ركسية بما يتعمؽ بالتشريعات الضكالىنالؾ اختالفات بيف الشركات التشيكية 
ف النتائج كذلؾ اف االلتزامات الضريبية المؤجمة تظير بالقكائـ المالية بشكؿ اكبر كمقدير الربح الصافي، كت

 يئة استقرار اكبر مف الشركات الركسية.كبمتاز الشركات بالتشيؾ بثبات كتالضريبية المؤجمة،  األصكؿمف 
 

 بعنكاف:( others,2015) ،Yapa&دراسة -2
 The adoption of International Accounting Standard (IAS) 12 Income Taxes: 

Convergence or Divergence with Local Accounting Standards In Selected 
Asean Countries. 

تقارب بينو كالاالعتماد عمى المعيار المحاسبي الدكلي الخاص بضرائب الدخؿ  أثرىدفت الدراسة الى معرفة 
يف المعايير المحاسبية المحمية في اتحاد دكؿ جنكب شرؽ آسيا، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كب

التحميمي لمتكصؿ لنتائج الدراسة التي كاف مف ابرزىا انو ىنالؾ صعكبات في تحقيؽ المكاءمة كالتقارب ما 
عايير المحاسبية الدكلية ك خاصة معيار يف المكببيف المعايير المحاسبية المحمية بدكؿ جنكب شرؽ اسيا 
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ككناتيا بالقكائـ المالية، كذلؾ كمفي احتساب ك طرؽ التعامؿ مع ضرائب الدخؿ  12ضرائب الدخؿ رقـ 
عزعة ثقة المستثمريف، كز ا يصاحبيا مف زيادة االستثمار االجنبي كمتطبيؽ المعايير  أثرىنالؾ خكؼ مف 

يف القكانيف كبتعاكف بينيا كالجي لممعايير الدكلية مف خالؿ التناسؽ اكصت الدراسة بضركرة التطبيؽ التدري
 المحمية عند التطبيؽ.

 

 ( بعنكاف:(Capodaglio &others,2015  دراسة-3
Business Combinations, Goodwill and Deferred Taxes Evidences Emerging 
From a Comparative Analysis Between Italy and Bulgaria. 

 

 عمى المؤجمة الدخؿ ضريبة لحساب حاجةكال 12 رقـ الدكلي المحاسبة معيار أحكاـب ىدفت الدراسة لمبحث
 النظرية األحكاـ بيفالتناسؽ  مدل استكشاؼ، ك الشيرة باستثناء األصكؿ بجميع المتعمقة مؤقتةال الخالفات
 مف الفعمي كتطبيقيا( IFRS) المالية لمتقارير معايير المحاسبة الدكليةك ( / IAS) الدكلية المحاسبة لمعايير

 الدخؿ لضرائب المحاسبية المعالجاتدفت لمناقشة كى كما المذككرة، كالبمغارية االيطالية الشركات إدارة قبؿ
عتمدت عمى تكزيع عينة تغطي كاالشيرة، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  بندب المتعمقة المؤجمة

باستثناء  2010-2008شركة بالفترة ما بيف أعكاـ  350 بالسكؽ المالي بايطاليا ك عددىا الشركات المدرجة
يع لشركتيف كبقطاع المؤسسات المالية، مف ابرز ما تكصمت لو الدراسة انو ك عند حدكث عممية شراء 

 جمةالمؤ  الضريبة مخصصتي تشمؿ كالة بصافي االلتزامات أحديد سعر التعاقد فانو يشمؿ كؿ المنشكت
 عندماالشيرة  بندب المتعمقة المزعكمة المؤجمة الدخؿ ضرائب حسابب استحالةف ىنالؾ كا، بالشيرة المتعمقة
اختالفات بالمعالجة  ىناؾ أف، كمف النتائج أيضا الضريبية كقاعدتيا الدفترية القيمة بيف فرؽ ىناؾيككف 

 األساليب بيف االختالفات بعض نالؾكىالمحاسبية لمضرائب المؤجمة عمى الشيرة بيف الشركات بالدكلتيف 
  12رقـ الدكلي المحاسبي المعيار كأحكاـ الشركات المدرجة اإليطالية معظـ إدارة قبؿ مف المتبعة المحاسبية

ية تعميـ الدراسة لتشمؿ دكؿ أكثر باالتحاد األكركبي أىمباكصت الدراسة ك  .لمضرائب المؤجمة عمى الشيرة
كسيع بحث بنكد أخرل بما يتعمؽ بالضرائب المؤجمة لمعرفة مدل التزاـ الشركات المدرجة بالمعايير كت

 المحاسبية.
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 بعنكاف: (Ajmal,Rafay,2014)دراسة  -4
 Earnings Management Through Deferred Taxes Recognized Under IAS 12: 

Evidence From Pakistan.    
مف خالؿ الضرائب المؤجمة المحسكب كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي  رباحالدراسة لبحث  إدارة األىدفت     
الشركات المتكافقة مع تتألؼ مف عينة  افلمستثمرم األسيـ، استخدـ الباحث ه عمى التقييـ النيائيأثر ك  12رقـ 

الدراسة  أف مككنات  افترضت حيث،الشريعة اإلسالمية المدرجة في مؤشر ميزاف كراتشي في باكستاف
تكفر المعمكمات القيمة ذات الصمة  12الضريبة المؤجمة المصرحة تحت معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

 نتائج الدراسة اف أىـمف اف استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي بالدراسة، ك ، كما لمستثمرم األسيـ
لتزامات الضريبية المكجمة حيث اف مبدأ كجكد الضرائب كاال األصكؿالمستثمركف يتعاممكف بشكؿ سمبي مع 

ؿ ادارة ىك عامؿ منفر لدل المستثمريف بشكؿ عاـ، كما أف ىنالؾ ضغط إليقاع عقكبة بالشركات التي تحاك 
  أف، باإلضافة إلى شركات التي لدييا أعمى كـ مف الضريبة المؤجمةكالمف خالؿ الضرائب المؤجمة  رباحاأل

كذلؾ فاف المستثمركف  ،بنكد الضرائب المؤجمة في الميزانيات العمكمية لمشركات تنعكس عمى  أسعار السكؽ
غيؿ، كالتمكيؿ،  كاألنشطة االستثمارية( بشكؿ يميمكف أيضا لعالج بنكد الضرائب المؤجمة )الناشئة مف التش

الدراسة بأف السمطات الضريبية مف الكاجب اف تتخذ اجراءات لتبسيط المصطمحات  أكصتكقد ، مختمؼ
المستخدمة لمككنات الضريبية المؤجمة كتفسر عدـ المطابقة لممستثمريف مف حيث الضرائب المؤجمة جنبا إلى 

 .بكؿ شركة جنب مع المالحظات المصرح عنيا
 ( بعنكاف: (Lucia & others, 2014 دراسة -5

  Accounting– Taxation Report In Terms Of Deferred Taxes On Assets 
Reevaluation. 

أك الربح الخاضع لمضريبة ف كا، األصكؿالضرائب المؤجمة عمى إعادة تقييـ  تحميؿ الدراسة إلى ىدفت     

عالج قيمة مف خالؿ  أك غيرىا األصكؿ بسبب إعادة تقييـ أثرالحالية يمكف أف تتخسارة الضريبية في الفترة ال

تكصمت الدراسة الى ك استخدمت الدراسة المنيج الصفي التحميمي، ك  المكجكدات بالقيمة العادلة في ذلؾ الكقت،
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كزيادة قدرة التمكيؿ الممكية  لزيادة قدرتيا المنشأةالمممكسة قد تمثؿ محاكلة مف  األصكؿف قرار إعادة تقييـ ا

تخفيض كثار إيجابية فكرية آلالقيمة الدفترية المسجمة في الميزانية العمكمية ىي إنتاج ، كما اف الذاتي

استنتجت لممالكيف، ك  ةالكاذب رباحاألالمطمكبات المتداكلة مع الضرائب إلى المكازنة العامة لمدكلة كمنع تكزيع 

ألغراض الضريبة، كبالتالي  األصكؿف الضرائب المؤجمة تنشأ نتيجة لعدـ تسجيؿ إعادة تقييـ ا الدراسة أيضا

عمى تأثير الضرائب عمى  القضاء كجكد محاسبة االستيالؾ كضريبة االستيالؾ ىي خطكة ىامة في

 .المحاسبة

  ( بعنكاف:others,2013 )، Samuel& دراسة -6
The Impact of International Financial Reporting Standards on Taxation. 

 المعامالت بيف ختالؼكاال األساس في ثاقبة نظرة عمى لمحصكؿ الدكلي األدب في لمبحث الدراسة ىدفت    
لمكصكؿ لنتائج  .المالية التقارير إلعدادمعايير المحاسبة الدكليةب يتعمؽ فيما الضريبية كالمحاسبة المحاسبية

 البمداف مف العديد في الضريبية المحاسبةالدراسة اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي، افادت الدراسة اف 
 بيف المشتركة القكاسـ بعض الى كضع بؿ كانتا متكاصمتاف كادل ذلؾ المالية المحاسبة عف بمعزؿ تضع لـ
 ع افكم، (ذلؾ إلى كما تحقيؽ،كال التاريخية، التكمفة) دئمباك الضريبية كالمحاسبة المالية المحاسبة مف كؿ

 أمحيث اف  محاسبة الضرائب قكاعد عف تختمؼ قدقبكال عاما  المقبكلة المحاسبة مبادئ في التفاصيؿ
اكصت ك  ،المعايير ككاضعي المشرعيف عمى يعتمدقبكال عاما  المقبكلة المحاسبة مبادئ في كبيرة تغييرات

 قبكال عاما. المقبكلة المحاسبة مبادئ ضمف المحاسبية المبادئ اختيارب مشركاتالدراسة بالسماح ل
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 ( بعنكاف:(Filho &others,2013  دراسة -7
Analysis Of The Relationship Between The components of Booktax 
Differences And Annual Variations In Earnings And Tax Expenses Of Firms 
Listed on the Bmf &Bovespa. 

 مع كالدائمة المؤقتة الضريبية الفركقات مككنات بيف عالقة ىناؾ كانت إذا ما تحميؿإلى  ىدفت الدراسة     
، العالقات ىذه عمى رباحاأل إلدارة المحتمؿ كالتأثير الدخؿ، ضريبة قبؿ رباحاأل مف السنكية التغيرات

 130الدراسة  عينةشممت  حيث تحميؿ اإلحصائي لمتغيرات الدراسةكال نحداراستخدمت الدراسة نمكذج االك 
تكصمت الدراسة ك  ،2011-2004يف أعكاـ ب كمف الشركات العامة البرازيمية المدرجة بسكؽ ساكباكل شركة
 رباحاأل مف السنكية تغيراتكال كالدائمة المؤقتة الضريبية الفركقات عدـ كجكد عالقة بيفنتائج كاف منيا الى 
بالشركات،  رباحالدخؿ ك كذلؾ ال تكجد عالقة سكاء بكجكد اك عدـ كجكد إدارة لأل ضريبة قبؿمصاريؼ كال

ختالؼ األداء كا كالدائمة المؤقتة الضريبية باإلضافة إلى أف ىنالؾ عالقة بيف اختالؼ المككنات لمفركقات
ضافة متغيرات إضافية كاة الدراسة ية تكبير عينأىم الدراسة بو ابرز ما اكصتاف مف االقتصادم لمشركات. 

مع  كالدائمة المؤقتة الضريبية تكسيع الدراسة خارج البرازيؿ ك دراسة عالقة الفركقاتكبحميميا، كتياسيا كق
 حساب الدخؿ المحاسبي عمى أداء المنشئة مف كجيت نظر الدائنيف. أثرك تمييد الدخؿ، 

 بعنكاف:  (Mear,2011)دراسة-8
 Deferred Tax - The Effect Of The Implementation OF NZ IAS 12:Income 

Taxes. 
ضرائب المؤجمة نتيجة تطبيؽ معايير كالكثيؽ التغيرات في ضريبة الدخؿ كتىدفت الدراسة لتحديد      

معيار رقـ دل تأثير تطبيؽ الكم 12االفصاح الدكلية بنيكزيمندا ك خاصة تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي المدعـ بالمقارنات بمقارنة ك المؤجمة،  األصكؿك عمى االلتزامات  12

الى  2005لمشركات النيكزلندية المسجمة ببكرصة نيكزلندا مف عاـ  12التغيير بالتحكؿ لممعيار الدكلي رقـ 
لتزامات الضريبية المؤجمة بالبيانات المالية كاال األصكؿتكصمت الدراسة الى كجكد زيادة بتطبيؽ كقد ، 2008

ضريبة كالتيجة لمتغير بتعريؼ الدخؿ كن، كما انو 12لمشركات النيكزلندية عند التحكؿ لممعيار الدكلي رقـ 
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مدينة الحالية، كذلؾ مف النتائج أيضا أف عممية اعادة تقيـ كالالمؤجمة حدثت تغيرات بذمـ الضريبة الدائنة 
    حتياطي منيا يؤثر عمى ضريبة الدخؿ المؤجمة لمشركات المعنية.كاال كؿاألص

 ( بعنكاف: ,Chludek 2011دراسة )-9
On the Relation of Deferred Taxes and Tax Cash Flow. 

 النقدية التدفقات عف بالغباإل الرئيسي ىدفيا تخدـ المؤجمة الضريبة كانت إذا ماإلى بحث  الدراسة ىدفت    
القصير. اعتمدت  المدل عمى النقدية التدفقات عمى المؤجمة الضرائب نتائجحث كب ،المستقبؿ في الضريبية

عاما.  16شركة عمى مدار  500مكزع عمى حكالي كالالدراسة المنيج الكصفي التحميمي المدعـ باالستبياف 
 التدفؽمؤقتة عمى  انعكاسات الي فتكك  قد الكاقع في المؤجمة الضرائب أف نتائج ابرزىا إلىتكصمت الدراسة ك 

 الضريبية النقدية التدفقات تكقعات تحسف لـ المؤجمة الضريبية المعمكمات في النظر أف كتبيفكما  ،النقدم
، مف جدا صغيرة المؤجمة الضريبية النقدية لمتدفقات االقتصادية يةىماأل ، باإلضافة إلى أفالشركات معظـل

كقد النتائج أيضا اف المعمكمات الخاصة بالضرائب المؤجمة ال تكفر معمكمات ميمة لمتخذم القرارات. 
 قادرة البيانات تككف أف في خاصا اىتماما المالية مبياناتل المستخدمكف يكلي أف يجباكصت الدراسة انو 

 في بشكؿ مؤثر المؤجمة الضريبية النقدية التدفقات تسبب قد التي ثابتةال كاألحداث الخصائص تحديد عمى
 .القريب المستقبؿ

 بعنكاف:  (Acaranupong,2010) دراسة-10  
Value Relevance and Components of Deferred Tax Assets and Liabilities: 
Evidence from the Listed Companies on SET 100 in Thailand. 

 المحاسبة معيارلمطبقيف  المؤجمة الضريبية كالمطمكبات المكجكدات مككنات في بحثىدفت الدراسة لم    
 المؤجمة الضريبية كااللتزامات األصكؿ قيمة يةأىمب كتحقؽ، كما الدخؿ ضرائبالخاص ب( 12) رقـ التايمندم

 ا يمييـ.كم 12المتحققة منيا ألكائؿ المطبقيف لممعيار رقـ  معمكماتكال
حميؿ القكائـ المالية لعينة الدراسة المككنة مف الشركات كتاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  

 لألصكؿ الرئيسية المككنات أف إلى تكصمت الدراسةكما ك  ،2008-2004التايمندية المدرجة خالؿ اعكاـ 
 الضريبية لتزاماتال ككف الرئيسالم أف حيف في المرحمة لفترات قادمة ضريبيةال خسارة ىي المؤجمة الضريبة
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معايير المحاسبة ك ( IAS) معايير الدكلية المحاسبة اعتماد أف ظيرت النتائجكا كماستيالؾ، كاالى المؤجمة
 عمى عالكة، تايالندب المالية البيانات يةأىم تحسيفب  أىـيس سكؼ في( IFRS) المالية التقارير إلعدادالدكلية
 في المدرجة الشركات مع المدرجة التايالندية مشركاتل المالية البيانات بيف المقارنة إمكانية يعزز سكؼ ذلؾ
 لممساعدة بجذب االستثمار لتايالند. أجنبية دكؿ


 بعنكاف: Zarova ) 2010,دراسة )-11
 Impact of IAS 12 on Deferred Taxes Regulation in the Czech Republic. 

 المؤجمة الضرائب عمى 12 رقـ الدكلي المحاسبة معيار تأثير مع التعامؿ ىدفت الدراسة لمعرفة مدل      
بنظاـ المحاسبة التشيؾ، استخدمت  12 رقـ الدكلي المحاسبة معيار تنفيذك درجة  التشيؾ، جميكرية في

مف ابرزىا اف ىنالؾ  التي كاف الدراسة المنيج الكصفي التحميمي المدعـ بالمقارنات لمكصكؿ لنتائج الدراسة
 ضريبةتقدير ال لقياسبناءا عمى القكانيف المحمية كعدـ كجكد طرؽ   12تطبيؽ جزئي لممعيار الدكلي رقـ 

الخاصة  المؤقتة فركؽكال الضريبية القاعدةب تتعمؽ تعريفاتل غيابضافة الى باإل ،مؤجمةال ضريبةالك  حاليةال
يف كب، كما اف ىنالؾ تفاكت بالتعامؿ بيف الشركات التي تعتبر فركعا مف شركات اجنبية 12بالمعيار الدكلي 

اكصت ك ، 12 رقـ الدكلي المحاسبة معياربال المتعمقة لمكائح االمتثاؿ في معامالتيـ عالجالشركات التشيكية ب
سماح ليـ باالختيار بيف التطبيؽ كالالدراسة بضركرة عدـ تطبيؽ الشركات لممعايير الدكلية بشكؿ جزئي 

 تشريعات المحمية.كاليف القكانيف كبا 12 رقـ الدكلي المحاسبة معيارالكامؿ لممعايير الدكلية ك خاصة 
 

 ( بعنكاف:(Madalina &others, 2010 دراسة -12
 Implications Of The Application Of IFRS For SMES In ROMANIA On Taxable 
And Distributable Profit. 

 لممؤسسات الدكلية المالية التقارير معايير لمتطبيؽ المحتممة الضريبية اآلثار ىدفت الدراسة لمناقشة    
و تكزيعمكانية كا كالمتكسطة الصغيرة لممنشآت الدكلي المعيار بمكجب المحدد ربحكال كالمتكسطة الصغيرة

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي المدعـ بالمقارنات بيف المحاسبة ك عميو،  ضركريةال تعديالتكال
ستنادا لمعايير المحاسبة كانتائج الدراسة انو  أىـمتكسطة، مف كالمحاسبة لمشركات الصغيرة كالالمطبقة حاليا 
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 بياف أبداه الذم التاريخي األداء مف بدال لمشركة المالي الكضع عمى تركزفإنيا  كالمتكسطة الصغيرة مشركاتل
 النتائج إلىاستنادا  حسابيايتـ  الضريبية القاعدةاف  تطمبي الذم الضرائبمبدأ  مع يتناقض كىذا، الدخؿ
 قدرة عمى تؤثر أف يمكف التي أيضا الربح تكزيع في التقمبات يجمب العادلة القيمة استخداـ إف، كذلؾ السابقة
ابرز ما مف تذكر،  محققة غير خسائر أك مكاسب أم خصـكيأيشمؿ  بما األسيـ أرباح دفع عمى الشركة
مف  العادلة قيمتياباختالؼ عف  كالمطمكبات لممكجكدات الضريبية القكاعد ديتحد ضركرة الدراسة بو اكصت
 بالنظر مقبكلة التغييرات كانت إذا يجب عمى المشرعيف تحميؿ، كما اكصت الدراسة بأنو المالية السمطةقبؿ 
 .القانكني اإلطار في حاؿكالى حيث تعديؿالك  محددةال لكائحا مف الغرض إلى
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 ممخص الدراسات السابقة: 3-3
 (3الجدكؿ )

كصؼ  ىدؼ الدراسة الدراسة عنكاف الرقـ
 المتغيرات

اسمكب 
 النتائج أىـ الدراسة

1 

(فمسطيف: 2015)عبد الفتاح،  
االختالؼ في تطبيؽ معيار  أثر

( 12المحاسبة الدكلي رقـ )
 8كقانكف ضريبة الدخؿ رقـ 

عمى القياس  2011لسنة 
كاإلفصاح عف ضرائب الدخؿ في 

 القكائـ المالية.

حميؿ المعالجات كتدراسة 
 رباحضريبية أل كالالمحاسبية 
نعكاساتيا كا مساىمةالشركات ال

فصاح في كاالعمى القياس 
القكائـ المالية لمشركات 

العامة المدرجة  مساىمةال
رتباطيا كاببكرصة فمسطيف 

بالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ 
(12) 

قانكف ضريبة 
معيار كالالدخؿ 

، 12الدكلي 
قكاعد القياس 

فصاح كاال
 عتراؼكاال

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

تالفات بيف معيار ىنالؾ اخ
 12المحاسبة الدكلي رقـ 

تشريعات الضريبة بالمعالجة كال
يضا ال يكجد كاالضريبية لمدخؿ، 

ىنالؾ عالقة بيف االختالفات بيف 
 12معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

تشريعات الضريبة لمدخؿ كال
 بالمعالجة الضريبة لمدخؿ

2 

( الجزائر: 2014)لمكسخ، 
المعالجة المحاسبية لمضرائب 

عمى الدخؿ دراسة تحميمية عمى 
ضكء النظاـ المحاسبي المالي 
كالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

12  

دراسة كتحميؿ قكاعد المعالجة 
المحاسبية لمضرائب عمى 

الدخؿ طبقا لمنظاـ المحاسبي 
ر الدكلي المالي كالمعيا
 دلكم 12المحاسبي رقـ 

تكافؽ المعالجة المحاسبية 
لضرائب الدخؿ بيف النظاـ 
المحاسبي المالي كالمعيار 

  12الدكلي المحاسبي رقـ 

معيار المحاسبة 
، 12 الدكلي رقـ

نظاـ المحاسبة 
ظاـ كنالمالي 
 الجباية

اعتمدت 
الدراسة عمى 

المنيج 
الكصفي 

التحميمي ك 
عمى منيج 
 دراسة الحالة 

تطبيؽ أف ىناؾ عدة صعكبات في 
المعايير المحاسبية الدكلية كافة 
كفي تطبيؽ المعيار المحاسبي 

خاصة، كما اف ىناؾ  12الدكلي 
تكافؽ كبير بيف النظاـ المحاسبي 
المالي كنظاـ الجباية إال فيما 

 يخص بعض النقاط

3 

المعيار  العراؽ: (2014)االحد،
قاعدة كال 12المحاسبي الدكلي 

 رؤية لمتحكؿ مف 13المحاسبية 
التحاسب الضريبي الى 

 المحاسبة الضريبة

إبراز الفكر المحاسبي مف خالؿ 
تطبيؽ المعيار المحاسبي  أثر

كالقاعدة المحاسبية  12الدكلي 
في المعالجات المحاسبية  13

لضريبة دخؿ الشركات 
فصاح عنيا في قكائميا كاإل

 المالية

تطبيؽ المعالجات 
المحاسبية 

لضريبة دخؿ 
الشركات كفؽ 

المعيار 
المحاسبي، الفكر 

الضريبي 
 لممحاسبي

استخدمت 
الدراسة 
األسمكب 
الكصفي 

 مقارنة كال

الييئة العامة لمضرائب ال تعتمد 
عمى الربح المحاسبي الظاىر 
بالقكائـ المالية المقدمة مف 
الشركة كالمصادقة مف مراقب 

ف ىنالؾ عدـ تطبيؽ كاالحسابات، 
 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

  13القاعدة المحاسبية رقـ  ك 

4 

( فمسطيف: 2014)خمؼ، 
ضريبة الدخؿ بمكجب قرار 

 2011لسنة  8بقانكف رقـ 
 "دراسة تحميمية نقدية

نظاـ كالبياف ضريبة الدخؿ 
القانكني الذم ينظميا في 

 8رار بقانكف رقـ كىكقفمسطيف 
ياف كبعرفة كم 2011لسنة 

 االحكاـ الكاردة في ىذا القرار

استخدمت   
الدراسة 
المنيج 

االستقرائي 
 النقدم 

اف القرار بقانكف ىدفو زيادة 
لؾ مف كذااليرادات الضريبية 

خالؿ اضافة دخكؿ جديدة 
اليو، كما اف ىنالؾ تعارض 

كاعد كقبيف القرار بقانكف 
 فرض الضريبة
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5 

 أثر( العراؽ: 2013)العجيمي، 
عدـ تبني معيار المحاسبة 

( ضرائب الدخؿ  12الدكلي ) 
عمى القكائـ المالية )دراسة 
اختباريو لمصرؼ الشرؽ 

 االكسط العراقي لالستثمار(.

ية تطبيؽ أىمالتعرؼ عمى  
معيار المحاسبة الدكلي )رقـ 

تعرؼ كالضرائب الدخؿ(.  12
عمى كيفية معالجة الفركقات 
بيف الربح المحاسبي كالربح 
الضريبي بمكجب المعيار 

 12المحاسبة الدكلي رقـ  

عدـ تبني  
معيار المحاسبة 

(  12الدكلي ) 
القكائـ المالية 

لمصرؼ الشرؽ 
 االكسط

اعتمدت الدراسة 
عمى منيج 
دراسة حالة 

لمجتمع الدراسة 
الذم يتمثؿ 

بمصرؼ الشرؽ 
االكسط العراقي 

 لالستثمار 

لتطبيؽ معيار المحاسبة  أثركجكد 
عمى كؿ مف قائمة  12رقـ  الدكلي

ائمة الدخؿ كقالمركز المالي 
ائمة التدفقات النقدية.  كقد كق

اظيرت القكائـ المالية لممصرؼ 
مجمكعة مف  2011لعاـ 

الفركقات الدائمة بيف الربح 
 المحاسبي كالربح الضريبي

6 

( 2012)محمد، جاسـ،  
العراؽ: االتجاىات الحديثة 
في تقدير الدخؿ الخاضع 
لمضريبة في دكؿ عربية 

 مختارة مع إشارة إلى العراؽ.

التعرؼ عمى االتجاىات 
الحديثة في تقدير الدخؿ 
الخاضع لمضريبة عبر إلقاء 
الضكء عمى اعتماد أسمكب 
التقدير الذاتي كتحقيؽ مبدأ 

دفع االلتزاـ الطكعي في 
 الضريبة

عدـ تقديـ 
الكشؼ الذاتي، 
سكء االكضاع 

االقتصادية، 
ضعؼ فعالية 

 متابعةكالاالداء 

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
المدعـ 

 باالستبياف

غياب الكعي الضريبي لدل معظـ 
المكمفيف، كضعؼ أداء اإلدارة 
الضريبية، ك ضعؼ الجزاء الذم 
يفرضو القانكف عمى المكمفيف ك سكء 
األكضاع االقتصادية كاألمنية أدل إلى 
عزكؼ أكثر المكمفيف عف تقديـ 
إقراراتيـ الضريبية في مكاعيدىا 

 المحددة

7 

( 2012)عبد الباسط، 
الجزائر: مدل تطبيؽ الضرائب 

عمى الدخؿ كفؽ المعيار 
في  12المحاسبي رقـ 

 الجزائر

تحميؿ قكاعد المحاسبة عف 
ضرائب الدخؿ كفقا لممعايير 

ى ام كالالمحاسبية الدكلية، 
مدل تـ تطبيؽ المعيار الدكلي 

في النظاـ المحاسبي  12رقـ 
 المالي بالجزائر

معالجة الضرائب 
كفؽ المعيار 

، 12الدكلي 
معيقات 

تطمبات تطبيؽ كم
 المعايير

اتبعت الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
التحميمي 

باإلضافة الى 
 دراسة حالة 

اف المعايير المحاسبية الدكلية مطبقة 
ف المعيار كابشكؿ جزئي بالجزائر  

يبيف المعالجة المالية  12الدكلي رقـ 
ف اف النظاـ  كملمضرائب عمى الدخؿ، 

المحاسبي المالي يعالج الضرائب عمى 
 المحاسبية الدكليةالدخؿ كفقا لممعايير 

8 

 (2012)الحداد، الصديؽ،
االختالؼ بيف  أثرليبيا: 

قكاعد كالالمفاىيـ المحاسبية 
الضريبية عمى تحديد كعاء 
ضريبة الدخؿ بالجماىيرية 

 الميبية

الكقكؼ عمى إطار عممي 
لتحديد االختالفات بيف 
المفاىيـ المحاسبية 

قكاعد الضريبية كال
تعرؼ عمى كالعالجتيا، كم

الفركقات الزمنية المؤقتة 
 دائمة كال

االختالفات بيف 
المفاىيـ 

المحاسبية 
كالقكاعد 

الضريبية، 
الفركقات الزمنية 
 المؤقتة كالدائمة 

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

اف الفركقات الدائمة ال تشكؿ 
مشكمة لمفاحص الضريبي، كاف 
الفركقات المؤقتة  تتالشى 

ية حيث اف الفركقات بالنيا
المؤقتة تنشا نتيجة خسائر 
التشغيؿ الصافية ألغراض 

 الضريبة

9 

 أثر( مصر: 2011)محمد، 
االختالؼ في تطبيؽ معايير 

انكف الضرائب عمى كقالمحاسبة 
فصاح عف ضرائب الدخؿ كاإلالقياس 

 في القكائـ المالية لشركات المقاكالت

دراسة كتحميؿ المعالجات 
كالضريبية لعقكد المحاسبية 

اإلنشاء الطكيمة األجؿ، 
كانعكاساتيا عمى اإلفصاح في 

القكائـ المالية لشركات 
 المقاكالت

اعتمدت   
الدراسة عمى 

المنيج 
االستقرائي مف 
خالؿ الدراسات 

 السابقة

كجكد اختالفات كثيرة كجكىرية 
بيف المعالجات المحاسبية 
لمعديد مف البنكد لعقكد كنشاط 

المعاممة  المقاكالت عف
 الضريبية

10 

( الجزائر: 2011)عمر، 
المعالجة المحاسبية لمضرائب 
عمى الدخؿ عمى ضكء النظاـ 
المالي كالمحاسبي كالمعيار 

)دراسة ميدانية في مؤسسة 12
 األعماؿ التكميمية لمبناء(

بياف كيفية معالجة الضرائب عمى 
الدخؿ محاسبيا كفؽ النظاـ 

 12المحاسبي المالي كالمعيار 
اىية التغيرات التي جاء بيا كم

النظاـ المحاسبي المالي لمعالجة 
ضرائب الدخؿ، ك كيؼ عالج 

 ضرائب الدخؿ 12المعيار رقـ 

معالجة الضرائب 
كفؽ النظاـ 

المحاسبي 
المالي كالمعيار 

12  

 استخدمت
الدراسة المنيج 

الكصفي 
االستقرائي ، كما 
استخدمت منيج 
 الدراسة الميدانية

 12تخصيص المعيار رقـ 
لممعالجة المحاسبية لضرائب 

معايير لؾ باىتماـ كذالدخؿ 
المحاسبية لمبحث المحاسبة الدكلية

ىا أثر بالجباية كاالجتياد في تحديد 
 عمى المعمكمة المالية
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11 

الدعاس،  )الحسيني
( االردف: التبايف 2011القشي،

دخؿ كالبيف الدخؿ المعمف 
المعتمد: االسباب ك طرؼ 

معالجتيا مف كجية نظر مقدرم 
 الضرائب

البحث باألسباب الكامنة 
كراء المخالفات المرتكبة مف 

قبؿ ادارات الشركات 
تي كالاالردنية  مساىمةال

تؤدم الى خمؽ تبايف بيف 
الدخؿ المعمف مف قبميا 

 دخؿ المقدر كال

الدخؿ المعمف ، 
دخؿ المقدر، كال

اسباب التبايف 
 ختالؼ كاال

استخدمت 
الدراسة المنيج 

االستنباطي 
التحميمي 

صميـ استبياف كت
 لمجتمع الدراسة 

كجكد بعض المخالفات مف 
يا ادخاؿ ركاتب كىمية أىم

كالتقميؿ مف بضاعة اخر المدة 
كالتقميؿ مف المبيعات كتضخيـ 
المشتريات كاخفاء بعض 

 تساىـمصادر الدخؿ التي 
 بالتيرب الضريبي

12 

( فمسطيف: 2010) حسيف ،
مدل التزاـ الفاحص الضريبي 
الفمسطيني بمعايير المراجعة 

ذلؾ في الحد مف  أثرالدكلية ك 
الت التيرب كالكشؼ عف حا

 الضريبي

التعرؼ عمى مفيـك 
التيرب الضريبي، 
أشكالو، كأسبابو، 

 كحجمو، كأثاره

مدل التزاـ 
الفاحص 
الضريبي  

بمعايير المراجعة 
الدكلية، الحد 

مف كالكشؼ عف 
حاالت التيرب 

 الضريبي

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
 الكصفي 

أف التأىيؿ العممي الجيد كالخبرة 
الطكيمة في مجاؿ الفحص 
الضريبي كعدد الدكرات الكافية في 
مجاؿ الضرائب كالتدقيؽ 
كالتخصص في البكالكريكس 
يؤثركف عمى مدل التزاـ الفاحص 
 الضريبي بمعايير التدقيؽ الدكلية 

13 

(فمسطيف: 2007)الحسيني، 
مدل االعتماد عمى المعمكمات 

في تقدير ضريبة  المحاسبية
الدخؿ لمشركات الفمسطينية 

دراسة تطبيقية عمى الشركات 
 العامة كالخاصة مساىمةال

معرفة ما إذا كانت دائرة ضريبة 
الدخؿ تقكـ بفحص أساليب 
الرقابة لمبرامج المحاسبية 
كتأثير ذلؾ عمى عممية 

ياف طرؽ التقدير كبالتقدير، 
األكثر استخداما مف قبؿ دائرة 

عمى الشركات الضريبة 
 مساىمةال

االعتماد عمى 
المعمكمات 

المحاسبية في 
تقدير ضريبة 

الدخؿ، االنظمة 
المحاسبية، جكدة 
المعمكمات، تنظيـ 
 المينة كالرقابة 

اعتمدت 
الدراسة عمى 

المنيج 
الكصفي 

التحميمي كما ك 
 صمـ استباف

اف المشكمة في المعمكمات  
المحاسبية التي تنتجيا ىذه 

ال تتمتع بالمصداقية  األنظمة أنيا
الف الشركات تقكـ بإعداد 
حساباتيا بنفس الطريقة مف عاـ 
آلخر، كما اف دائرة الضريبة ال 
تقكـ بفحص أساليب الرقابة 
 المستخدمة في البرامج المحاسبية

14 

( 2005)صالح الديف، 
فمسطيف: مدل مصداقية 
البيانات المالية المدققة 

دكائر ضريبة الدخؿ  لدل
 الفمسطينية

التعرؼ عمى مدل ثقة 
مأمكر التقدير في البيانات 

المالية المدققة المقدمة إليو 
مف قبؿ المكمؼ في مناطؽ 

السمطة الكطنية 
لفمسطينية،  كالتعرؼ عمى ا

أسباب رفض مأمكر التقدير 
 لمبيانات المالية المدققة

اعتمدت   
منيجية الدراسة 
عمى البحث 

بالمراجع 
العربية 

كاالجنبية 
كالمقابالت 

الشخصية مع 
 مأمكرم التقدير 

اف مأمكر التقدير ال يعتمد 
عمى البيانات المالية المدققة 
في تقديره لممادة الخاضعة 
لمضريبة في أغمب األحياف 
بسبب عدـ ثقتو بيا، كاحتكائيا 
عمى نقاط خمؿ جكىرية تجعؿ 

لبيانات المالية مدعاة شؾ ا
 لمأمكر التقدير

15 

(Purina ،2016 )Russia 
& Czech Republic :
Deferred Taxes Under 
IAS 12 In The Chosen 

Czech And Russian 
Companies. 

إبراز دكر المعايير المحاسبية 
الدكلية بتكفير بيانات مقارنة 

بمعزؿ عف االختالؼ بيف 
كتعميماتيا  الضريبية الدكلية

كالتعميمات المحاسبية 
 المحمية

استخدمت   
الدراسة المنيج 

الكصفي 
التحميمي 
المدعـ 

بالمشاىدات 
 كالمقارنات

ارم لمشركات ف االنحراؼ المعيا
الشركاتالركسية  اقؿ مف التشيكية

بما يتعمؽ بالضرائب المؤجمة، كاف 
ىنالؾ اختالفات بيف الشركات 
 التشيكية كالركسية بما يتعمؽ
بالتشريعات الضريبية كنسبة 
 الضريبة كتقدير الربح الصافي
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16 

(Yapa, , & others ،2015  )The 
adoption of International 

Accounting Standard (IAS) 
12 Income Taxes: 

Convergence or Divergence 
with Local Accounting 
Standards In Selected 
ASEAN Countries 

االعتماد عمى  أثرمعرفة 
المعيار المحاسبي الدكلي 
الخاص بضرائب الدخؿ 

يف المعايير كبتقارب بينو كال
المحاسبية المحمية في اتحاد 

 دكؿ جنكب شرؽ آسيا

استخدمت   
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

ىنالؾ صعكبات في تحقيؽ 
المكاءمة كالتقارب ما بيف المعايير 
المحاسبية المحمية بدكؿ جنكب 

يف المعايير كبشرؽ اسيا 
المحاسبية الدكلية ك خاصة معيار 

  12ضرائب الدخؿ رقـ 

17 

(Capodaglio, & others 
،2015 )Italy& Bulgaria :

Business Combinations ,
Goodwill and Deferred 
Taxes: Evidences 
Emerging From a 

Comparative Analysis 
Between Italy and 
Bulgaria. 

البحث بأحكاـ معيار 
 12المحاسبة الدكلي رقـ 

حاجة لحساب ضريبة كال
الدخؿ المؤجمة عمى 

الخالفات المؤقتة المتعمقة 
باستثناء  األصكؿبجميع 
 الشيرة

استخدمت   
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

انو عند حدكث عممية شراء 
كبيع لشركتيف كتحديد سعر 
التعاقد فانو يشمؿ كؿ 
المنشئة بصافي االلتزامات 
كالتي تشمؿ مخصص 
الضريبة المؤجمة المتعمقة 

 بالشيرة

17 

(Rafay, Ajmal,2014  )
Pakistan :Earnings 

Management Through 
Deferred Taxes 

Recognized Under IAS12  
Evidence From Pakistan    

مف خالؿ  رباحبحث  إدارة األ 
الضرائب المؤجمة المحسكبة 
كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي 

ه عمى التقييـ أثر ك  12رقـ 
 النيائي لمستثمرم األسيـ

صافي المكجكدات 
المالية، صافي 

التشغيمية  األصكؿ
التشغيؿ  كأرباح

غير الطبيعية، ك 
صافي الضرائب 

 المؤجمة

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي 

اف المستثمركف يتعاممكف بشكؿ سمبي 
لتزامات الضريبية كاال  األصكؿمع 

نالؾ ضغط إليقاع عقكبة كىالمكجمة ،
مف  رباحبالشركات التي تحاكؿ ادارة األ 

شركات التي كالخالؿ الضرائب المؤجمة 
 لدييا أعمى كـ مف الضريبة المؤجمة

19 

(& others ،Lucia ،2014 )
Romania :Accounting– 

taxation report in terms of 
deferred taxes on assets 
reevaluation 

تحميؿ الضرائب المؤجمة عمى 
حميؿ كت، األصكؿإعادة تقييـ 

أك الربح الخاضع لمضريبة 
خسارة الضريبية في الفترة ال

 الحالية 

الضرائب  
المؤجمة، إعادة 

، األصكؿتقييـ 
الربح الخاضع 

 لمضريبة

استخدمت 
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

 األصكؿاف قرار إعادة تقييـ 
المممكسة قد تمثؿ محاكلة مف 
المنشأة لزيادة قدرتيا الممكية 

 كزيادة قدرة التمكيؿ الذاتي

20 

(& others ،Samuel،2013 )
Nigeria :The Impact of 

International Financial 
Reporting Standards on 
Taxation. 

البحث في األدب الدكلي لمحصكؿ 
عمى نظرة ثاقبة في األساس 

ختالؼ بيف المعامالت كاال
المحاسبية كالمحاسبة الضريبية 

معايير المحاسبة فيما يتعمؽ ب
 إلعداد التقارير المالية. الدكلية

اعتمد الباحث   
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي

اف المحاسبة الضريبية في العديد مف 
البمداف لـ تضع بمعزؿ عف المحاسبة 
المالية بؿ كانتا متكاصمتاف كادل ذلؾ 
الى كضع بعض القكاسـ المشتركة بيف 
كؿ مف المحاسبة المالية كالمحاسبة 

 الضريبية 

21 

,(Filho & others، ،2013 )
Brazil :Analysis Of The 

Relationship Between The 
components of Booktax 
Differences And Annual 
Variations In Earnings And 

Tax Expenses Of Firms 
Listed on the 

BMF&BOVESPA 

تحميؿ ما إذا كانت ىناؾ عالقة 
بيف مككنات الفركقات 

الضريبية المؤقتة كالدائمة مع 
 رباحالتغيرات السنكية مف األ 

قبؿ ضريبة الدخؿ، كالتأثير 
عمى  رباححتمؿ إلدارة األ الم

 ىذه العالقات

الفركقات 
الضريبية 

المؤقتة كالدائمة، 
المصاريؼ 
الضريبية، 

قبؿ  رباحاأل 
 ضريبة الدخؿ 

استخدمت 
الدراسة نمكذج 

المنحدرات 
تحميؿ كال

اإلحصائي 
لمتغيرات 
 الدراسة

ىنالؾ عالقة بيف اختالؼ 
المككنات لمفركقات الضريبية 

ختالؼ األداء كاالمؤقتة كالدائمة 
االقتصادم لمشركات. ك عدـ كجكد 

عالقة بيف الفركقات الضريبية 
تغيرات السنكية كالالمؤقتة كالدائمة 

مصاريؼ قبؿ كال رباحمف األ 
 ضريبة الدخؿ 
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22 

(Mear,2011  )Iceland 
:Deferred Tax - The 
Effect Of The 
Implementation OF NZ 
IAS 12:Income Taxes 

كثيؽ التغيرات في كتتحديد 
ضرائب كالضريبة الدخؿ 

المؤجمة نتيجة تطبيؽ معايير 
االفصاح الدكلية بنيكزيمندا ك 
خاصة تطبيؽ معيار المحاسبة 

دل تأثير كم 12الدكلي رقـ 
عمى  12تطبيؽ المعيار رقـ 

 المؤجمة كاألصكؿااللتزامات 

 األصكؿصافي 
لتزامات كاال 

 األصكؿالضريبية، 
لتزامات كاال 

ية المؤجمة، الضريب
كاحتياطي اعادة 

 األصكؿتقييـ 

اعتمدت الدراسة 
المنيج الكصفي 
التحميمي المدعـ 

بالمقارنات 
بمقارنة التغيير 
بالتحكؿ لممعيار 

  12الدكلي رقـ 

 األصكؿكجكد زيادة بتطبيؽ 
لتزامات الضريبية المؤجمة كاال 

بالبيانات المالية لمشركات 
النيكزلندية عند التحكؿ لممعيار 

تيجة كن، كما انو 12الدكلي رقـ 
ضريبة كاللمتغير بتعريؼ الدخؿ 

المؤجمة حدثت تغيرات بذمـ 
 مدينة الحاليةكالالضريبة الدائنة 

23 

(Chludek ،2011  )On 
the Relation of 

Deferred Taxes and 
Tax Cash Flow 

بحث ما إذا كانت الضريبة 
المؤجمة تخدـ ىدفيا الرئيسي 
باإلبالغ عف التدفقات النقدية 

حث كبالضريبية في المستقبؿ، 
نتائج الضرائب المؤجمة عمى 
التدفقات النقدية عمى المدل 

 القصير

الضرائب 
 األصكؿالمدفكعة، 

الضريبية المؤجمة، 
االلتزامات 

 الضريبية المؤجمة

اعتمدت الدراسة 
المنيج الكصفي 
التحميمي المدعـ 

 باالستبياف 

أف الضرائب المؤجمة في الكاقع قد 
تككف ليا انعكاسات مؤقتة عمى 
التدفؽ النقدم، كما كتبيف أف 
النظر في المعمكمات الضريبية 
المؤجمة لـ تحسف تكقعات 
التدفقات النقدية الضريبية لمعظـ 

 الشركات

24 

(Acaranupong ،2010) 
Thailand :Value Relevance 

and Components of Deferred 
Tax Assets and Liabilities: 

Evidence from the Listed 
Companies on SET 100 in 
Thailand 

البحث في مككنات المكجكدات 
كالمطمكبات الضريبية المؤجمة 

لمطبقيف معيار المحاسبة 
( الخاص 12التايمندم رقـ )

 الدخؿبضرائب 

استخدمت   
الدراسة 
المنيج 
الكصفي 
 التحميمي 

اعتماد المحاسبة الدكلية معايير 
(IAS ك ) معايير المحاسبة

إلعداد التقارير المالية الدكلية
(IFRSفي سكؼ يس )أىـ  

ية البيانات المالية أىمبتحسيف 
 بتايالند،

25 

 (Zarova ،2010 )Czech 
Republic :Impact of 

IAS 12 on Deferred 
Taxes Regulation in 

the Czech Republic 

معرفة مدل التعامؿ مع تأثير 
معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

عمى الضرائب المؤجمة في  12
جميكرية التشيؾ، ك درجة 
تنفيذ معيار المحاسبة الدكلي 

بنظاـ المحاسبة  12رقـ 
 التشيكي

استخدمت   
الدراسة المنيج 

الكصفي 
التحميمي المدعـ 

بالمقارنات 
لمكصكؿ لنتائج 

 الدراسة

اف ىنالؾ تطبيؽ جزئي لممعيار الدكلي 
بناءا عمى القكانيف المحمية   12رقـ 

كعدـ كجكد طرؽ لقياس تقدير 
الضريبة الحالية كالضريبة المؤجمة، 
باإلضافة الى غياب لتعريفات تتعمؽ 

فركؽ المؤقتة كالبالقاعدة الضريبية 
 12الخاصة بالمعيار الدكلي 

26 

((2010, Madalina & others 
Romania :Implications Of 

The Application Of IFRS 
For SMES In ROMANIA 

On Taxable And 
Distributable Profit, 

مناقشة اآلثار الضريبية المحتممة 
لمتطبيؽ معايير التقارير المالية 
الدكلية لممؤسسات الصغيرة 

ربح المحدد بمكجب كالكالمتكسطة 
المعيار الدكلي لممنشآت الصغيرة 

مكانية تكزيعو كاكالمتكسطة 
 تعديالت الضركرية عميوكال

استخدمت   
الدراسة المنيج 

الكصفي 
التحميمي المدعـ 

 بالمقارنات

معايير المحاسبة لمشركات الصغيرة 
كالمتكسطة  تركز عمى الكضع المالي 
لمشركة بدال مف األداء التاريخي الذم 

ستخداـ القيمة كاأبداه بياف الدخؿ، 
العادلة يجمب التقمبات في تكزيع الربح  

 أرباحتؤثر عمى قدرة الشركة عمى دفع 
 األسيـ 
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 السابقة:ما يميز الدراسة عف الدراسات  3-4
 

الفركقات بيف الدخؿ قة عمى مفاىيـ الضريبة المؤجمة كسبب نشكءىا ك الدراسات الساب بعض ركزت    
دراسات مفاىيـ الضريبة المؤجمة كما ككضحت ال ،دخؿ الضريبي كاليو التعامؿ مع تمؾ الفركقاتكالالمحاسبي 

 12ؿ بيف المعيار المحاسبي الدكلي رقـ الفركقات الدائمة كالمؤقتة، كركزت كذلؾ عمى التميز بيف التعامك 
كما  ،قات بكؿ دكلةك المعتمد بالتعامؿ مع الفر نيف المحمية المطبقة بكؿ دكلة، ك الخاص بضرائب الدخؿ كالقكا

يتيا بالمكازنات أىمك ضريبة الدخؿ باإليرادات الضريبية  مساىمةك حدثت الدراسات عف االيرادات الضريبة كت
تناكلت بعض الدراسات كذلؾ في فمسطيف بشكؿ خاص، ك الخاصة بالدكؿ ك طرؽ تنمية االيرادات الضريبية 

 ميزات القانكف كدكر السياسة الضريبية بتحقيؽ االىداؼ االقتصادية .كمقانكف ضريبة الدخؿ في فمسطيف 
 :تمتاز الدراسة عف الدراسات السابقة بككنيا 

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات  12تطبيؽ المعيار المحاسبي رقـ  أثرراسة تقيس ىذه الد .1
فصاح كااله عمى البيانات المالية أثر ك متاز عف باقي الدراسات التى تناقش المعيار كتضريبة الدخؿ 

 قياس بالشركات في فمسطيف.كال
الذم يتكقع االستفادة منو بعممية زيادة الرقابة  ثرىذه الدراسة باعطاء صكرة كاضحة عف األ تتميز .2

 .12تطبيؽ الشركات لممعيار المحاسبي رقـ االىتماـ بعمى الشركات ك 
و بالمكازنة ساىمتقد تشكؿ ىذه الدراسة عامؿ ميـ بتفعيؿ التمكيؿ لضريبة الدخؿ مف الشركات ك م .3

 في السمطة الفمسطينية.العامة 
عمى ايرادات ضريبة الدخؿ في  12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ تأثير تعميمات التعرؼ عمى مدل  .4

 فمسطيف.
لتكصؿ لو مف قبؿ كالدخؿ الضريبي كابككنيا تناقش العالقة بيف الدخؿ المحاسبي  دراسةبكما كتمتاز  .5

 .الخاضع لمضريبة أثيره عمى الدخؿكتك مدل تطبيؽ المعيار  مساىمةالشركات ال
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 الرابعالفصؿ 
__________________________________________________________ 

جراءات الدراسة  طريقة كا 
 
 منيج الدراسة: 4-1

 يالدراسة المنيج الكصفي التحميم تاستخدم ألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقدكابناءن عمى طبيعة الدراسة 
الذم يعتمد عمى دراسة ككصؼ الظاىرة في الكقت الحاضر ككما ىي في الكاقع كتحميميا مف خالؿ فحص 

يعبر عنيا تعبيران كيفيان ك كميان، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع ك  الفرضيات المتعمقة بالظاىرة المدركسة
لربط كالمختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا ك عالقاتيا ا

 لمنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ ىذه الدراسات.ا ك، كى لتفسير لمكصكؿ إلى النتائجكا
 

 مجتمع الدراسة: 4-2
بذلؾ فإف مجتمع الدراسة ىك جميع ت المشكمة التي يدرسيا الباحث، ك مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردا

ىدافيا فإف المجتمع اإلحصائي أك بناءن عمى مشكمة الدراسة مشكمة الدراسة، ك  ف يككنكف مكضكعاألفراد الذي
لمدراسة يتألؼ مف جميع مكظفي دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية الذيف عممكا في تقدير الشركات 

مقدر  71لبالغ عددىـ كاالمسجمة ببكرصة فمسطيف سكاء عممكا حاليا اك سابقا بدائرة كبار المكمفيف   مساىمةال
 ك مكظؼ. 
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 :الدراسة عينة 4-3
 حيث% 5%ك نسبة خطأ تبمغ 95ثقة  ى مستكلمىدافيا تـ اختيار عينة عأك غراض الدراسة أكلتحقيؽ 

 53حجـ العينة  عميو بمغ ك بناء www.surveymonkey.comاحتساب حجـ العينة مف خالؿ مكقع 
 مساىمةذكم الخبرة بالعمؿ في ممفات الشركات ال الغربية الضفة في الدخؿ ضريبة دكائرمقدر ك مكظؼ في 

عمى تقدير سابقا ك حاليا لعامميف كالحاصميف عمى صالحيات مأمكر تقدير كاالمسجمة ببكرصة فمسطيف، 
 ( استبانة كزعت عمى مجتمع الدراسة39، ك قد تـ استرداد ) المسجمة ببكرصة فمسطيف مساىمةالشركات ال

الدراسة  عينة% مف 74, حيث بمغت نسبتو االستجابة الغربية الضفة في الدخؿ ضريبةمف مكظفي دكائر 
 :كفيما يمي عرض المعمكمات العامة كالكظيفية كالشخصية، مكظفا  53كعددىـ  ةاألصمي

 (4جدكؿ)
 الدراسة)المبحكثيف( عينةخصائص 

 النسبة المئكية العدد الفئات المتغير

 87.2 34 ذكر الجنس
 12.8 5 أنثى 
 100.0 39 المجمكع 

 10.3 4 مدير المسمى الكظيفي
 12.8 5 نائب مدير 
 7.7 3 مدقؽ داخمي 
 23.1 9 رئيس قسـ 
 46.2 18 مقدر 
 100.0 39 المجمكع 

 76.9 30 بكالكريكس المؤىؿ العممي
 23.1 9 ماجستير 
 100.0 39 المجمكع 

 89.7 35 محاسبة التخصص العممي
 5.1 2 عمـك مالية 
 5.1 2 إدارة أعماؿ 
 100.0 39 المجمكع 

 10.3 4 سنكات 5-1مف  سنكات الخبرة
 33.3 13 سنكات 10-6مف  

http://www.surveymonkey.com/
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 12.8 5 سنة 15-11مف  
 30.8 12 سنة 20-16مف  
 12.8 5 سنة 20أكثر مف  
 100.0 39 المجمكع 

إف النسبة األعمى مف المبحكثيف مف مكظفيف ضريبة الدخؿ ىـ مف الذككر حيث بمغت  (4يكضح الجدكؿ )

فيما يتعمؽ بالمسمى الكظيفي لممبحكثيف فكانت النسبة األعمى لمسمى مقدر حيث ، ك  %(87.2نسبتيـ )

% ( مف المبحكثيف 76.9الجدكؿ أف )كذلؾ يتضح مف المعطيات الكاردة في % (، ك 46.2بمغت نسبتيـ )

فيما يتعمؽ بسنكات الخبرة خصص العممي ليـ محاسبة، ك %( الت89.7ف )كاالمؤىؿ العممي ليـ بكالكريكس 

يتناسب مع ذا كىسنكات(.  10-6%( مف المبحكثيف تتراكح سنكات الخبرة لدييـ ) 33.3لممبحكثيف فكاف )

 يجعؿ إجاباتيـ أكثر دقة.ية مكضكع الدراسة، ك ىميعزز مف إدراكيـ ألمحاكر مكضكع الدراسة ك 

   أداة الدراسة:ك مصادر  4-4

تـ تطكير استبانة خاصة ليذه الدراسة ك ذلؾ باالستناد إلى  لمحصكؿ عمى البيانات لمتحميؿ االحصائي

عمى كتتدرج اإلجابة  ،محاكر 6 فقرة مقسمة إلى 71 مف تتككناإلطار النظرم ك نتائج الدراسات السابقة، 

ك قد تـ تكزيعيا عمى  (5 -1مف ) الخماسي عمى مقياس ليكرت )نادرا جدا( إلى )دائما( الفقرات مف اإلجابة

 ي كما يمي :كىعينة الدراسة. ك قد تضمنت االستبانو خمسة أقساـ 

 االستبانةالقسـ األكؿ : ىدؼ إلى جمع البيانات الديمغرافية عف األشخاص الذيف قامكا باإلجابة عف أسئمة 

) الجنس، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العممي، التخصص العممي، سنكات الخبرة في العمؿ في ضريبة الدخؿ( 

 ك ذلؾ لمتأكد مف تكفر المعرفة الالزمة لدل المجيبيف بمحتكيات االستابانة ك قدرتيـ عمى إجابة أسئمتيا.

في  مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12ـ تطبيؽ المعيار الدكلي رقالقسـ الثاني : ىدؼ إلى قياس مدل 

  .( 26-2لذم تـ قياسو عبر األسئمة مف رقـ ) كا بكرصة فمسطيف
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 الضريبية األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةتطبيؽ الشركات الالقسـ الثالث: ىدؼ إلى قياس مدل 

تـ قياسو عبر األسئمة مف رقـ لذم كا الخاص بضريبة الدخؿ 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

(27-36).  

 في فمسطيف لتعميمات االلتزامات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات الالقسـ الرابع : ىدؼ إلى قياس مدل 

لذم تـ قياسو عبر األسئمة كا الخاص بضريبة الدخؿ 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ الضريبية 

  .( 45-37 ـ )مف رق

 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات الالقسـ الخامس : ىدؼ إلى قياس 

 لذم تـ قياسو عبر األسئمة مف رقـ كا، الخاص بضريبة الدخؿ 12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ 

(46-53 ).  

ي فمسطيف لتعميمات المعيار ف مساىمةمدل تأثير تطبيؽ الشركات الالقسـ السادس : ىدؼ إلى قياس 

المتحققة مف الخاص بضريبة الدخؿ حسب المحاكر السابقة عمى ايرادات ضريبة الدخؿ  12المحاسبي رقـ 

  .( 71-54لذم تـ قياسو عبر األسئمة مف رقـ ) كا .في فمسطيف مساىمةالشركات ال

  Reliability:   ثبات األداة 4-5

أكثر مف مرة تحت  ـ إعادة تكزيع االستبانوت كتيجة لنفس الن تبانوأف تعطي ىذه االس يقصد بثبات االستبانو

عدـ تغييرىا ك  عني االستقرار في نتائج االستبانوي أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانولشركط، كانفس الظركؼ 

 ة.   بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية معين

(  أم مدل االتساؽ الداخمي ألسئمة االستبياف تـ استخداـ معامؿ الثبات  ) االستبانو لقياس ثبات أداة الدراسة

ـ لمتعرؼ يستخدذم يقيس نسبة تبايف االجابات ، ك لكا ( Cronbach Coefficient Alpha) كركنباخ ألفا 
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بيف ( Internal Consistency ) يعطي ىذا المعامؿ متكسط االرتباط الداخمي عمى قكة ىذا التماسؾ، ك 

كمما اقترب المعامؿ مف الكاحد الصحيح، ( ك  2قيمتيا تتراكح بيف ) صفر ، لذلؾ فاف األسئمة التي يقيسيا ك 

مة المقبكلة عد القيكتلعكس صحيح، كامكانية االعتماد عميو كاقكة التماسؾ الداخمي لممقياس  مفتأكد تـ كمما 

حتى يمكف تعميـ النتائج التماسؾ الداخمي لممقياس جيدان ك % ( فأكثر كي يككف 71إحصائيا لممعامؿ ىي ) 

 لتالي:كاعمى عينة الدراسة ككانت النتائج عمى النح

 (5ـ )جدكؿ رق
 معامالت الثبات

 معامؿ الثبات ألفا كركنباخ عدد الفقرات المجاؿ

بالبيانات المالية لمشركات  12الدكلي رقـ  اسئمة عامة عف تطبيؽ المعيار
 في بكرصة فمسطيف مساىمةال

15 0.82 

المؤجمة  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 الخاص بضريبة الدخؿ  12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

10 0.83 

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 الخاص بضريبة الدخؿ  12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

9 0.86 

 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 الخاص بضريبة الدخؿ  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ 

8 0.75 

 0.91 18 في فمسطيف مساىمةمف الشركات الالمتحققة ايرادات ضريبة الدخؿ 

 0.95 60 الدرجة الكمية لجميع المجاالت
كما  ،( عند مجاالت الدراسة0.91_0.75كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ تراكحت قيـ معامالت الثبات )

% مف 95مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إنتاج  ،(0.95بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية )

كىذه القيـ اعتبرت  ،النتائج الحالية فيما لك تـ إعادة القياس كالبحث كاستخداميا مرة أخرل بنفس الظركؼ

 مناسبة ألغراض الدراسة كاألىداؼ التي كضعت ىذه المجاالت كفقراتيا مف أجميا.

  



74 

 

 Validity:صدؽ األداة  4-6

ذكم  مف (  3محكميف ( ) ممحؽ 4) المحكميفعمى مجمكعة مف تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا 

كاآلراء حكؿ مدل صالحية  التي تـ اخذىا بعيف االعتباراالختصاص، كالذيف أبدكا بعض المالحظات 

الخاص بضريبة الدخؿ عمى إيرادات ضريبة  12تأثير تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ  دراسةالمقياس في 

 ،، كقد أشاركا إلى صالحية فقراتو كمالئمتو ليذا الغرضفمسطيفالشركات المدرجة في بكرصة الدخؿ مف 

( المبني عمى Factor Analysis) كما تـ حساب معامالت االستخراج باستخداـ أسمكب التحميؿ العاممي

( كالتي تكضح قيـ معامالت االستخراج لكؿ فقرة Principal Components) طريقة المككنات األساسية

كتعتبر أداة الدراسة  ،لمحكرا كمع الدرجة الكمية لممجاؿ أ الدراسة حسب كؿ محكر مف فقرات محاكر أداة

حيث  ،(0.5عف القيمة ) معامالت االستخراجبأنيا تتمتع بدرجة صدؽ عالي عندما تزيد جميع أك معظـ 

عمى الدرجة الكمية لمجاليا في حساب معامالت  الفقرات تتبع ىذه الطريقة أسمكب انحدار

حيث أنو مف المعركؼ إحصائيا بأنو كمما زادت قيمة معامؿ االنحدار زادت قيمة  ،االنحدار)االستخراج(

تناسؽ الداخمي لمفقرات داخؿ ىذا المجاؿ أك الارتباط الفقرة بدرجة محكرىا الكمية مما يدؿ عمى زيادة االتساؽ 

فيما يتعمؽ بأداة الدراسة  0.5ف ارتفاع معظـ ىذه القيـ ع ( 1)ممحؽ مف الجدكؿ  يتضحك  أك المحكر.

مما يدؿ عمى تمتع أداة الدراسة بصدؽ عالي كأف أداة الدراسة المستخدمة قادرة بدرجة مرتفعة المستخدمة 

 يكضح نتائج التحميؿ العاممي. (1)ممحؽ  ،عمى تحقيؽ األىداؼ التي كضعت مف أجميا
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 أنمكذج الدراسة : 4-7

 
 اعداد الباحث

 :الدراسة متغيرات 4-8

في فمسطيف كيشمؿ:  مساىمةلمشركات ال 12مدل تطبيؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  :)المستقؿ المتغير

 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال ،الخاص بضريبة الدخؿ

في فمسطيف لتعميمات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال ،الخاص بضريبة الدخؿ 12بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الخاص بضريبة الدخؿ(.  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿإعادة تقييـ 

 (.في فمسطيف مساىمةقة مف الشركات الايرادات ضريبة الدخؿ المتحق :)المتغير التابع
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 فرضيات الدراسة: 4-9

لمشركات  12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  لتطبيؽ ذك داللة احصائية أثرال يكجد : الفرضية الرئيسية
في فمسطيف. كيتفرع  مساىمةفي فمسطيف عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال مساىمةال

 منيا الفرضيات التالية: 
 في الشركات المساىمة في فمسطيف. 12لممعيار المحاسبي الدكلي رقـ ال يكجد تطبيؽ  .1
المؤجمة  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثريكجد ال  .2

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف  12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 
 تمؾ الشركات.

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثرال يكجد  .3
يرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الخاص بضريبة الدخؿ عمى ا 12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

 تمؾ الشركات.
 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثرال يكجد   .4

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ 
    تمؾ الشركات.  

   :تحميؿ البيانات أساليب 10 -4

تأثير تطبيؽ ختبار فرضياتيا ، تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لبياف كاألغراض تحقيؽ أىداؼ الدراسة 

في بكرصة  مساىمةعمى إيرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

مقاييس نات بعض مقاييس النزعة المركزة ك حميؿ البيا. ك مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تفمسطيف

، ليتسنى كصؼ إجابات عينة لتكراراتكالنسب المئكية كاالنحرافات المعيارية كاالتشتت كالمتكسطات الحسابية 

لممثؿ باختبار االنحدار الخطي المتعدد المبني كا. كما تـ استخداـ اإلحصاء التحميؿ تاالستبياناالدراسة عف 

 صفكفة معامالت االرتباط م( ك t- testاختبار )ك (Ridge Regression )  طريقة انحدار التؿعمى 

Correlation Matrix))  الختبار فرضيات الدراسة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائيةSPSS.   
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 :المعالجة اإلحصائية 4-11

بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدا إلدخاليا إلى الحاسكب كقد تـ إدخاليا لمحاسكب   

درجات، اإلجابة  5دائما بإعطائيا أرقاـ معينة أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة 

فقد أعطيت درجة  نادرا جداف، أما اإلجابة درجتي نادرادرجات، كاإلجابة  3أحيانا درجات، اإلجابة  4غالبا 

نحك تأثير تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي  المبحكثيفكاحدة بحيث كمما زادت الدرجة زادت درجة استجابات 

 الخاص بضريبة الدخؿ عمى إيرادات ضريبة الدخؿ مف الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف . 12رقـ 

لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية  كقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة

تحميؿ االنحدار  (، عف طريؽα=0.05كاالنحرافات المعيارية، كقد تـ فحص فرضيات الدراسة عند المستكل )

، كتـ استخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة كمعامالت لمتعددكاالخطي البسيط 

 لفحص صدؽ أداة الدراسة. االستخراج بطريقة المككنات األساسية بأسمكب التحميؿ العاممي

 :مفتاح التصحيح  معيار الحكـ عمى درجة المكافقة 4-12

 (6جدكؿ رقـ )

 مفتاح التصحيح

 الدرجة الكسط الحسابي

 جدا منخفضة 1.8أقؿ مف 

 منخفضة 2.6أقؿ مف  _ 1.8مف 

 متكسطة 3.4أقؿ مف   _ 2.6مف 

 مرتفعة 4.2أقؿ مف  _ 3.4مف 

 جدا مرتفعة فأكثر 4.2مف 

 
 



78 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخامسالفصؿ 
__________________________________________________________ 

 تحميؿ البيانات كعرض نتائج الدراسة الميدانية
 

 :لبياناتتحميؿ ا 5-1

 .في فمسطيف مساىمةلمشركات البشكؿ عاـ  12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  ما مدل تطبيؽ 5-1-1

 كالنسب المئكية لمفقرات التي تقيس تطبيؽ ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

حيث تـ التكصؿ لو مف خالؿ المتغيرات  في فمسطيف مساىمةلمشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

 :دناهأسفر عف الجدكؿ أالمستقمة بالدراسة كالفرضيات الرئيسية كتحميميا 

 (7) الجدكؿ رقـ
 في فمسطيف مساىمةلمشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  مدل تطبيؽ

المعيار المحاسبي  مدل تطبيؽ
لمشركات  12الدكلي رقـ 

 في فمسطيف مساىمةال

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

 نادرا جدا

% 

معيار الحكـ 
درجة  عمى

 المكافقة

كمية لتطبيؽ التعميمات الدرجة ال
بالمعيار المحاسبي رقـ  ةالمكجكد

الخاص بضريبة الدخؿ في  12
 في فمسطيف مساىمةالشركات ال

3.74 0.55 25.1% 40.7% 21.9% 8.2% 4.2% 
 

 مرتفعة
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في  مساىمةلمشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف درجة تطبيؽ

 ( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره3.74) ط الحسابي لمدرجة الكميةرتفعة، حيث بمغ المتكسفمسطيف م

في فمسطيف  بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  مساىمةىذا يدؿ عمى مدل اىتماـ الشركات ال. ك (0.55)

لتي تساعد باتخاذ القرار لمختمؼ فئات المستخدميف كاكالذم ينعكس عمى نكعية المعمكمات المحاسبية المقدمة 

لمستفيديف كمف ضمف ىؤالء المستفيديف ضريبة الدخؿ مف خالؿ معالجة الربح المحاسبي المقدـ، مما كا

خصـك أك الالضريبية المؤجمة  األصكؿمف خالؿ  ك قائمة الدخؿ مركز الماليعمى قائمة ال ثريعكس األ

 . الضريبية المؤجمة

 (Test KS -يكضح الجدكؿ ادناه نتائج معامالت انحدار التؿ ك نتائج اختبار التكزيع الطبيعي )كما 
(9جذولسقم)

(Ridge Regressionالخل) معامالثانحذاسنخائج

النمورج
معامل

Beta

المعامل

المعَاسً

S.C 

الخطأ

المعَاسً

S.E 

قَمتاخخباس

)ف(

F

مسخوى

الذاللت

اإلحصائَت

Sig.

معامالث

حضخم

الخباٍن

(VIF)

قبل

انحذاس

الخل

معامالث

حضخم

الخباٍن

(VIF)

بعذ

انحذاس

الخل

تطبيؽ تعميمات 
 االصكؿ المؤجمة

0.129 0.122 0.053 5.197 0.029 54.214 2.041 

حعلَماثحطبَق

 2.208 79.244 0.013 6.862 0.057 0.150 0.151 االلخزاماثالمؤجلت

حطبَقحعلَماثاعادة

 1.587 91.107 0.000 27.087 0.044 0.230 0.260 حقََماالصول

Rالتحديد)معامل ,          546.1ثابت االنحدار= 
2=)34.50 

 =.64863  ,     34335sig(=  F_ANOVAقيمة )
 :التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقيفحص   

 Kolmogorov-Smirnov Z=0.947  ,   P-Value(k-s test)=0.331 

 المتغير التابع: ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة
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 كبعد عممية تقدير نمكذج االنحدار, تنتج معادلة االنحدار المقدرة التالية:

حطبَقققققحعلَمققققاث * 0.151+ تطبيػػػػؽ تعميمػػػػات االصػػػػكؿ المؤجمػػػػة  * 0.129+  24756الفاعميػػػػة التنظيميػػػػة  

 حطبَقحعلَماثاعادةحقََماالصول * 0.260+ االلخزاماثالمؤجلت

 .Sig)مستكل الداللة  ( دالة إحصائياF_ANOVA) كيالحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف قيمة ؼ

( بعد استخداـ انحدار التؿ VIF) بأف معامالت تضخـ التبايف, كما يالحظ (1416أقؿ مف  14112 

 K-S) اختبار التكزيع الطبيعي لمصفكفة البكاقي(, كما يتضح بأف 21)أقؿ مف  أصبحت مالئمة كمناسبة

Test(غير داؿ إحصائيا )P-value=0.331>0.05 ) مما يدؿ عمى أف مصفكفة البكاقي تتبع التكزم

صالح في تفسير البيانات كالمتغيرات التي  لمقدرا نمكذج االنحدار الخطي أفيدؿ عمى كىذا كمو  الطبيعي,

R) دخمت الدراسة كأف معامؿ التحديد
كىك القدرة التفسيرية لمنمكذج مما يدؿ عمى أف المتغيرات  14524( 2

تطبيؽ تعميمات اعادة تقييـ , تطبيؽ تعميمات االلتزامات المؤجمة, تطبيؽ تعميمات االصكؿ المؤجمة) المستقمة

( ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة)التي دخمت النمكذج قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابع  (االصكؿ

 .% كباقي التفسير يرجع لعكامؿ أخرل لـ يتـ دراستيا أك إدخاليا في نمكذج االنحدار5244بنسبة 
المؤجمة الخاصة بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات الما  5-1-2

 .الخاص بضريبة الدخؿ 12المحاسبي رقـ 

كالنسب المئكية لمفقرات التي تقيس تطبيؽ  ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

الخاص  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةالشركات ال

 :لدخؿبضريبة ا
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 (9ـ )الجدكؿ رق

 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةتطبيؽ الشركات ال
 الخاص بضريبة الدخؿ

 الرقـ

 مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات 

المؤجمة الخاصة بالمعيار 
الخاص  12المحاسبي رقـ 
 بضريبة الدخؿ

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

نادرا 
 جدا

% 

معيار 
الحكـ عمى 
درجة 
 المكافقة

الضريبية  األصكؿتظير بنكد  .2
فصيالتيا بالقكائـ كتالمؤجمة 

المالية ك مالحظاتيا لمشركات 
 في فمسطيف مساىمةال

3.87 0.92 25.6% 43.6% 25.6% 2.6% 2.6% 

 
 

 مرتفعة

يتـ اإلفصاح عف مصركؼ  .7
الضريبة المؤجمة بالقكائـ المالية 

ببكرصة  مساىمةلمشركات ال
 فمسطيف.

3.79 1.00 25.6% 41.0% 23.1% 7.7% 2.6% 

 
 مرتفعة

ىنالؾ تفاكت بيف طرؽ  .1
االستيالؾ المصرح عنيا 
مؾ كتبالبيانات المالية لمشركات 

المعترؼ بيا بقانكف ضريبة 
 الدخؿ المطبؽ.

3.72 1.00 17.9% 53.8% 12.8% 12.8% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة

 األصكؿتمتـز الشركات بقياس  .5
المؤجمة بمعدالت الضريبة 

المتكقع تطبيقيا في الفترة التي 
 يتحقؽ فييا األصؿ.

 

3.64 1.06 17.9% 48.7% 17.9% 10.3% 5.1% 

 
 مرتفعة

يشمؿ مصركؼ الضريبة  .8
مصركؼ  مساىمةلمشركات ال

 .الضريبة المؤجمة
3.64 1.18 25.6% 35.9% 23.1% 7.7% 7.7% 

 
 مرتفعة

تعترؼ الشركات بالفركقات  .10
المؤقتة القابمة لالقتطاع بالقكائـ 

 مساىمةالمالية لمشركات ال
 ببكرصة فمسطيف.

3.56 1.02 15.4% 46.2% 20.5% 15.4% 2.6% 

 
 

 مرتفعة
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي 

المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةتقيس مدل تطبيؽ الشركات ال

الخاص بضريبة الدخؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية  12رقـ 

( 3.58) الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

مما يدؿ عمى أف درجة تطبيؽ الشركات  ،(%71.6) ( بكزف نسبي0.66) كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره

الخاص بضريبة  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةال

يتـ االعتراؼ بأصؿ ضريبي  .9
قبؿ الشركات  مؤجؿ مف

لقاء الخسائر  مساىمةال
كالخصكمات الضريبية غير 

المستخدمة المدكرة لحيف تحقؽ 
 ضريبية لمقابمتيا أرباح

3.49 1.07 17.9% 35.9% 25.6% 17.9% 2.6% 

 
 
 
 

 مرتفعة

يتـ إثبات أصؿ الضريبة المؤجمة  .6
لمترحيؿ لالماـ لمخسائر 

الضريبية غير المستخدمة 
الضرائب غير كالزيادة مف 
بالبيانات المالية  المستخدمة
ببكرصة  مساىمةلمشركات ال
 .فمسطيف

3.44 0.94 10.3% 38.5% 41.0% 5.1% 5.1% 

 
 

 
 

 مرتفعة

 مساىمةتقـك الشركات ال .4
المنافع التي  تتعمؽ باالعتراؼ ب

بالخسارة الضريبية التي يمكف 
ترحيميا السترداد ضريبة جارية 

 . لفترة سابقة كأصؿ

3.36 1.14 12.8% 41.0% 23.1% 15.4% 7.7% 

 
 

 متكسطة
 
 

ىنالؾ تفاكت بيف طرؽ احتساب  .3
تكمفة المخزكف المصرح عنيا 

مؾ كتبالبيانات المالية لمشركات 
المعترؼ بيا بقانكف ضريبة 

 الدخؿ المطبؽ.

3.26 1.16 15.4% 28.2% 30.8% 17.9% 7.7% 

 
 

 متكسطة

 %4.6 %11.3 %24.4 %41.3 %18.5 0.66 3.58 الدرجة الكمية 
 

 مرتفعة
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ببكرصة فمسطيف تطبؽ تعميمات  مساىمةيرل مكظفيف ضريبة الدخؿ أف الشركات ال حيث الدخؿ مرتفعة.

الية المقدمة لدائرة الخاص بضريبة الدخؿ بقكائميا الم 12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ المؤجمة   األصكؿ

يعرض بياناتيا المالية ك  ينعكس عمى عدالة  ضريبة الدخؿ، حيث اف تطبيؽ الشركات لالصكؿ المؤجمة

حساباتيا  تاليالكببالتأثير عمى حجـ اعماؿ الشركة  أىـسيز قيمتيا الفعمية ك يعز ك  بعدالة صكرة الشركة

 الضريبية.

اعالىا ك كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات  كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية،

فصيالتيا بالقكائـ المالية ك مالحظاتيا كتالضريبية المؤجمة  األصكؿ)تظير بنكد  نفيد بافكت( 2رقـ ) الفقرة

كذلؾ ىك  (0.92( كانحراؼ معيارم مقداره )3.87بمتكسط حسابي مقداره ) في فمسطيف( مساىمةلمشركات ال

ممزمة بالقانكف بتطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية ك مف ضمنيا المعيار  مساىمةالمتكقع لككف الشركات ال

في فمسطيف عمى تطبيؽ المعيار المحاسبي  مساىمةذا يدؿ عمى مدل التزاـ الشركات الكى ، 12الدكلي رقـ 

الخاص بضريبة الدخؿ حيث تنشأ فركقات مؤقتة تجعؿ الربح الخاضع لمضريبة أكبر مف الربح  12رقـ 

المحاسبي لفترة مالية، تسمى ىذه الفركقات بالفركقات المؤقتو القابمة لالقتطاع مستقبال ك ينشأ األصؿ 

 .الضريبي المؤجؿ

)ىنالؾ تفاكت بيف طرؽ احتساب تكمفة المخزكف المصرح  (3رقـ ) الفقرات : الفقرةفي حيف كانت أدنى  

بمتكسط حسابي مقداره مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ( كتعنيا بالبيانات المالية لمشركات 

احتساب تكمفة  رؽتستخدـ ط مساىمةكذلؾ الف الشركات ال (1.16( كانحراؼ معيارم مقداره )3.26)

العداد  معايير المحاسبة الدكليةحيث تتطمب  ،لمخزكف المعترؼ بيا في القانكف الضريبي المعمكؿ بوا
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التقارير المالية االعتراؼ بقيمة المخزكف ألغراض التقارير المالية بالقيمة القابمة لمتحقؽ أك التكمفة أييما أقؿ 

 .عدـ االعتراؼ بأم خسارة إال في حاؿ تحققيا مف بيع المخزكف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطينيتطمب يبينما 

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات الما  5-1-3

 ؟الخاص بضريبة الدخؿ 12المحاسبي رقـ 

كالنسب المئكية لمفقرات التي تقيس مدل  ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

 12في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةتطبيؽ الشركات ال

 :الخاص بضريبة الدخؿ

 (10ـ )الجدكؿ رق

رقـ  في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 الخاص بضريبة الدخؿ 12

 الرقـ

مدل تطبيؽ الشركات 
في فمسطيف  مساىمةال

لتعميمات االلتزامات المؤجمة 
الخاصة بالمعيار المحاسبي 

الخاص بضريبة  12رقـ 
 الدخؿ

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

نادرا 
 جدا

% 

معيار 
الحكـ 
عمى 
درجة 
 المكافقة

 مساىمةتعترؼ الشركات ال .6
ببكرصة فمسطيف ببعض 

اإليرادات الغير تشغيمية مثؿ 
ظير كتاألسيـ  أرباح

 ببياناتيا المالية.

4.15 0.90 41.0% 38.5% 17.9% 0.0% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة
 

يتـ اإلفصاح عف االلتزامات   .1
الضريبية المؤجمة بميزانيات 

 مساىمةالشركات ال
 بفمسطيف.

 

4.05 0.94 38.5% 35.9% 17.9% 7.7% 0.0% 

 
 
 
 

 مرتفعة
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يتـ عمؿ إعادة تقييـ دكرم  .7
لسندات حسب كالألسيـ 

 التغيرات السكقية.
4.05 0.97 35.9% 43.6% 12.8% 5.1% 2.6% 

 
 

 

 مرتفعة
 

 مساىمةتعترؼ الشركات ال .4
بالمطمكبات ببكرصة فمسطيف 

ضريبية مؤجمة لجميع 
الفركؽ المؤقتة الخاضعة 

لمضريبة المرتبطة 
 .باالستثمارات

3.90 1.19 35.9% 38.5% 12.8% 5.1% 7.7% 

 
 

 
 مرتفعة

 

تمتـز الشركات بقياس  .9
االلتزامات المؤجمة بمعدالت 
الضريبة المتكقع تطبيقيا في 

الفترة التي يسدد فييا 
 االلتزاـ.

3.74 0.94 20.5% 46.2% 20.5% 12.8% 0.0% 

 
 

 مرتفعة
 

بااللتزاـ االعتراؼ يتـ   .2
الضريبي المؤجؿ لجميع 
الفركؽ المؤقتة الخاضعة 

االعتراؼ مف  لمضريبة
 .التزاـ األكلي ألصؿ أك

 

3.72 1.00 23.1% 38.5% 28.2% 7.7% 2.6% 

 
 مرتفعة

 مساىمةتعترؼ الشركات ال .5
بالضرائب ببكرصة فمسطيف 

الحالية كالضرائب المؤجمة 
كدخؿ أكمصركؼ كادراجيا 

خسارة لمفترة أك الفي الربح 
 المالية.

3.67 0.98 23.1% 33.3% 30.8% 12.8% 0.0% 

 
 مرتفعة

 تمتـز الشركات باإلفصاح .8
عف المبمغ االجمالي 

لمفركقات المؤقتة المرتبطة 
بالشركات التي لـ يتـ 

االعتراؼ بشأنيا بالتزامات 
 .ضريبة مؤجمة

3.64 1.11 23.1% 38.5% 23.1% 10.3% 5.1% 

 
 مرتفعة
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي 

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي  مساىمةتقيس مدل تطبيؽ الشركات ال

الخاص بضريبة الدخؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية  12رقـ 

( 3.83) الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

الشركات  درجة تطبيؽمما يدؿ عمى أف  ،(%76.6) ( بكزف نسبي0.69) نحراؼ المعيارم الكمي مقدارهكاال

الخاص بضريبة  12في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةال

بؽ تعميمات ببكرصة فمسطيف تط مساىمةمكظفيف ضريبة الدخؿ أف الشركات ال كينظر الدخؿ مرتفعة.

بقكائميا  كلييا اىتماما كبيراكت الخاص بضريبة الدخؿ 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ االلتزامات 

 المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخؿ.

 كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : الفقرة

األسيـ  أرباحببكرصة فمسطيف ببعض اإليرادات الغير تشغيمية مثؿ  مساىمة)تعترؼ الشركات ال (6رقـ )

في حيف  كانت  ،(0.9( كانحراؼ معيارم مقداره )4.15ظير ببياناتيا المالية( بمتكسط حسابي مقداره )كت

المؤجمة قد تتغير عمى الرغـ )القيمة الدفترية لممكجكدات كالمطمكبات الضريبية  (3رقـ ) أدنى الفقرات : الفقرة

الدفترية لممكجكدات  القيمة  .3
كالمطمكبات الضريبية 

المؤجمة قد تتغير عمى الرغـ 
مف عدـ كجكد تغيير في 
مقدار الفركؽ المؤقتة 

تغيير في نتيجة ل المتعمقة بيا
 قكانيف معدالت الضرائب أك

 الضرائب.

3.59 0.99 17.9% 38.5% 30.8% 10.3% 2.6% 

 
 

 مرتفعة

 %2.6 %8.0 %21.7 %39.0 %28.8 0.69 3.83 الدرجة الكمية 
 

 مرتفعة
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مؤقتة المتعمقة بيا نتيجة لتغيير في معدالت الضرائب أك قكانيف مف عدـ كجكد تغيير في مقدار الفركؽ ال

حيث يفرض مبدأ استقالؿ  ،(0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )3.59الضرائب( بمتكسط حسابي مقداره )

ركفات االعتراؼ بمصركؼ الضريبة المقابؿ لاللتزاـ الضريبي السنكات المالية ك مبدأ مقابمة اإليرادات بالمص

بنياية ضركرة االعتراؼ بالتزاـ ضريبي مؤجؿ لمتقارير المالية ب معايير المحاسبة الدكليةأيضا  مـزتك المؤجؿ ، 

 بااللتزاـ .طالما أنو يحقؽ شركط االعتراؼ فتره إعداد التقارير المالية 

المكجكدة   األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات الما  5-1-4

 ؟الخاص بضريبة الدخؿ 12بالمعيار المحاسبي رقـ 

كالنسب المئكية لمفقرات التي تقيس مدل  ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

 12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةتطبيؽ الشركات ال

 .الخاص بضريبة الدخؿ

 (11ـ )الجدكؿ رق
المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال

 الخاص بضريبة الدخؿ 12

 الرقـ

مدل تطبيؽ الشركات 
في فمسطيف  مساىمةال

لتعميمات إعادة تقييـ 
المكجكدة  بالمعيار  األصكؿ

الخاص  12المحاسبي رقـ 
 بضريبة الدخؿ

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

نادرا 
 جدا

% 

معيار 
الحكـ عمى 
درجة 
 المكافقة

تصرح الشركات عف خسائر  .6
إعادة التقييـ لألصكؿ 

بالبيانات المالية لمشركات 
 .مساىمةال
 

4.23 0.74 38.5% 48.7% 10.3% 2.6% 0.0% 

 

 
 

جدا مرتفعة  



88 

 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي 

المكجكدة بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةتقيس مدل تطبيؽ الشركات ال

الخاص بضريبة الدخؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة  12المحاسبي رقـ 

تظير مخصصات إعادة  .3
التقييـ بالبيانات المالية 

ببكرصة  مساىمةلمشركات ال
 فمسطيف .

4.03 0.78 28.2% 48.7% 20.5% 2.6% 0.0% 

 
 
 
 

 مرتفعة

 مساىمةتصرح الشركات ال .2
في فمسطيف عف إعادة تقيـ 

ببياناتيا المالية  األصكؿ
 المقدمة لدائرة الضريبة.

4.03 0.87 28.2% 53.8% 12.8% 2.6% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة

في  مساىمةتقـك الشركات ال  .1
فمسطيف بإعادة تقيـ لألصكؿ 

 بطريقة دكرية كممنيجة .
4.03 0.90 35.9% 35.9% 23.1% 5.1% 0.0% 

 
 

 مرتفعة

يتـ تعديؿ مخصصات إعادة  .4
اضافة اك حذؼ التقييـ مف 

ضمف معايير المحاسبة 
 الدكلية.

3.92 0.93 30.8% 38.5% 23.1% 7.7% 0.0% 

 
 

 مرتفعة

تصرح الشركات عف  .5
الضريبة المؤجمة الناتجة عف 

 األصكؿاعادة تقييـ 
 بالبيانات المالية لمشركات.

3.77 1.18 35.9% 25.6% 20.5% 15.4% 2.6% 

 
 

 مرتفعة

في  مساىمةتقـك الشركات ال .8
القيمة  فمسطيف بتقميؿ

الدفترية لألصكؿ الضريبة 
طبقا الحكاـ المعيار المؤجمة 

  .12الدكلي رقـ 

3.36 1.04 10.3% 38.5% 35.9% 7.7% 7.7% 

 
 

 متكسطة

يعترؼ القانكف الضريبي  .7
بخسائر اعادة التقييـ 

لألصكؿ بالبيانات المالية 
 .مساىمةلمشركات ال

2.67 1.49 10.3% 28.2% 17.9% 5.1% 38.5% 

 
 

 متكسطة
 

 %6.4 %6.1 %20.5 %39.7 %27.2 0.62 3.75 الدرجة الكمية 
 

 مرتفعة
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 الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

 درجة تطبيؽمما يدؿ عمى أف  ،(%75) بكزف نسبي( 0.62) ( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره3.75)

الخاص  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةالشركات ال

إعادة تقييـ تعميمات ببكرصة فمسطيف ل مساىمةالشركات الؽ يتطب كىذا يدؿ عمى ،بضريبة الدخؿ مرتفعة

الخاص بضريبة الدخؿ بقكائميا المالية المقدمة لدائرة ضريبة  12المحاسبي رقـ الخاصة بالمعيار  األصكؿ

 .مكظفيف ضريبة الدخؿمف كجيو نظر  الدخؿ

كاعالىا كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات 

ت عف خسائر إعادة التقييـ لألصكؿ بالبيانات المالية )تصرح الشركا (6رقـ ) : الفقرةمف ناحية المكافقة

في حيف  كانت أدنى  ،(0.74( كانحراؼ معيارم مقداره )4.23( بمتكسط حسابي مقداره )مساىمةلمشركات ال

)يعترؼ القانكف الضريبي بخسائر اعادة التقييـ لألصكؿ بالبيانات المالية لمشركات  (7رقـ ) الفقرةالفقرات: 

 .(1.49( كانحراؼ معيارم مقداره )2.67بمتكسط حسابي مقداره )( مساىمةال

بقيمتيا العادلة مف خالؿ االعتراؼ  األصكؿحاسبة الدكلية بقياس بعض أصناؼ محيث تسمح معايير ال

بالتغيير في القيمة العادلة في بياف الدخؿ الشامؿ اآلخر مثؿ التغير في القيمة المسجمة الناشئ مف اعادة 

تؤثر اعادة تقييـ عمى  الحاالتفي بعض ك ،  " 16لمعدات كفؽ المعيار الدكلي " كالمصانع كاتقييـ الممتمكات 

ال تعديؿ القاعدة الضريبية لألصؿ ك  كنتيجة لذلؾ يتـلضريبية ( لمفترة الحالية ، ك ة االربح الضريبي )الخسار 

اعادة التقييـ لألصؿ عمى الربح  كما كال يجرم تعديؿ القاعدة الضريبية عند عدـ تأثيرينشأ فرؽ مؤقت ، 

 المستقبمي لممبمغ المرحؿفي ىذه الحالة فاف االسترداد ك  ،عادة العرضا كالضريبي في فترة اعادة التقييـ ا
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سينتج عنو تدفؽ خاضع لمضريبة كيككف الفرؽ بيف المبمغ المرحؿ لالصؿ المعاد تقييمو ك قاعدتو الضريبية 

 الذم سينشأ عنو التزاـ أك اصؿ ضريبي مؤجؿ .المؤقت ىك الفرؽ 

في بكرصة  مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ  ما مدل 5-1-5

 ؟فمسطيف

كالنسب المئكية لمفقرات التي تقيس تطبيؽ  ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

 :في بكرصة فمسطيف مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12المعيار الدكلي رقـ 

 (12ـ )الجدكؿ رق

 في بكرصة فمسطيف مساىمةلمشركات البالبيانات المالية  12تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ مدل 

 الرقـ

اسئمة عامة عف تطبيؽ المعيار 
بالبيانات المالية  12الدكلي رقـ 
في بكرصة  مساىمةلمشركات ال

 فمسطيف

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

نادرا 
 جدا

% 

معيار 
الحكـ عمى 
درجة 
 المكافقة

 مساىمةالتخضع الشركات  .8
بياناتيا المالية لمتعديؿ عند تقديـ 
 .الكشؼ التعديمي لضريبة الدخؿ

 

4.33 0.77 48.7% 38.5% 10.3% 2.6% 0.0% 

 

مرتفعة 
 جدا

ىنالؾ تفاكت بيف المصاريؼ  .13
المصرح عنيا بالبيانات المالية 
لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار 

مؾ المعترؼ بيا كت 12رقـ 
 المطبؽ.بقانكف ضريبة الدخؿ 

4.08 0.84 30.8% 51.3% 15.4% 0.0% 2.6% 

 

 

 مرتفعة

عف  مساىمةتفصح الشركات ال  .1
 12تطبيؽ العيار الدكلي رقـ 

م تغيرات ببياناتيا المالية نظرا كا
 لتطبيؽ المعيار.

4.05 0.83 33.3% 41.0% 23.1% 2.6% 0.0% 

 
 

 مرتفعة
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تنشأ فركقات بيف الدخؿ  .9
المحاسبي نظرا لتطبيؽ المعيار 

لدخؿ الخاضع كا 12رقـ 
لمضريبة كفؽ التشريعات 
بالقكائـ  الضريبية المعمكؿ بيا

  مساىمةالمالية لمشركات ال

4.05 1.02 43.6% 25.6% 25.6% 2.6% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة

تكضيح ب مساىمةتقـك الشركات ال .11
الضريبي العالقة بيف المصركؼ 

بالبيانات  كالربح المحاسبي
المالية ك مالحظاتيا لمشركات 

 في فمسطيف. مساىمةال

3.95 0.76 23.1% 51.3% 23.1% 2.6% 0.0% 

 
 

 مرتفعة

عف  مساىمةتفصح الشركات ال .5
جميع المصاريؼ الضريبية 
المتعمقة بالتغيرات في نسب 

 الضريبة.

3.95 0.79 25.6% 46.2% 25.6% 2.6% 0.0% 
 

 مرتفعة

 مساىمةتقـك الشركات ال .12
عف الضريبة الكمية  باإلفصاح

الحالية كالمؤجمة التي ترتبط 
بالبنكد المعترؼ بيا مباشرة في 

بالبيانات المالية  حقكؽ الممكية
 .في فمسطيف مساىمةلمشركات ال

3.90 0.97 30.8% 38.5% 20.5% 10.3% 0.0% 

 
 
 

 مرتفعة

البيانات المالية لمشركات  .3
مفيكمة ك قابمة  مساىمةال

  .لمتحميؿ لدل دائرة ضريبة الدخؿ
 

3.85 0.67 12.8% 61.5% 23.1% 2.6% 0.0% 

 

 
 مرتفعة

يتـ طمب كؿ المعززات لكجكد  .7
ائب المؤجمة بالبيانات بنكد الضر 
مالحظاتيا لمشركات المالية ك 

 في بكرصة فمسطيف. مساىمةال

3.77 0.96 25.6% 33.3% 35.9% 2.6% 2.6% 
 

 مرتفعة

حميؿ بنكد الضرائب كتيتـ دراسة  .6
المؤجمة بالبيانات المالية ك 

 مساىمةمالحظاتيا لمشركات ال
 في بكرصة فمسطيف 

 

3.74 1.14 25.6% 46.2% 10.3% 12.8% 5.1% 

 
 مرتفعة
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي 

في بكرصة  مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12المعيار الدكلي رقـ  تقيس اسئمة عامة عف تطبيؽ

فمسطيف مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف 

( كاالنحراؼ المعيارم 3.81اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

عامة عف السئمة ألااتجاىات المبحكثيف نحك  مما يدؿ عمى أف ،(%76.2( بكزف نسبي)0.52لكمي مقداره)ا

أم يرل  ،في بكرصة فمسطيف مرتفعة مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ 

الخاص  12المحاسبي رقـ المعيار ببكرصة فمسطيف تطبؽ  مساىمةمكظفيف ضريبة الدخؿ أف الشركات ال

بياف تستخدـ الشركات طريقة  .4
الحتساب  المركز المالي

الفركقات المؤقتة بيف الدخؿ 
 الضريبي. لدخؿكاالمحاسبي 

3.72 0.94 20.5% 43.6% 23.1% 12.8% 0.0% 
 

 مرتفعة
 

تعتبر البيانات المالية لمشركات   .2
ذات مصداقية لدل  مساىمةال

 دائرة ضريبة الدخؿ .
3.62 0.85 10.3% 53.8% 23.1% 12.8% 0.0% 

 
 

 

 مرتفعة

تضميف الدخؿ ب تقـك الشركات .10
في حساب الربح المحاسبي في 
فترة كاحدة كلكف يتـ تضمينيا في 
الربح الخاضع لمضريبة في فترة 

ما تكصؼ ىذه الفركؽ بمختمفة 
 المؤقتة بخالفات التكقيت.

3.51 1.12 17.9% 41.0% 20.5% 15.4% 5.1% 

 
 
 
 

 مرتفعة

ىنالؾ تفاكت بيف اإلعفاءات  .14
المصرح عنيا بالبيانات المالية 
لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار 

مؾ المعترؼ بيا كت 12رقـ 
 بقانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ.

3.36 1.39 23.1% 33.3% 15.4% 12.8% 15.4% 

 
 
 
 

 متكسطة

يعالج قانكف ضريبة الدخؿ  .15
كتعميماتو الضرائب المؤجمة كالية 

 لتعامؿ معيا ضريبيا.كااحتسابيا 
3.26 1.33 17.9% 33.3% 20.5% 12.8% 15.4% 

 
 

 متكسطة

 
 %3.2 %7.2 %21.0 %42.6 %26.0 0.52 3.81 الدرجة الكمية

 
 

 مرتفعة
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 المساعدات المقدمة المانحة الدكؿ أف حيث بقكائميا المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخؿ. بضريبة الدخؿ

 أف عمى الدكؿ تمؾ تطمئف حتى الدكلية، لممعايير كفقا مجيزة مالية كبيانات محاسبية أنظمة كجكد تشترط

 الفمسطينية، المؤسسات مع االتفاقيات شركط كحسب الصحيح، بالشكؿ صرفيا يتـ طرفيا مف المقدمة األمكاؿ

 فقد عمييا، المتعارؼ لممعايير طبقنا مالية تقارير كأنظمة محاسبية معايير تستخدـ المؤسسات تمؾ كانت فإذا

 االقتصادم قراره مف اتخاذ األجنبي المستثمر يستطيع ، لكيكالمساعدات كالمنح األمكاؿ تقديـ مف ذلؾ ُيسيؿ

 لممعايير كفقنا مجيزة مالية إلى بيانات حتاجي كفي الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في ستثمارباال

 محاسبية أسس عمى كمعدة مساىمةال مدققة لمشركات مالية بيانات ىناؾ يكف لـ فإذا الدكلية، المحاسبية

 .الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في يستثمر كلـ بأمكالو يخاطر لف األجنبي المستثمر فإف سميمة،

: كأعالىا كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات

بياناتيا المالية لمتعديؿ عند تقديـ الكشؼ التعديمي لضريبة الدخؿ  مساىمة)تخضع الشركات ال (8رقـ ) الفقرة

 في حيف  كانت أدنى الفقرات : الفقرة ،(0.77ؼ معيارم مقداره )( كانحرا4.33( بمتكسط حسابي مقداره )

لتعامؿ معيا ضريبيا( كا)يعالج قانكف ضريبة الدخؿ كتعميماتو الضرائب المؤجمة كالية احتسابيا  (15رقـ )

 .(1.33( كانحراؼ معيارم مقداره )3.26بمتكسط حسابي مقداره )

التى خرجت ايضا  2015مع دراسة عبد الفتاح لعاـ  12رقـ تتفؽ النتائج لتطبيؽ الشركات لممعيار الدكلي 

 مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال 12ممعيار الدكلي رقـ بنسب مرتفعة لتطبيؽ الشركات ببكرصة فمسطيف ل

 .في بكرصة فمسطيف
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 في فمسطيف: مساىمةايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات الالمتغير التابع:  5-1-6

كالنسب المئكية لمفقرات المتعمقة ايرادات  ،ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الجدكؿ التالي يكضح

 :في فمسطيف مساىمةضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال

 (13ـ )الجدكؿ رق
 في فمسطيف مساىمةايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال

 الرقـ
المتحققة ايرادات ضريبة الدخؿ 

في  مساىمةمف الشركات ال
 فمسطيف

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

نادرا 
 جدا

% 

معيار 
الحكـ عمى 
درجة 
 المكافقة

يؤثر االعتراؼ الجزئي ببعض  .9
االيرادات غير التشغيمية مثؿ 

لسندات عمى كااالسيـ  أرباح
الدخؿ الخاضع الخاضع 

لمضريبة المتحقؽ مف الشركات 
 .مساىمةال

 
4.23 

 
0.81 41.0% 46.2% 7.7% 5.1% 0.0% 

 
 

 

 مرتفعة جدا

يكثر كجكد التفاكت بيف  .13
المصاريؼ المصرح عنيا 

بالبيانات المالية لمشركات كفقا 
مؾ كت 12لتطبيؽ المعيار رقـ 

المعترؼ بيا بقانكف ضريبة 
الدخؿ المطبؽ عمى الدخؿ 

لمضريبة لمشركات الخاضع 
 بفمسطيف. مساىمةال

3.97 1.06 33.3% 46.2% 10.3% 5.1% 5.1% 

 
 
 
 

 مرتفعة

يكثر كجكد التفاكت بيف اإلعفاءات  .14
المصرح عنيا بالبيانات المالية 

لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار رقـ 
مؾ المعترؼ بيا بقانكف كت 12

ضريبة الدخؿ المطبؽ عمى الدخؿ 
لمشركات الخاضع لمضريبة 

 بفمسطيف. مساىمةال

3.92 1.22 41.0% 30.8% 15.4% 5.1% 7.7% 

 
 
 
 

 مرتفعة
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يؤثر االعتراؼ بأصؿ ضريبي  .7
 مساىمةمؤجؿ مف قبؿ الشركات ال

لقاء الخسائر كالخصكمات الضريبية 
غير المستخدمة المدكرة لحيف تحقؽ 

ضريبية لمقابمتيا عمى الدخؿ  أرباح
 الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات.

3.82 0.91 23.1% 46.2% 20.5% 10.3% 0.0% 

 
 

 مرتفعة

يؤثر اإلفصاح عف االلتزامات  .8
الضريبية المؤجمة بميزانيات 

بفمسطيف عمى  مساىمةالشركات ال
الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ 

 الشركات.

3.74 1.14 30.8% 33.3% 17.9% 15.4% 2.6% 

 
 

 مرتفعة

يؤثر قياـ الشركات بقياس  .11
االلتزامات المؤجمة بمعدالت 

الضريبة المتكقع تطبيقيا في الفترة 
التي يسدد فييا االلتزاـ عمى الدخؿ 

الخاضع لمضريبة لمشركات 
 بفمسطيف. مساىمةال

3.72 1.02 23.1% 38.5% 30.8% 2.6% 5.1% 

 

 
 مرتفعة

الضريبي  يؤثر اعتراؼ القانكف .17
بخسائر إعادة التقييـ لألصكؿ عمى 
الربح الخاضع لمضريبة لمشركات 

 .مساىمةال

3.72 1.15 30.8% 28.2% 28.2% 7.7% 5.1% 
 

 مرتفعة

 األصكؿيؤثر قياـ الشركات بقياس   .1
المؤجمة بمعدالت الضريبة المتكقع 
تطبيقيا في الفترة التي يتحقؽ فييا 

األصؿ عمى الدخؿ الخاضع 
 مساىمةلمضريبة لمشركات ال

 بفمسطيف.

3.67 0.93 15.4% 48.7% 25.6% 7.7% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة
 

بالمطمكبات يؤثر اعتراؼ الشركات  .12
مؤجمة لجميع الفركؽ الضريبية ال

لمضريبة المرتبطة المؤقتة الخاضعة 
عمى الدخؿ الخاضع  باالستثمارات

 مساىمةلمضريبة لمشركات ال
 بفمسطيف.

3.67 1.03 25.6% 30.8% 28.2% 15.4% 0.0% 

 
 
 

 مرتفعة

يكثر كجكد التفاكت بيف طرؽ   .2
االستيالؾ المصرح عنيا بالبيانات 

مؾ المعترؼ بيا كتالمالية لمشركات 
بقانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ عمى 
الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات 

 .بفمسطيف مساىمةال

3.62 0.88 17.9% 33.3% 41.0% 7.7% 0.0% 

 
 
 

 مرتفعة
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يؤثر عمؿ إعادة تقييـ دكرم لألسيـ  .10
لسندات حسب التغيرات السكقية كا

عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة 
 بفمسطيف. مساىمةلمشركات ال

 

3.62 1.27 23.1% 46.2% 12.8% 5.1% 12.8% 

 
 

 مرتفعة

يؤثر اإلفصاح عف مصركؼ  .5
الضريبة المؤجمة بميزانيات الشركات 

بفمسطيف عمى الدخؿ  مساىمةال
 الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات

3.59 1.23 25.6% 33.3% 25.6% 5.1% 10.3% 

 
 

 مرتفعة

يؤثر االعتراؼ بالفركقات المؤقتة  .6
القابمة لالقتطاع بالقكائـ المالية 

ببكرصة فمسطيف  مساىمةلمشركات ال
عمى ربحيا كدخميا الخاضع 

 لمضريبة.
 

3.51 1.17 25.6% 25.6% 25.6% 20.5% 2.6% 

 
 
 

 مرتفعة

يكثر كجكد التفاكت بيف طرؽ   .3
احتساب تكمفة المخزكف المصرح 
عنيا بالبيانات المالية لمشركات 

مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة كت
الدخؿ المطبؽ عمى الدخؿ الخاضع 

 مساىمةلمضريبة لمشركات ال
 بفمسطيف.

3.51 1.25 20.5% 43.6% 12.8% 12.8% 10.3% 

 
 
 
 

 مرتفعة

في  مساىمةيؤثر قياـ الشركات ال .18
القيمة الدفترية  فمسطيف بتقميؿ

طبقا لألصكؿ الضريبة المؤجمة 
عمى  12الحكاـ المعيار الدكلي رقـ 

الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ 
 الشركات.

3.49 1.12 20.5% 28.2% 38.5% 5.1% 7.7% 

 
 

 مرتفعة

 األصكؿيؤثر اإلفصاح عف   .4
الضريبية المؤجمة بالبيانات المالية 

بفمسطيف عمى  مساىمةلمشركات ال
الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ 

 الشركات.

3.46 1.12 20.5% 28.2% 33.3% 12.8% 5.1% 

 
 

 مرتفعة

يؤثر االعتراؼ بالضريبة المؤجمة  .15
 األصكؿالناتجة عف اعادة تقييـ 

بالبيانات المالية عمى الدخؿ 
 .مساىمةالخاضع لمشركات ال

 

3.38 1.27 23.1% 25.6% 28.2% 12.8% 10.3% 
 

 متكسطة
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي 

في فمسطيف مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات  مساىمةايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات التقيس 

الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ 

 ،(%73.2) ( بكزف نسبي0.7) ( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره3.66) المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

في  مساىمةايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال اتجاىات المبحكثيف نحكمما يدؿ عمى أف 

 عميماتو عمى ايرادات ضريبة الدخؿ .كتكتأثير تطبيؽ المعيار الدكلي  فمسطيف مرتفعة

: كأعالىا جاء في مقدمة ىذه الفقراتكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد 

االسيـ ك السندات عمى  أرباح)يؤثر االعتراؼ الجزئي ببعض االيرادات غير التشغيمية مثؿ ( 9رقـ )الفقرة 

( كانحراؼ 4.23( بمتكسط حسابي مقداره )مساىمةالدخؿ الخاضع الخاضع لمضريبة المتحقؽ مف الشركات ال

)يؤثر افصاح الشركات عف خسائر  (16رقـ ) : الفقرةت أدنى الفقراتفي حيف  كان ،(0.81معيارم مقداره )

عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات(  مساىمةإعادة التقييـ لألصكؿ بالبيانات المالية لمشركات ال

 .(1.12( كانحراؼ معيارم مقداره )3.26بمتكسط حسابي مقداره )

ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف عمى  12تتفؽ النتائج لتأػثير تطبيؽ الشركات لممعيار الدكلي رقـ 

التى خرجت ايضا بتأػثير تطبيؽ الشركات (  2013العجيمي لعاـ )مع دراسة في فمسطيف  مساىمةالشركات ال

يؤثر افصاح الشركات عف خسائر  .16
إعادة التقييـ لألصكؿ بالبيانات 

عمى  مساىمةالمالية لمشركات ال
الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ 

 الشركات.

3.26 1.12 10.3% 35.9% 33.3% 10.3% 10.3% 

 
 

 متكسطة

 
 %5.4 %9.3 %24.2 %36.0 %25.1 0.70 3.66 الدرجة الكمية

 

 مرتفعة
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أثير كتلمركز المالي لمصرؼ الشرؽ االكسط العراقي لالستثمار كاعمى قائمة الدخؿ  12لممعيار الدكلي رقـ 

 التطبيؽ عمى ضريبة الدخؿ المتحققة مف المصرؼ.

الكمية كالنسب المئكية الكمية ألبعاد  ةالمعياري اتاالنحراف ،األكساط الحسابية الكميةجدكؿ التالي يكضح الك 

 :الدراسة كمجاالتيا

 (14ـ )الجدكؿ رق
 كمجاالتيااالجمالية أبعاد الدراسة 

الكسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 دائما

% 

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

 نادرا جدا

% 

معيار 
الحكـ عمى 
درجة 
 المكافقة

 12تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ مدل 
في  مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال

 بكرصة فمسطيف

3.81 0.52 26.0% 42.6% 21.0% 7.2% 3.2% 
 

 مرتفعة

في  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
المؤجمة الخاصة  األصكؿفمسطيف لتعميمات 

الخاص  12بالمعيار المحاسبي رقـ 
 بضريبة الدخؿ 

3.58 0.66 18.5% 41.3% 24.4% 11.3% 4.6% 

 
 مرتفعة

في  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة 

 12الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 
 الخاص بضريبة الدخؿ 

3.83 0.69 28.8% 39.0% 21.7% 8.0% 2.6% 
 

 مرتفعة
 

في  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال
 األصكؿفمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ 

 12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ 
 الخاص بضريبة الدخؿ .

 مرتفعة 6.4% 6.1% 20.5% 39.7% 27.2% 0.62 3.75

الدرجة الكمية لتطبيؽ التعميمات كالمحددات 
 12المكجكد بالمعيار المحاسبي رقـ 

الخاص بضريبة الدخؿ في الشركات 
 المساىمة في فمسطيف

 مرتفعة 4.2% 8.2% 21.9% 40.7% 25.1% 0.55 3.74
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الدرجة الكمية لتطبيؽ التعميمات كالمحددات المكجكد بالمعيار المحاسبي رقـ بأف الجدكؿ السابؽ  يالحظ مف

( ككانت أعمى درجاتيا درجة 3.74) مرتفعة في فمسطيف مساىمةالخاص بضريبة الدخؿ في الشركات ال 12

 12في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةتطبيؽ الشركات ال

بالبيانات المالية لمشركات  12الدكلي رقـ  درجة تطبيؽ المعيار يمييا ،(3.83الخاص بضريبة الدخؿ)

في فمسطيف لتعميمات إعادة  مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽيمييا  (،3.81) المساىمة في بكرصة فمسطيف

 كىي االدنى يمييا ،(3.75الخاص بضريبة الدخؿ) 12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿييـ تق

 12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽ

 (.3.58الخاص بضريبة الدخؿ)

  فرضيات الدراسة:اختبار  5-2

في  12معيار المحاسبي الدكلي رقـ لمتطبيؽ ال يكجد : االكلىالفرعية الصفرية الفرضية  5-2-1

 الشركات المساىمة في فمسطيف

لفحص الفرؽ بيف الكسط الحسابي الستجابات المبحكثيف نحك  (T-test)مف أجؿ فحص ىذه الفرضية, تـ استخداـ 

 في فمسطيف كبيف درجة الحياد كقيمتيا الرقميةلمشركات المساىمة  12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  درجة تطبيؽ

 :(, كالجدكؿ التالي يكضح نتائج ىذا االختبار3)أحيانا 

 (15) الجدكؿ رقـ
 لمشركات المساىمة في فمسطيف 12رقـ  المعيار المحاسبي الدكلي لدرجة تطبيؽ(T-test) نتائج اختبار 

الكسط  العدد المجاؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة ت
مستكل الداللة 

 اإلحصائية

اسئمة عامة عف تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ  
بالبيانات المالية لمشركات المساىمة في  12

 بكرصة فمسطيف
39 3.81 0.53 9.622 0.000 
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 لمشركات المساىمة في فمسطيف 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  تطبيؽيتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف درجة 

كىي مرتفعة بمستكل داؿ إحصائيا)مستكل الداللة اقؿ مف ( 3.81رتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)م

, في الشركات المساىمة في فمسطيف 12لممعيار المحاسبي الدكلي رقـ  يكجد تطبيؽ( مما يدؿ عمى أنو 0.05

 كبالتالي يستنتج رفض الفرضية الصفرية السابقة.

تـ استخداـ  ،التالية مف الفرضية الثانية لمفرضية الفرعية الرابعة الفرضيات الفرعية اختبارمف أجؿ 

( كذلؾ Ridge Regression) طريقة انحدار التؿأسمكب تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد المبني عمى 

( كما يتضح مف Multi co linearity) بسبب كجكد مشكمة الترابط الخطي بيف المتغيرات المستقمة

   .(3)ممحؽ رقـ  معامالت االرتباطخالؿ مصفكفة 

 كسيتـ فحص العالقات في ىذه الفرضية بناءا عمى نمكذج االنحدار التالي:

  نمكذج االنحدار: 

حطبَق * β2+ المؤجمة  األصكؿتطبيؽ تعميمات  * β0  +β1 ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة  

 .e+ األصولحطبَقحعلَماثاعادةحقََم * β3+ حعلَماثااللخزاماثالمؤجلت

  حيث:

β1، β0، β2، β3، ك  ،ىي ثكابت كتمثؿ معامالت نمكذج االنحدار الخطيe.حد الخطأ : 

 مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثرال يكجد  :الثانية الفرعية الصفريةالفرضية  5-2-2

الخاص بضريبة الدخؿ  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات 

 .عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

 :لمفرضية االكلى كالجدكؿ التالي يكضح نتائج تحميؿ االنحدار كتقدير النمكذج 
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(16جذولسقم)

األصكؿ المؤجمة (Ridge Regression)طشٍقتانحذاسالخلالمخعذدالمبنٌعلي معامالثاالنحذاسنخائج

 Sig.  14112( دالة إحصائيا)مستكل الداللة F_ANOVAكيالحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف قيمة ؼ)

يدؿ عمى أف نمكذج االنحدار الخطي المقدر صالح في تفسير البيانات كالمتغيرات التي ( مما 1416أقؿ مف 

Rدخمت الدراسة كأف معامؿ التحديد)
ات منمكذج مما يدؿ عمى أف المتغير كىك القدرة التفسيرية ل 14524( 2

يمات اعادة تقييـ تطبيؽ تعم ،تطبيؽ تعميمات االلتزامات المؤجمة ،المؤجمة األصكؿ)تطبيؽ تعميمات  ةالمستقم

( التي دخمت النمكذج قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابع )ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة( األصكؿ

  % كباقي التفسير يرجع لعكامؿ أخرل لـ يتـ دراستيا أك إدخاليا في نمكذج االنحدار.5244بنسبة 

لتطبيؽ  أثر حيث يتضح كجكد االكلىالفرعية الصفرية  يمكف رفض الفرضيةكذلؾ مف الجدكؿ السابؽ 

الخاص  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةالشركات ال

مستكل  ،:Beta 1423قيمة معامؿ )بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

 لمتغير التابع حيث اف كاباف ىنالؾ عالقة بيف المتغير المستقؿ  يالحظ بأفكما (.  1416>  :1413الداللة 

طردم مكجب كدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات  أثرإشارة معامؿ المتغير المستقؿ مكجبة مما يدؿ عمى كجكد 

الخاص بضريبة  23المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةال

النمورج
معامل

Beta

المعامل

المعَاسً

S.C 

الخطأ

المعَاسً

S.E 

قَمتاخخباس

)ف(

F

مسخوى

الذاللت

اإلحصائَت

Sig.

معامالث

حضخمالخباٍن

(VIFقبل)

انحذاسالخل

معامالث

حضخم

الخباٍن

(VIFبعذ)

انحذاسالخل

تطبيؽ تعميمات 
األصكؿ 
 المؤجمة

0.129 0.122 0.053 5.197 0.029 54.214 2.041 

R،   معامل التحديد) 546.1ثابت االنحدار= 
 =.64863       ،34335sig(=  F_ANOVAقيمة )     34.50(=2
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كىذا ما اظيرتو مصفكفة معامؿ االرتباط في  ؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركاتالدخ

 .(3الممحؽ رقـ )

في  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثرال يكجد  :ةالثالث الفرعية الصفريةالفرضية  5-2-3

الخاص بضريبة الدخؿ عمى  12فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

 ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات.

(17جذولسقم)  

االلخزاماثالمؤجلت(Ridge Regression)طشٍقتانحذاسالخلالمخعذدالمبنٌعلي معامالثاالنحذاسنخائج

لتطبيؽ الشركات  أثر حيث يتضح كجكد لثالثةا الفرعية الصفرية مف الجدكؿ السابؽ يمكف رفض الفرضية

الخاص بضريبة  12في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةال

مستكل  ،Beta 14262قيمة معامؿ )الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

 حيث اف  لمتغير التابعكاباف ىنالؾ عالقة بيف المتغير المستقؿ  (. كما يالحظ بأف 1416>  14124الداللة 

طردم مكجب كدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات  أثرإشارة معامؿ المتغير المستقؿ مكجبة مما يدؿ عمى كجكد 

الخاص بضريبة  23في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةال

اظيرتو مصفكفة معامؿ االرتباط في  كىذا ما الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

 .(3الممحؽ رقـ )

النمورج
معامل

Beta

المعامل

المعَاسً

S.C 

الخطأ

المعَاسً

S.E 

قَمتاخخباس

)ف(

F

مسخوى

الذاللت

اإلحصائَت

Sig.

معامالث

حضخمالخباٍن

(VIFقبل)

انحذاسالخل

معامالثحضخم

الخباٍن

(VIFبعذ)

انحذاسالخل

حطبَقحعلَماث

االلخزاماث

 المؤجلت
0.151 0.150 0.057 6.862 0.013 79.244 2.208 

R، معامل التحديد)  546.1ثابت االنحدار= 
 =.64863       ،34335sig(=  F_ANOVAقيمة )   34.50(=2
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في  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال ذك داللة احصائية أثرال يكجد  :الرابعة الفرعية الصفريةالفرضية  5-2-4

الخاص بضريبة الدخؿ عمى  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ 

 ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات.

(18جذولسقم)  

اعادةحقََم(Ridge Regression)طشٍقتانحذاسالخلالمخعذدالمبنٌعلي معامالثاالنحذاسنخائج

األصول

في  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال أثر حيث يتضح كجكد أعاله مف الجدكؿ السابؽ يمكف رفض الفرضية 

الخاص بضريبة الدخؿ عمى  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ 

>  14111مستكل الداللة  ،Beta 14371قيمة معامؿ ) ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات

إشارة معامؿ المتغير لمتغير التابع حيث اف كاباف ىنالؾ عالقة بيف المتغير المستقؿ  كما يالحظ بأف(. 1416

في فمسطيف  مساىمةطردم مكجب كدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات ال أثرالمستقؿ مكجبة مما يدؿ عمى كجكد 

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات  23المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿلتعميمات اعادة تقييـ 

 .(3و مصفكفة معامؿ االرتباط في الممحؽ رقـ )كىذا ما اظيرت ة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركاتضريب

ىك األكثر تأثيرا عمى  األصكؿيالحظ مف نتائج جدكؿ تحميؿ االنحدار بأف تطبيؽ تعميمات اعادة تقييـ 

يميو تطبيؽ تعميمات االلتزامات المؤجمة )المعامؿ  ،(14341ايرادات ضريبة الدخؿ)المعامؿ المعيارم 

النمورج
معامل

Beta

المعامل

المعَاسً

S.C 

الخطأ

المعَاسً

S.E 

قَمتاخخباس

)ف(

F

مسخوى

الذاللت

اإلحصائَت

Sig.

معامالثحضخم

الخباٍن

(VIFقبل)

انحذاسالخل

معامالث

حضخمالخباٍن

(VIFبعذ)

انحذاسالخل

حطبَق

حعلَماث

اعادةحقََم

 األصول

0.260 0.230 0.044 27.087 0.000 91.107 1.587 

R،معاملالخحذٍذ)24756ثابجاالنحذاس=
2

=.74971،14112sig(=F_ANOVAقَمت)14524(=
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يالحظ مف قيـ ك  (.14233)المعامؿ المعيارم  المؤجمة األصكؿكأخيرا تطبيؽ تعميمات  ،(14261المعيارم 

كجكد ارتباطات دالة إحصائيا بيف المتغيرات المستقمة مما يدؿ عمى  ( 3)ممحؽ  مصفكفة معامالت االرتباط

 (.Multicollinearity) كجكد مشكمة الترابط الخطي بيف المتغيرات المستقمة

 تنتج معادلة االنحدار المقدرة التالية:  ،ة تقدير نمكذج االنحدارعمميبناءا عمى 

حطبَقحعلَماث * 0.151+ المؤجمة  األصكؿتطبيؽ تعميمات  * 0.129+  24756الفاعمية التنظيمية  

 األصولحطبَقحعلَماثاعادةحقََم * 0.260+ االلخزاماثالمؤجلت

 مساىمةلمشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  لتطبيؽ أثرالفرضية الرئيسية: ال يكجد  5-2-5

 في فمسطيف. مساىمةفي فمسطيف عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال

السابقة نستنتج بكجكد تأثير لتطبيؽ المعيار المحاسبي  الفرعية الصفريةخالؿ االختبار لمفرضيات مف 

في فمسطيف ك لمتأكيد عمى  مساىمةدخؿ المتحققة مف الشركات العمى ايرادات ضريبة ال 23الدكلي رقـ

 ،أسمكب تحميؿ االنحدار الخطي البسيطكباقي الفرضيات كاستخداـ  فحص الفرضية الرئيسية ذلؾ تـ  

 سيتـ فحص العالقة في ىذه الفرضية بناءا عمى نمكذج االنحدار التالي:حيث 

 .e + 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  درجة تطبيؽ * β0  +β1   إيرادات ضريبة الدخؿ المتحققة

 حيث:

β1، β0 ك  ،ىي ثكابت كتمثؿ معامالت نمكذج االنحدار الخطيe.حد الخطأ : 

كالجدكؿ التالي يكضح نتائج ىذا تحميؿ االنحدار كتقدير النمكذج: 
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 (19الجدكؿ رقـ )
 البسيط  نتائج  معامالت االنحدار

Betaمعاملالنمورج

الخطأ

المعَاسً

S.E 

المعامل

المعَاسً

S.C 

قَمتاخخباس

)ث(

T 

مسخوى

الذاللت

اإلحصائَت

Sig.

 0.172 1.392   0.567 0.789 ثابت االنحدار

المعيار المحاسبي  درجة تطبيؽ
 23الدكلي رقـ 

0.773 0.151 0.645 5.130 0.000 

Rمعامل التحديد) ،  346.1(=Rمعامل االرتباط)
 564051  ،     3sig.=0.00(=  F_ANOVAقيمة )  34.56(=2

:فحص التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقي  
135Kolmogorov-Smirnov Z=0.823  ,   P-Value(k-s test)=0. 

 تنتج معادلة االنحدار المقدرة التالية:  ،عممية تقدير نمكذج االنحدار كبناءا عمى

 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  درجة تطبيؽ * 0.773+  0.789   ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة

 .Sig( ذات دالة إحصائيا)مستكل الداللة F_ANOVAكيالحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف قيمة ؼ)

( غير داؿ K-S Testاختبار التكزيع الطبيعي لمصفكفة البكاقي)، كما يتضح بأف (1416أقؿ مف  14111 

مما يدؿ   مما يدؿ عمى أف مصفكفة البكاقي تتبع التكزيع الطبيعي,( P-value=0.507>0.05إحصائيا)

عمى أف نمكذج االنحدار الخطي المقدر صالح في تفسير البيانات كالمتغيرات التي دخمت الدراسة كأف معامؿ 

Rالتحديد)
المعيار المحاسبي  كىك القدرة التفسيرية لمنمكذج مما يدؿ عمى أف متغير درجة تطبيؽ 14527( 2

% 5247قادر عمى تفسير التغير في المتغير التابع )ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة( بنسبة  23دكلي رقـ ال

كباقي التفسير يرجع لعكامؿ أخرل لـ يتـ دراستيا أك إدخاليا في نمكذج االنحدار. كمف نتائج تحميؿ االنحدار 

المعيار المحاسبي الدكلي  لتطبيؽ أثريكجد ايضا انو يمكف رفض الفرضية العدمية الرئيسية السابقة كبالتالي 

في  مساىمةفي فمسطيف عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال مساىمةلمشركات ال 23رقـ 

طردم كدالة  أثرفمسطيف، كما يالحظ بأف إشارة معامؿ المتغير المستقؿ مكجبة مما يدؿ عمى كجكد 
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في فمسطيف عمى ايرادات ضريبة  مساىمةلمشركات ال 23رقـ  المعيار المحاسبي الدكلي إحصائيا لتطبيؽ

 في فمسطيف. مساىمةالدخؿ المتحققة مف الشركات ال

 

 :كمناقشتيا مع الدراسات السابقة  نتائج الدراسة 5-3

 
في  مساىمةلمشركات ال 12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  بأف درجة تطبيؽ بعد اختبار الدراسة تبيف .1

 4( 2015ذا يتكافؽ مع دراسة عبد الفتاح لعاـ )كى رتفعةفمسطيف م

المؤجمة الخاصة بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽتبيف بأف ك  .2

 .(2011ذا يتكافؽ مع دراسة عمر لعاـ )كى الخاص بضريبة الدخؿ مرتفعة 12المحاسبي رقـ 

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار  مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽتبيف بأف  .3

 4( 2012ذا يتكافؽ مع دراسة عبد الباسط لعاـ )كى الخاص بضريبة الدخؿ مرتفعة 12المحاسبي رقـ 

المكجكدة  بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽتبيف بأف  .4

لعاـ  (Lucia&others)ذا يتكافؽ مع دراسة كى الخاص بضريبة الدخؿ مرتفعة 12المحاسبي رقـ 

(2014 ). 

في فمسطيف عمى ايرادات ضريبة  مساىمةلمشركات ال 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  لتطبيؽ أثريكجد  .5

 (3126يتكافؽ ذلؾ مع دراسة العجيمي لعاـ )ك في فمسطيف  مساىمةالدخؿ المتحققة مف الشركات ال

 . (3122لعاـ )  Chludekكدراسة 

في فمسطيف  مساىمةلمشركات ال 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  كدالة إحصائيا لتطبيؽىنالؾ عالقة  .6

 كىذه العالقة ىي عالقة طردية. في فمسطيف مساىمةعمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف الشركات ال
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عمى تفسير التغير في المتغير  قدرة 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  درجة تطبيؽ تغير المستقؿلمم .7

% كباقي التفسير يرجع لعكامؿ أخرل لـ يتـ دراستيا 5247التابع )ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة( بنسبة 

 أك إدخاليا في نمكذج االنحدار. 

المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال أثريكجد  .9

ك االقؿ تأثيرا كى الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات 12رقـ 

 .14233معيارم معامؿ ب

المؤجمة الخاصة  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةكدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات الىنالؾ عالقة  .:

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ  23بالمعيار المحاسبي رقـ 

 .(2011لعاـ ) Mearذا يتكافؽ مع دراسة كى كىذه العالقة طردية الشركات

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال أثركجكد  .21

ك كى الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات 12حاسبي رقـ الم

  .0.150الثاني بالترتيب بالتأثير بمعامؿ معيارم 

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة  مساىمةكدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات الىنالؾ عالقة  .22

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف  23الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

 .(2011لعاـ ) Mearذا يتكافؽ مع دراسة كى كىذه العالقة طردية تمؾ الشركات

المكجكدة  بالمعيار  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ  مساىمةلتطبيؽ الشركات ال أثر كجكد .23

ك كى الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف تمؾ الشركات 12المحاسبي رقـ 

 . 14341معيارم بمعامؿ االكثر تأثيرا عمييا 
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 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات اعادة تقييـ  مساىمةكدالة إحصائيا لتطبيؽ الشركات الىنالؾ عالقة  .24

الخاص بضريبة الدخؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ المتحققة مف  23المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ 

 .كىذه العالقة طردية تمؾ الشركات

 12الدرجة الكمية لتطبيؽ التعميمات كالمحددات المكجكد بالمعيار المحاسبي رقـ أف الدرجة الكمية  .25

مرتفعة ككانت أعمى درجاتيا درجة تطبيؽ  في فمسطيف مساىمةالخاص بضريبة الدخؿ في الشركات ال

 12في فمسطيف لتعميمات االلتزامات المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  مساىمةالشركات ال

ـ في فمسطيف لتعميمات إعادة تقيي مساىمةالشركات ال درجة تطبيؽيمييا  ،الخاص بضريبة الدخؿ

الشركات  درجة تطبيؽيمييا  ،الخاص بضريبة الدخؿ 12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿ

الخاص بضريبة  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةال

 يـ بضريبة الدخؿ.ئكذلؾ بحسب ترتيب المستطمع ارا الدخؿ
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 السادسالفصؿ 
__________________________________________________________ 

   االستنتاجات كالتكصيات

 

 :االستنتاجات 6-1

كتأثيره حسب  بقكائميا المالية  12لتعميمات المعيار الدكلي رقـ  مساىمةالشركات الاف االلتزاـ بتطبيؽ  .1

عمى تقميؿ الفجكة ما بيف الدخؿ المحاسبي التحميؿ عمى ايرادات ضريبة الدخؿ يؤثر بشكؿ جكىرم 

 . مف خالؿ االلتزاـ بالتطبيؽ كانعكاس االثر عمى الدخؿ المحاسبي لدخؿ الضريبيكا

لدائرة بقكائميا المالية يعطي ثقة اكبر  12لتعميمات المعيار الدكلي رقـ  مساىمةتطبيؽ الشركات الاف  .2

  ضريبة الدخؿ بالبيانات المالية لمشركات.

 العادؿبقكائميا المالية يعكس الكاقع  12لتعميمات المعيار الدكلي رقـ  مساىمةالشركات التطبيؽ  .3

لتمحيص لمتأكد مف البيانات المالية كالمشركات االمر الذم يقمؿ مف لجكء دائرة ضريبة الدخؿ لالستقصاء 

 المقدمة.

لية يخفؼ مف مدل التعديالت بقكائميا الما 12لتعميمات المعيار الدكلي رقـ  مساىمةتطبيؽ الشركات ال .4

 لخاضع مف قبؿ ضريبة الدخؿ.كاعمى الدخؿ المحاسبي 



:: 

 

لجيد مف قبؿ المقدريف بتقدير الشركات كايقمؿ الكقت  12اف تطبيؽ الشركات لممعيار الدكلي رقـ  .5

 ببكرصة فمسطيف.  مساىمةال

اللتزامات كما كردت في اطار كا األصكؿاللتزامات الضريبية المؤجمة معايير االعتراؼ بكا األصكؿتحقؽ  .6

لتزامات عمى شكؿ تدفقات داخمة ك كانيما تمثالف منافع ا المتقارير المالية، كممعايير المحاسبة الدكلية

 خارجة المجسدة لمنافع اقتصادية .

يا ساىمتجمة مف كجيو نظر ضريبة الدخؿ أكثر مف غيرىا لمؤ الم األصكؿتكلي الشركات اىتماما بتطبيؽ  .7

 ببكرصة فمسطيف. مساىمةعمى الدخؿ الخاضع لمشركات البالتأثير 

 :التكصيات 6-2

العمؿ عمى تضييؽ الفجكة بيف تقديرات ضريبة الدخؿ لمشركات المساىمة ببكرصة فمسطيف مف قبؿ دكائر  .1

 .12ساس المعيار المحاسبي الدكلي رقـ أضريبة الدخؿ كالبيانات المالية المبنية عمى 

العمؿ عمى زيادة الثقة مف قبؿ دكائر ضريبة الدخؿ بالبيانات المالية لمشركات المساىمة ببكرصة فمسطيف  .2

ككنيا تؤثر عمى االيرادات الضريبية ايجابا كىذا ىك ىدؼ دكائر مف خالؿ زيادة االلتزاـ بتطبيؽ المعيار 

 ضريبة الدخؿ.

مراقبة مدل تطبيؽ المعيار ك الستمرارية ك زيادة  مف قبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ المتابعة الحثيثة لمشركات .3

كمتابعة التعديالت  ببكرصة فمسطيف مساىمةالمالية لمشركات ال كالبياناتاللتزاـ بو في االفصاحات كا

 .12عمى المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

المالية بالبيانات  12دريب ككادر دكائر ضريبة الدخؿ لمتابعة تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ كتتأىيؿ  .4

 .ك تدقيؽ التطبيؽ بالبيانات المالية لمشركات ببكرصة فمسطيف مساىمةلمشركات ال

شراؾ المنظمات األكاديمية كا 12ية تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ أىمك تكعية اإلدارة الضريبية بضركرة  .5

 لتشريعات الضريبية.كالمينية عند سف القكانيف كا
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لمطمبة  الدكلية شجيع الجامعات عمى مضاعفة االىتماـ بالمعايير المحاسبيةكتنشر الثقافة المحاسبية  .6

 ييئتيـ لتطبيقيا بسكؽ العمؿ.كت

الستفادة منو بتنمية اإليرادات الضريبية مف الشركات كاعمؿ لجاف لمناقشة تطبيؽ المعيار الدكلي  .7

 ببكرصة فمسطيف. مساىمةال

 .مساىمةبمعكقات تطبيؽ المعايير لدل الشركات ال اضافية عمؿ دراسات ميدانية  .8
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 ، سكريا.دمشؽ جامعة دكتكراه، رسالة ،اليمنية الجميكرية

 ،عمى  الدخؿ ضرائب ( 12 ) الدكلي المحاسبة معيار تبني عدـ أثر . "(2013عمر.) العجيمي
" ، رسالة ماجستير ،  لالستثمار( العراقي االكسط الشرؽ لمصرؼ اختباريو المالية )دراسة القكائـ
 .االردف،  الشرؽ االكسطجامعة 

 ،المالي النظاـ ضكء الدخؿ عمى عمى لمضرائب المحاسبية المعالجة " .(2011ذكار.) عمر 
ماجستير ، " ، رسالة لمبناء( التكميمية األعماؿ مؤسسة في ميدانية )دراسة12 كالمعيار كالمحاسبي

 ، الجزائر.جامعة قاصدم مرباح، كرقمة

 ،المعيار متطمبات بتطبيؽ األردنية العامة مساىمةال الشركات التزاـ مدل (."2009منى. ) القادرم 
 االردف.، األردنية، عماف الجامعة ماجستير، ، رسالة" الدخؿ ضرائب ( 12 ) رقـ الدكلي المحاسبي

 فاؽ كاآل(." االستدامة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية : التجربة التاريخية 2012.)قباجة ، احمد
  .المستقبمية "، معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ) ماس ( , راـ اهلل ، فمسطيف

 نماء ، راـ اهلل ، كاإل(." النظاـ الضريبي الفمسطيني" ، مركز بيساف لمبحكث 2011.) قباجة ، احمد
 فمسطيف.

 2011( لعاـ 8مسطيني رقـ )فالقرار بقانكف ضريبة الدخؿ ال. 
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 ،ضكء عمى تحميمية الدخؿ دراسة عمى لمضرائب المحاسبية المعالجة ."(2014). احالـ لمكسخ 
دراسة حالة مؤسسة النقؿ الحضرم  -12 رقـ الدكلي المحاسبي كالمعيار المالي المحاسبي النظاـ

، كرقمة، قاصدم مرباح" ، رسالة ماجستير ، جامعة  (2013-2010بكالية كرقمة لمفترة ما بيف )
 الجزائر.

 اصدار، "الدخؿ ضرائب 12 رقـ الدكلي المحاسبة معيار(. "2014.)الدكلي المحاسبة معايير مجمس 
 .القانكنيف لممحاسبيف العربي المجمع

 فمسطيف ماس 16 )العدد) (.2009.)كاالجتماعي االقتصادم المراقب ،. 
 دكر اإليرادات الضريبية في رفد المكازنة العامة األردنية  ".(2015).، خالدالمفمحك ، سناء مسكدة

الجامعة  مجمة "،( 2013-2006لفترة ما بيف )دراسة تحميمية مقارنة خالؿ ا –باإليرادات العامة 
 .، االردف2العدد  ،23المجمد  ،داريةكاالاالسالمية لمدراسات االقتصادية 

 السياسية الضريبية الفمسطينية كأحد محددات النشاط االستثمارم  ".(2012، رسالف.)محمد
 .فمسطيف -، جامعة القدس المفتكحة 12العدد  ،داريةكااقتصادية ابحاث  "،الخاص

 ،لمضريبة الخاضع الدخؿ تقدير في الحديثة االتجاىات ".(2012.) سياـجاسـ، فاطمة ، ك  محمد 
، 13"، مجمة دراسات البصرة، السنة السابعة، العدد العراؽ إلى مع إشارة مختارة عربية دكؿ في

 .العراؽ
 مستديرة لنقاش الكرقة خمفية لجمسة الطاكلة " .(2015.)معيد أبحاث السياسات االقتصادية ماس

  .راـ اهلل ، فمسطيف " ،نتائج المتكقعةكالاألىداؼ  –تعديالت قانكف ضريبة الدخؿ 
  فمسطيف 2016-2014ادات منشكرات كزارة المالية الفمسطينية : إستراتيجية منظكمة اإلير ،. 
 فمسطيف  ،منشكرات كزارة المالية الفمسطينية : دليؿ المكمؼ في ضريبة الدخؿ. 
 ،مصر.اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار العامة، المالية في الكجيز (."2000 سكزم. ) ناشد ، 
 (.1999ىاردنج ،فرانؾ".) العربي المجمع مجمة الطارئة"، اإلجراءات في المحاسبة مينة دكر 

 .،االردف 111العدد  لممحاسبييف القانكنييف،
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 تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات في مصداقية التقارير  أثر(."2013فرقد .)  فيحاء كالغانمي، ،يعقكب
، دراسة في قسـ الشركات في الييئة العامة لمضرائب " –ي تحديد كعاء ضريبة الدخؿ كفالمالية 
 ، العراؽ.، جامعة بغداد 5العدد 
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 لمالحؽا

 (1ممحؽ )

 لفقرات االستبياف مصفكفة قيـ معامالت االستخراج
 معامالت االستخراج رقـ الفقرة معامالت االستخراج رقـ الفقرة معامالت االستخراج رقـ الفقرة

1.  0.601 21.  0.722 41.  0.700 

2.  0.672 22.  0.815 42.  0.672 

3.  0.635 23.  0.583 43.  0.701 

4.  0.528 24.  0.830 44.  0.662 

5.  0.579 25.  0.768 45.  0.669 

6.  0.679 26.  0.664 46.  0.864 

7.  0.757 27.  0.811 47.  0.752 

8.  0.486 28.  0.782 48.  0.823 

9.  0.676 29.  0.804 49.  0.799 

10.  0.788 30.  0.878 50.  0.776 

11.  0.824 31.  0.916 51.  0.836 

12.  0.718 32.  0.697 52.  0.816 

13.  0.738 33.  0.741 53.  0.787 

14.  0.734 34.  0.754 54.  0.589 

15.  0.684 35.  0.551 55.  0.652 

16.  0.558 36.  0.675 56.  0.744 
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17.  0.620 37.  0.728 57.  0.709 

18.  0.712 38.  0.582 58.  0.874 

19.  0.801 39.  0.672 59.  0.713 

20.  0.683 40.  0.625 60.  0.756 
 

 (2ممحؽ )

 مصفكفة معامؿ االرتباط الذم يبيف مشكمة الترابط الخطي بيف المتغيرات المستقمة

 
تطبيؽ تعميمات 

 المؤجمة األصكؿ

تطبيؽ تعميمات 
االلتزامات 

 المؤجمة

تطبيؽ تعميمات 
اعادة تقييـ 

 األصكؿ

ايرادات ضريبة 
 الدخؿ

 األصكؿتطبيؽ تعميمات 
 المؤجمة

    1 معامؿ االرتباط
     مستكل الداللة

تطبيؽ تعميمات االلتزامات 
 المؤجمة

   1 **625. معامؿ االرتباط
    000. مستكل الداللة

تطبيؽ تعميمات اعادة تقييـ 
 األصكؿ

  1 **754. **648. معامؿ االرتباط
   000. 000. مستكل الداللة

 ايرادات ضريبة الدخؿ
 1 **661. **557. **515. معامؿ االرتباط
  000. 000. 001. مستكل الداللة

 (3ممحؽ )

 قائمة بأسماء المحكميف

 الدكتكر غساف دعاس، كمية المحاسبة، جامعة النجاح الكطنية. .1

 المفتكحة. جامعة القدسالدكتكر مجدم الكببجي، كمية المحاسبة،  .2

 الدكتكر ابراىيـ عكض، كمية الدراسات العميا، جامعة القدس. .3
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 (4ممحؽ )

 االستبانة

 كمية الدراسات العميا

 معيد اإلدارة كاالقتصاد

 : المحتـر الدخؿ ضريبة دائرة في ة/المكظؼ حضرة
 ،،، عدكب طيبة تحية
 بعنػكاف:كالضػرائب   المحاسػبة برنػامج فػي الماجسػتير درجػة لنيػؿ تكميمػي كمتطمػب دراسػة بإجراءالطالب  يقكـ
مػػف  ضػػريبة الػػدخؿ إيػػراداتالخػػاص بضػػريبة الػػدخؿ عمػػى  12تطبيػػؽ معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ  تػػأثير

  "لشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف ا
 لضرائب المحاسبية المعالجة لتكضيح الدخؿالخاص بضريبة  12المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  ييدؼ

 أف المحتمؿ مف كاف ، حيث انو إذا كالمستقبمية الحالية الضريبة عمى اآلثار عف المحاسبة الدخؿ. ك كيفية
 سكؼ لممنشأة المالي المركز قائمة في اتيإثبا تـ التي اك االلتزامات لألصكؿ الدفترم تسكية المبمغ أك استرداد
 أك االسترداد ىذا لمثؿ يكف لـ إذا عميو تككف أف يمكف اك أصغر مما أكبر المستقبمية الضريبة دفعات يجعؿ
 ضريبة أك أصؿ مؤجمة ضريبة إثبات التزاـ المنشأة مف يتطمب المعيار هزا فإف الضريبة، عمى آثار التسكية
 .معينة محدكدة استثناءات مع مؤجمة،

ألغراض  مستغمة غير خسائر عف الناشئة المؤجمة الضريبة أصكؿ إثبات مع المعيار ىذا كما ك يتعامؿ
 عف كاإلفصاح المالية، القكائـ في الدخؿ كعرض ضرائب مستغمة، غير ضريبية إعفاءات أك الضريبة

 .الدخؿ بضرائب المتعمقة المعمكمات
 لكػـ ك متعيػديف مؤكػديف تعػاكنكـ حسػف لكػـ شػاكريف ، التاليػة االسػتبانة فقػرات عمػى باإلجابػة التكػـر يرجى لذا

 .العممي البحث ألغراض فقط الغير ستكظؼ نياكا ستقدمكنيا، التي المعمكمات سرية عمى حرصنا
  تعاكنكـ حسف لكـ شاكريف

               زيد ربحي قطيط :الطالب                                                                                              
 .كامؿ أبك ككيؾإشراؼ الدكتكر 
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 أماـ(  x)  إشارة كضع يرجى المجيب، بالمكظؼ خاصة معمكمات مف األكؿ القسـ يتككفاألكؿ:  القسـ  
 :إلجابتؾ المناسبة العبارة

 أنثى     ذكر                       :  الجنس .2

 مدقؽ داخمي مقدر     رئيس قسـ        نائب مدير        مدير             المسمى الكظيفي : .3

 دكتكراه   ماجستير        بكالكريكس               عاليدبمـك  دبمـك               المؤىؿ العممي : .4

أخػػػػرل  اقتصػػػػاد         إدارة أعمػػػػاؿ        عمػػػػـك ماليػػػػة         محاسػػػػبة      :   التخصػػػػص العممػػػػي .5
......... 

- 27سػنة    22-26سػنة       7-21سػنكات       2-6:     في العمؿ فػي ضػريبة الػدخؿسنكات الخبرة  .6

 .سنة 20اكثر مف    سنة  20

 القسـ الثاني
 ( داخؿ مربع اإلجابة المناسبة : x)  إشارة كضع الرجاء -1

 البياف 
بالبيانات المالية  12اسئمة عامة عف تطبيؽ المعيار الدكلي رقـ 

 في بكرصة فمسطيف مساىمةلمشركات ال

نادرا  نادرا  احيانا  غالبا دائما
  جدا

م كا 12عيار الدكلي رقـ معف تطبيؽ ال مساىمةتفصح الشركات ال 1
 تغيرات ببياناتيا المالية نظرا لتطبيؽ المعيار.

     

ذات مصداقية لدل دائرة  مساىمةتعتبر البيانات المالية لمشركات ال 2
 ضريبة الدخؿ .

     

مفيكمة ك قابمة لمتحميؿ لدل دائرة  مساىمةالبيانات المالية لمشركات ال 3
 ضريبة الدخؿ .

     

الحتساب الفركقات  بياف المركز الماليتستخدـ الشركات طريقة  4
 لدخؿ الضريبي.كاالمؤقتة بيف الدخؿ المحاسبي 

     

عف جميع المصاريؼ الضريبية المتعمقة  مساىمةتفصح الشركات ال 5
 بالتغيرات في نسب الضريبة.

     

 المالية حميؿ بنكد الضرائب المؤجمة بالبياناتكت ةيتـ دراس 6
 في بكرصة فمسطيف . مساىمةكمالحظاتيا لمشركات ال
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المالية  يتـ طمب كؿ المعززات لكجكد بنكد الضرائب المؤجمة بالبيانات 7
 في بكرصة فمسطيف. مساىمةلمشركات ال مالحظاتياك 

     

بياناتيا المالية لمتعديؿ عند تقديـ الكشؼ  مساىمةتخضع الشركات ال 8
 التعديمي لضريبة الدخؿ .

     

 12تنشأ فركقات بيف الدخؿ المحاسبي نظرا لتطبيؽ المعيار رقـ  9
 لدخؿ الخاضع لمضريبة كفؽ التشريعات الضريبية المعمكؿ بياكا

 . مساىمةبالقكائـ المالية لمشركات ال

     

تضميف الدخؿ في حساب الربح المحاسبي في فترة ب تقـك الشركات 10
كاحدة كلكف يتـ تضمينيا في الربح الخاضع لمضريبة في فترة مختمفة 

 ما تكصؼ ىذه الفركؽ المؤقتة بخالفات التكقيت.ب

     

بيف المصركؼ الضريبي تكضيح العالقة ب مساىمةتقـك الشركات ال 11
 مساىمةبالبيانات المالية ك مالحظاتيا لمشركات ال كالربح المحاسبي

 في فمسطيف.

     

االفصاح عف الضريبة الكمية الحالية ب مساىمةتقـك الشركات ال 12
 كالمؤجمة التي ترتبط بالبنكد المعترؼ بيا مباشرة في حقكؽ الممكية

 .في فمسطيف مساىمةبالبيانات المالية لمشركات ال

     

ىنالؾ تفاكت بيف المصاريؼ المصرح عنيا بالبيانات المالية  13
مؾ المعترؼ بيا بقانكف كت 12لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار رقـ 

 ضريبة الدخؿ المطبؽ.

     

ىنالؾ تفاكت بيف اإلعفاءات المصرح عنيا بالبيانات المالية لمشركات  14
مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ كت 12كفقا لتطبيؽ المعيار رقـ 

 المطبؽ.
 

     

يعالج قانكف ضريبة الدخؿ كتعميماتو الضرائب المؤجمة كالية احتسابيا  15
 لتعامؿ معيا ضريبيا.كا

     

 األصكؿفي فمسطيف لتعميمات  مساىمةال مدل تطبيؽ الشركات 
الخاص بضريبة  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الدخؿ 

نادرا  نادرا  احيانا  غالبا دائما
  جدا

ىنالؾ تفاكت بيف طرؽ االستيالؾ المصرح عنيا بالبيانات المالية  1
 مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ.كتلمشركات 

     

فصيالتيا بالقكائـ المالية ك كتالضريبية المؤجمة  األصكؿتظير بنكد  2
 في فمسطيف مساىمةمالحظاتيا لمشركات ال
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ىنالؾ تفاكت بيف طرؽ احتساب تكمفة المخزكف المصرح عنيا  3
مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ كتبالبيانات المالية لمشركات 

 المطبؽ.

     

تتعمؽ بالخسارة المنافع التي باالعتراؼ ب مساىمةتقـك الشركات ال 4
الضريبية التي يمكف ترحيميا السترداد ضريبة جارية لفترة سابقة 

 .كأصؿ

     

المؤجمة بمعدالت الضريبة المتكقع  األصكؿتمتـز الشركات بقياس  5
 تطبيقيا في الفترة التي يتحقؽ فييا األصؿ.

     

المؤجمة لمترحيؿ لالماـ لمخسائر الضريبية يتـ إثبات أصؿ الضريبة  6
بالبيانات  غير المستخدمة كالزيادة مف الضرائب غير المستخدمة

 .ببكرصة فمسطيف مساىمةالمالية لمشركات ال

     

يتـ اإلفصاح عف مصركؼ الضريبة المؤجمة بالقكائـ المالية لمشركات  7
 ببكرصة فمسطيف. مساىمةال

     

مصركؼ الضريبة  مساىمةالضريبة لمشركات اليشمؿ مصركؼ  8
 .المؤجمة

     

لقاء  مساىمةيتـ االعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ مف قبؿ الشركات ال 9
الخسائر كالخصكمات الضريبية غير المستخدمة المدكرة لحيف تحقؽ 

 ضريبية لمقابمتيا أرباح

     

بالقكائـ المالية تعترؼ الشركات بالفركقات المؤقتة القابمة لالقتطاع  10
 ببكرصة فمسطيف. مساىمةلمشركات ال

     

في فمسطيف لتعميمات االلتزامات  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال 
الخاص بضريبة  12المؤجمة الخاصة بالمعيار المحاسبي رقـ 

 الدخؿ 

نادرا  نادرا  احيانا  غالبا دائما
  جدا

بميزانيات الشركات  يتـ اإلفصاح عف االلتزامات الضريبية المؤجمة 1
 بفمسطيف. مساىمةال

     

االعتراؼ بااللتزاـ الضريبي المؤجؿ لجميع الفركؽ المؤقتة يتـ  2
 .التزاـ االعتراؼ األكلي ألصؿ أكمف  الخاضعة لمضريبة

     

القيمة الدفترية لممكجكدات كالمطمكبات الضريبية المؤجمة قد تتغير  3
مقدار الفركؽ المؤقتة المتعمقة  عمى الرغـ مف عدـ كجكد تغيير في

 الضرائب. قكانيف تغيير في معدالت الضرائب أكنتيجة ل بيا
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بالمطمكبات ضريبية ببكرصة فمسطيف  مساىمةتعترؼ الشركات ال 4
مؤجمة لجميع الفركؽ المؤقتة الخاضعة لمضريبة المرتبطة 

 .باالستثمارات

     

بالضرائب الحالية ببكرصة فمسطيف  مساىمةتعترؼ الشركات ال 5
خسارة أك الكالضرائب المؤجمة كدخؿ أكمصركؼ كادراجيا في الربح 

 لمفترة المالية.

     

ببكرصة فمسطيف ببعض اإليرادات الغير  مساىمةتعترؼ الشركات ال 6
 ظير ببياناتيا المالية.كتاألسيـ  أرباحتشغيمية مثؿ 

     

      لسندات حسب التغيرات السكقية.كايتـ عمؿ إعادة تقييـ دكرم لألسيـ  7
عف المبمغ االجمالي لمفركقات المؤقتة  تمتـز الشركات باالفصاح 8

المرتبطة بالشركات التي لـ يتـ االعتراؼ بشأنيا بالتزامات ضريبة 
 .مؤجمة

     

الضريبة المتكقع تمتـز الشركات بقياس االلتزامات المؤجمة بمعدالت  9
 تطبيقيا في الفترة التي يسدد فييا االلتزاـ.

     

في فمسطيف لتعميمات إعادة تقييـ  مساىمةمدل تطبيؽ الشركات ال 
الخاص بضريبة  12المكجكدة  بالمعيار المحاسبي رقـ  األصكؿ
 الدخؿ .

نادرا  نادرا  احيانا  غالبا دائما
  جدا

في فمسطيف بإعادة تقيـ لألصكؿ بطريقة  مساىمةتقـك الشركات ال 1
 دكرية ك ممنيجة .

     

 األصكؿفي فمسطيف عف إعادة تقيـ  مساىمةتصرح الشركات ال 2
 ببياناتيا المالية المقدمة لدائرة الضريبة.

     

 مساىمةتظير مخصصات إعادة التقيـ بالبيانات المالية لمشركات ال 3
 ببكرصة فمسطيف .

     

تعديؿ مخصصات إعادة التقيـ مف اضافة اك حذؼ ضمف يتـ  4
 معايير المحاسبة الدكلية.

     

تصرح الشركات عف الضريبة المؤجمة الناتجة عف اعادة تقييـ  5
 بالبيانات المالية لمشركات. األصكؿ

     

تصرح الشركات عف خسائر إعادة التقييـ لالصكؿ بالبيانات المالية  6
 .مساىمةلمشركات ال

     

يعترؼ القانكف الضريبي بخسائر اعادة التقييـ لالصكؿ بالبيانات  7
 .مساىمةالمالية لمشركات ال
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القيمة الدفترية لألصكؿ  في فمسطيف بتقميؿ مساىمةتقـك الشركات ال 8
  .12طبقا الحكاـ المعيار الدكلي رقـ الضريبة المؤجمة 

     

نادرا  نادرا  احيانا  غالبا دائما في فمسطيف مساىمةالشركات الالمتحققة مف ايرادات ضريبة الدخؿ  
  جدا

المؤجمة بمعدالت الضريبة  األصكؿيؤثر قياـ الشركات بقياس  1
المتكقع تطبيقيا في الفترة التي يتحقؽ فييا األصؿ عمى الدخؿ 

 بفمسطيف. مساىمةالخاضع لمضريبة لمشركات ال

     

يكثر كجكد التفاكت بيف طرؽ االستيالؾ المصرح عنيا بالبيانات  2
مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ كتالمالية لمشركات 

 بفمسطيف. مساىمةعمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات ال

     

يكثر كجكد التفاكت بيف طرؽ احتساب تكمفة المخزكف المصرح عنيا  3
مؾ المعترؼ بيا بقانكف ضريبة الدخؿ كتبالبيانات المالية لمشركات 

 بفمسطيف. مساىمةالمطبؽ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات ال

     

الضريبية المؤجمة بالبيانات المالية  األصكؿيؤثر اإلفصاح عف  4
بفمسطيف عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ  مساىمةلمشركات ال
 الشركات.

     

يؤثر اإلفصاح عف مصركؼ الضريبة المؤجمة بميزانيات الشركات  5
 بفمسطيف عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات مساىمةال

     

يؤثر االعتراؼ بالفركقات المؤقتة القابمة لالقتطاع بالقكائـ المالية  6
ببكرصة فمسطيف عمى ربحيا ك دخميا الخاضع  مساىمةاللمشركات 
 لمضريبة.

     

لقاء  مساىمةيؤثر االعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ مف قبؿ الشركات ال 7
الخسائر كالخصكمات الضريبية غير المستخدمة المدكرة لحيف تحقؽ 

 ضريبية لمقابمتيا عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات. أرباح

     

يؤثر اإلفصاح عف االلتزامات الضريبية المؤجمة بميزانيات الشركات  8
 بفمسطيف عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات. مساىمةال

     

 أرباحيؤثر االعتراؼ الجزئي ببعض االيرادات غير التشغيمية مثؿ  9
لسندات عمى الدخؿ الخاضع الخاضع لمضريبة المتحقؽ مف كااالسيـ 

 .مساىمةالشركات ال

     

لسندات حسب التغيرات كايؤثر عمؿ إعادة تقييـ دكرم لألسيـ  10
 بفمسطيف. مساىمةالسكقية عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات ال
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يؤثر قياـ الشركات بقياس االلتزامات المؤجمة بمعدالت الضريبة  11
الدخؿ الخاضع المتكقع تطبيقيا في الفترة التي يسدد فييا االلتزاـ عمى 

 بفمسطيف. مساىمةلمضريبة لمشركات ال

     

مؤجمة لجميع الفركؽ الضريبية البالمطمكبات يؤثر اعتراؼ الشركات  12
عمى الدخؿ  المؤقتة الخاضعة لمضريبة المرتبطة باالستثمارات

 بفمسطيف. مساىمةالخاضع لمضريبة لمشركات ال

     

يكثر كجكد التفاكت بيف المصاريؼ المصرح عنيا بالبيانات المالية  13
مؾ المعترؼ بيا بقانكف كت 12لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار رقـ 

ضريبة الدخؿ المطبؽ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات 
 بفمسطيف. مساىمةال

     

يكثر كجكد التفاكت بيف اإلعفاءات المصرح عنيا بالبيانات المالية  14
مؾ المعترؼ بيا بقانكف كت 12لمشركات كفقا لتطبيؽ المعيار رقـ 

ضريبة الدخؿ المطبؽ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لمشركات 
 بفمسطيف. مساىمةال

     

 صكؿاأليؤثر االعتراؼ بالضريبة المؤجمة الناتجة عف اعادة تقييـ  15
 .مساىمةبالبيانات المالية عمى الدخؿ الخاضع لمشركات ال

     

يؤثر افصاح الشركات عف خسائر إعادة التقييـ لالصكؿ بالبيانات  16
عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ  مساىمةالمالية لمشركات ال

 الشركات.

     

عمى يؤثر اعتراؼ القانكف الضريبي بخسائر إعادة التقييـ لألصكؿ  17
 .مساىمةالربح الخاضع لمضريبة لمشركات ال

     

القيمة الدفترية  في فمسطيف بتقميؿ مساىمةيؤثر قياـ الشركات ال 18
عمى  12طبقا الحكاـ المعيار الدكلي رقـ لألصكؿ الضريبة المؤجمة 

 الدخؿ الخاضع لمضريبة لتمؾ الشركات.
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