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القدس – فمسطين

2005م –  1425ىـ
أثر اختالف طرق االىتالك عمى األَرباح والوفورات الضريبية وتشجيع
االستثمار

دراسة ميدان ّية على الواقع الفلسطي ّني

مقدمة من
نائل عمي محمود عيسى العصا

بكالكريكس في اإلدارة كالريادة شعبة المحاسبة مف جامعة القدس المفتكحة – فمسطيف

إشراؼ  :د.إبراىيـ عتيؽ

قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في المحاسبة كالضرائب

معيد االدارة كاالقتصاد – عمادة الدراسات العميا – جامعة القدس
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القدس – فمسطيف
آب  2004 /ـ

المحاسبـة
والضرائب

معيد اإلدارة
واالقتصاد

عمادة

الدراسات
العميا

جـامـعـة

الـقـدس
أثر اختالف طرق االىتالك عمى األرباح والوفورات الضريبية وتشجيع
االستثمار
دراسة ميدانية عمى الكاقع الفمسطيني

الطالب :نائؿ عمي محمكد عيسى العصا
الرقـ الجامعي9820135 :
المشرؼ :د.إبراىيـ عتيؽ
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نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ2004/8/5 :
مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ:
 .1د.إبراىيـ عتيؽ رئيس لجنة المناقشة
التكقيع......................:
 .2د.عفيؼ حمػد ممتحنان داخميان
التكقيع......................:
 .3د.سائد الككني ممتحنان خارجيان
التكقيع......................:

جامعة القدس  -فمسطيف
2004ـ – 1425ىػ
بسم هللا الرحمن الرحيم
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" ...يرفع هللا الَّذين امنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجا ٍ
ت
تعملون خبي ٌر ".
وهللا بما
َ
صدق هللا العظيم

(المجادلة ،آية)10:

اإلهداء
إل وإلد إحساسًا
إل وجت عوًا وفضوًا

إل أ والد إحضوًا وفضوًا
إلى أكالدم ،محمد ،يزف ،براء حنكان كاكبا انر
إلى إخكتي كأخكاتي عطفان كحنانان
إل وحت ضوقسًا إسساسًا
5

إل االئت أ فسء وإسيئة وإجلريحية وت:
وسامة وإللد وإلمجضإة  /يي إلح

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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بيان
أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،كأنيا نتيجة
أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد ،كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ
يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد.

التكقيع ...............................:
الطالب  :نائؿ عمي محمكد عيسى العصا

التاريخ .2004/8/31 :

الشكر كالتقدير

يسعدني كقد شارفت ىذه الرسالة عمى االنتياء بعكف اهلل

– تعالى -

كتكفيقو ،أف أتكجو بكافر الشكر ،كخالص العرفاف كاالمتناف إلى األساتذة الكراـ

الذيف غمركني بحسف معاممتيـ كمنحكني جزءان كبي انر مف كقتيـ الثميف ،ففاضكا

عمي مف كافر عمميـ الشي ء الكثير ،كأخص بالذكر المشرؼ عمى ىذه الرسالة

عمي مف كقتو كجيده
الدكتكر إبراىيـ عتيؽ ،الذم أنار لي الطريؽ ،كأفاض َّ
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الشي ء الكثير ،مشجعا كمناص انر بإرشاداتو كتكجيياتو القيمة التي ساىمت في
تطكير ىذه الرسالة كاثرائيا.

كما كأتقدـ بشكرم كعرفاني إلى األستاذ الفاضؿ الدكتكر محمكد الجعفرم  -مدير معيد

اإلدارة كاالقتصاد في كمية الدراسات العميا – الذم لـ يدخر أم جيد في مساعدتي.
ككذلؾ أشكر الدكتكر الفاضؿ عفيؼ حمد الذم كضع األساس المتيف

ليذه الرسالة مف خالؿ تكجيياتو كتعميماتو في المجاؿ االقتصادم.

كال أنسى أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف لألخكة أعضاء لجنة التحكيـ

األستاذ فادم قطاف  -عميد كمية التجارة – جامعة بيت لحـ ،كاألستاذ فيمي

إدريس – محاضر في جامعة القدس المفتكحة  -عمى تفضميـ بقراءة إستبانة
الدراسة ،كمالحظاتيـ كتكجيياتيـ الرشيدة ،كاألخكة أعضاء ىيئة التدريس في

قسـ الدراسات العميا في كمية اإلدارة كاالقتصاد في جامعة القدس تقدي انر لدكرىـ
المميز في رعايتيـ لطمبة الدراسات العميا كسعة صدرىـ ،كتفانييـ في تقديـ

الدعـ كالمساعدة.

كأشكر أيضان األخت الغالية سيى العصا  -مدرسة المغة العربية -

لجيكدىا المبذكلة في تنقيي الرسالة إمالئيا كلغكيان.

كأقدـ شكرم إلى كؿ الذيف استجابكا لتعبئة االستبانة بجدية تامة فيي

شكمت العمكد الفقرم لمدراسة.

كأخي انر ال يسرني إالّ أف أتقدـ بالشكر إلى زكجتي العزيزة التي َّ
ىكنت

عمى المصاعب ،كىيأت لي الظركؼ المناسبة ،ككقفت بجانبي حتى أنييت ىذه
َّ
الرسالة ،فميا مني كؿ االحتراـ كالتقدير.
عمي حؽ التقدير ،ككاجب
فإلى ىؤالء جميعان أقدـ خالص الشكر ،إذ ليـ ّ
العرفاف داعيان اهلل – عز كجؿ  -أف أككف قاد انر عمى رد الجميؿ.
مع فائؽ االحتراـ كالتقدير

الباحث

نائل

العص

ا
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ملخص الدراسة

تناكلت ىذه الدراسة بحث أثر اختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى األرباح كالكفكرات
الضريبية كتشجيع االستثمار ،كعمى أىـ المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ طرؽ االىتالؾ
المعجؿ لألغراض الضريبية ،ال سيَّما في األراضي الفمسطينية حيث تطبؽ فييا طريقة
القسط الثابت كما تـ بحث مدل مالءمة ىذه الطريقة لمكضع في األراضي الفمسطينية،
كتبيف أنو ال يتناسب كاألكضاع االقتصادية السيئة ىناؾ ،كقد تـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ
الدراسات السابقة ،كاستخالص نتائجيا لتحديد تساؤالت كفرضيات الدراسة التي تـ اختبارىا
مف خالؿ االستبياف الذم تـ تصميمو لتحقيؽ ىذه الغاية ،فاحتكت الدراسة عمى إستبانتيف:
األكلى  ،ؿمدقؽم الحسابات كالبالغ عددىـ (  ،)75كيمثمكف نسبة (  )%70.89مف مجتمع
كالبالغ عددىـ (  ،)8كيمثمكف نسبة

الدراسة ،كمأمكر م التقدير في ضريبة الدخؿ

( .)%7.48كالثانية ،لممد ار ء المالييف في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ
فمسطيف المالي ،حيث اختبرت عينة منيـ كقد احتكت كؿ مف اإلستبافتيف عمى أربعة أجزاء
رئيسية ،الجزء األكؿ عبارة عف خطاب مكجو لمفردات عينة الدراسة لتكضيي ىدؼ كأبعاد
الدراسة ،كالجزء الثاني يحتكم عمى مجمكعة أسئمة تيدؼ إلى تككيف فكرة عامة عف
المشاركيف في الدراسة ،كالجزء الثالث يتككف مف خمسة أسئمة تتعمؽ بالجانب العممي
لمدراسة ،كأما الجزء الرابع فيتككف مف خمسة أسئمة ،اشتممت عمى ثالثة كثالثيف بندان حكؿ
مكضكع الدراسة ،حيث غطت ىذه األسئمة جميع جكانب الدراسة كفقان ألغراضيا الرئيسية
كما تـ تحديدىا مسبقان.
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كقد تـ استخداـ برامج إحصائية مختمفة ضمف رزمة برامج (  )SPSSفي تحميؿ
البيانات التي جمعيا الباحث مف عينة الدارسة الختبار الفرضيات  ،كبعد التحميؿ
اإلحصائي تـ الحصكؿ عمى النتائج التالية:

 .1بما أف االىتالؾ يؤثر عمى صافي الربي ،فإف اختالؼ طرؽ احتسابو
سيؤدم إلى حدكث فرك قا ت في تحميؿ فترات عمر األصؿ اإلنتاجي
المالية مف قيمتو القابمة لالىتالؾ ،كىذه الفرك قا ت تتالشى بنياية العمر
اإلنتاجي المحدد لألصؿ ،كحيث ستختزؿ بعضيا بعضان ،كيمثؿ االىتالؾ
أحد العناصر المؤثرة في قياس الدخؿ لذا فإنو يترؾ أث انر مممكسان عمى تفاكت
دفعات ضريبة الدخؿ ،كاذا ما تـ احتساب االىتالؾ بمكجب إحدل طرؽ
االىتالؾ المعجؿ ،فإنو يترتب عمى ذلؾ اىتالؾ قيمة األصؿ بسرعة أكبر
مف االىتالؾ بطريقة القسط الثابت ،ال سيَّما كأف الفترة األكلى مف العمر
اإلنتاجي لألصؿ تعتبر المستفيد األكبر مف خدمات األصؿ ،كبالتالي فإنيا
تتحمؿ القسط األكبر مف عبء االىتالؾ ،مما ينتج عنو أرباحان أقؿ ،كىذا
لو مدلكالت اقتصادية مف حيث تشجيع االستثمار مف خالؿ الكفكرات
الضريبية جراء تخفيض قيمة الضرائب ،حيث تككف الكفكرات الضريبية
الناتجة عف االستقطاعات الضريبية لالىتالؾ ذات قيمة حالية أعمى نسبيان.
 .2بالرغـ مف َّ
أف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ،يعتبر المعيؽ الرئيس أماـ
تطبيؽ طريقة القسط المتناقص ،إال َّ
أف ىناؾ معيقات أخرل تحكؿ دكف
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تطبيؽ طريقة القسط المتناقص أىميا  :تأجيؿ دفع الضريبة لسنكات الحقة،
كسيكلة احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة القسط الثابت.
َّ .3
أف تطبيؽ طريقة القسط المتناقص كاعتماد معدالت اىتالؾ عالية يساعد
عمى تشجيع االستثمار.
َّ .4
أف تطبيؽ طريقة القسط الثابت المعتمدة حاليان بمكجب قانكف التشريع الحالي
لألغراض الضريبية ال تتناسب كاألكضاع االقتصادية السيئة الناتجة عف
تدىكر األكضاع األمنية ،كالسياسية في فمسطيف ،مما يدفع إلى ضركرة
احتساب االىتالؾ بطريقة أنسب.
َّ .5
أف الدخؿ الخاضع لمضريبة يتأثر بطريقة تقييـ األصكؿ بالقيمة الحالية
كبديؿ لمتكمفة التاريخية ،كأنو يجب إعادة النظر في اعتماد التكمفة التاريخية
لتقييـ األصكؿ بشكؿ دائـ ال سيَّما في ظؿ ارتفاع المستكل العاـ لألسعار.
َّ .6
أف تطبيؽ طريقة القسط المتناقص لألغراض الضريبية ال يعتبر شكؿ مف
أشكاؿ التيرب الضريبي ،بالرغـ مف أنو ال يتفؽ كالقانكف الذم يعتمد فقط
تطبيؽ طريقة القسط الثابت ،ك َّ
أف لممكمؼ المطالبة بمصركؼ االىتالؾ
الحقان في حالة عدـ االستفادة منو في السنكات السابقة.
َّ .7
أف تكمفة االىتالؾ ،كالعكامؿ المؤثرة فييا ،كسياسة تكزيع األرباح ،كسياسة
الشركة المتبعة لتخفيض األرباح ،كتحقيؽ كفكرات ضريبة جراء اتباع طرؽ
االىتالؾ المعجؿ ،كالعكامؿ المؤثرة بيا تؤثر عمى اتخاذ الق اررات السميمة
لالستثمار في الشركات.
كقد أكصى الباحث بما يمي:
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 .1مطالبة المشرع الفمسطيني بضركرة تطبيؽ طرؽ االىتالؾ المعجؿ ،لما لو
مف ميزة عمى االقتصاد الفمسطيني في ظؿ الظركؼ السائدة.
 .2إعادة النظر في إعداد قائمة الدخؿ بالتكمفة التاريخية ،لككنيا ال تيعبر عف
ربي المنشأة االقتصادية الحقيقي ،كال تساعد عمى أداء القياس بشكؿ كاقعي.
 .3مطالبة السمطات الضريبية األخذ بمبدأ التكمفة الحالية عند احتساب
االىتالؾ بدالن مف مبدأ التكمفة التاريخية.
 .4عدـ احتساب االىتالؾ عمى المكجكدات الثابتة المستيمكة دفتريان حتى كاف
استمرت في الخدمة.
 .5تخصيص نسبة معينة مف األرباح المعدة لمتكزيع كاحتياطي الرتفاع أسعار
األصكؿ الثابتة ،مف أجؿ مكاجية حاالت الطكارئ.
 .6استغالؿ الكفكرات الضريبية الناتجة عف استخداـ طرؽ االىتالؾ المعجؿ
في حالة تطبيقيا لغايات تشجيع االستثمار.
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Executive Summary
This study examines the effects of the different depreciation methods on the net earnings, tax
savings and investment promotion. It also investigates the main obstacles preventing the
implementation of the Accelerated Depreciation methods for taxation purposes in the Palestinian
Territories while Straight Line Depreciation method is currently in use. The study shows that
the Straight Line method is not currently the most suitable for application ,because of the
prevailing economic circumstances in the Palestinian territories .
The study includes two surveys that have been designed after an extensive literature review. The
first survey was administered to two like-minded populations; the first population included 75
public accountants (70.89% of the total population) in addition to income tax estimators of 8
governorates (7.48 of the total population). The second survey was administrated to financial
managers at corporates listed in the Palestinian Stock Market. The two surveys consisted of four
main parts:


The first part included a letter to the participants explaining the goal and
dimensions of the study.



The second part contained a group of questions designed to provide a clear view
about the participants.



The third part listed five questions concerning the practical part of the study.



The fourth section consisted of five questions that are considered the “core” of
the study. Thirty five points covered all aspects of the study according to its
preset objective.

A number of stasistical programs, mainly SPSS, were used in analyzing the data collected by the
researcher. The results of the analysis indicated the following:
1. Given that depreciation affects the net earnings, it is believed that using different
methods of calculating it would lead to a marked difference in the current market value
of the fixed asset. Such difference expires over the total useful life of the asset.
Moreover, depreciation is one of the factors that determine the measurement of income
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and, therefore, it affects the annual income tax payments. If one of the methods of
Accelerated Depreciation is used in measuring the depreciation, it would lead to
depreciating the historical cost of the asset at a faster rate than if we used the method of
Straight Line Depreciation method. This concept holds true especially since the first
phase of the asset’s life is the most productive. Thus, depreciation would be at its
highest at this phase leading to the lowest earnings. This fact has economic
ramifications in terms of investment promotion through tax savings resulting from
lowering tax payments.
2.

Despite the fact that the Palestinian Income Tax Law is considered the main obstacle
preventing the usage of the Declining Balance Method in estimating depreciation.
There are other obstacles that hinder the usage of such a method ,such as the easiness
of using the Straight Line Method , and the postponement of paying taxes for later
years.

3.

The implementation of the Declining Balance Method, in addition to considering
higher deprecation rates may help in promoting investments.

4.

The practice of using the Straight Line Method, as is currently taking place, for
taxation purposes is not suitable for the current economic conditions in Palestine.
There are more suitable accounting methods for depreciation to be used.

5.

Taxable income is usually affected by the method used in evaluating the fixed assets
and its Current value could be used as an alternative to the Historical Value approach.
The usage of the Historical Value approach for asset evaluation must be reconsidered
in the light of the increasing prices which Palestine witnesses nowadays.

6.

The usage of the Declining Balance Method for taxation should not be considered to
be a form of tax evasion despite the fact that the Palestinian law recognizes the
Straight Line Method as the only method that should be used to account for fixed
assets depreciation.

7.

Depreciation, the factors affecting it, profit distribution policies, a corporate’s policy to
reduce profits and realization of tax savings ,using one of the accelerated depreciation
methods are all factors that influence taking the right decisions to invest in corporates

The researcher recommended the following:
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a.

The Palestinian lawmaker must legislate accelerated depreciation method to
replace the straight line method because of its advantages to thecurrent Palestinian
economic l situation.

b.

Prepairing income statements using the historical value of assets must be
reconsidered due to the fact that this value does not express the real profit of a
corporate. Moreover, it does not help to make a realistic assessment of its
performance.

c.

Different taxing authorities must use the principle of Present Value, instead of the
Historical Value of the fixed asset, when accounting for depreciation.

d.

Depreciation on fixed assets that have lost their market value must be stoped, even
if they continue to serve the corporate objectives.

e.

Allocation of a certain percentage of a corporate’s profit as a reserve to be made in
time of crisis or emergencies.

f.

Taking Advantage of the tax savings resulting from the application of accelerated
depreciation methods, must be considered in order to promote investment in
Palestine.
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الفصل األول
المقدمة
إف الخدمات التي تقدميا األصكؿ الثابتة بكافة أنكاعيا تعتبر مف الخدمات

اؿطكيمة

األجؿ  ،لككنيا تستخدـ في تحقيؽ أىداؼ الكحدة االقتصادية لفترات تمتد ألكثر مف سنة مالية
كاحدة ،كمف الطبيعي أف تتناقص قيـ األصكؿ الثابتة بفعؿ الزمف ،كاالستخداـ ،كالتقادـ العممي ،
كتقضي المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا بتكزيع عادؿ لالىتالكات

عمى الفترات المحاسبية

المستفيدة مف ىذه األصكؿ.
لذا يمكف تعريؼ االىتالؾ بأنو "عبارة عف تكزيع ؿتكمفة األصؿ القابمة لالىتالؾ  .كىك
الرصيد الذم يتزايد كؿ سنة

بفعؿ تحميمو بأقساط االىتالؾ السنكم  ،كالذم يظير في قائمة

المركز المالي مطركحان مف التكمفة التاريخية لألصؿ ،لبياف تكمفة األصؿ غير المستنفذة بعد
"صافي القيمة الدفترية " .فمف خالؿ التعريؼ السابؽ لالىتالؾ يتضي أف مسببات االىتالؾ تعكد
لمعكامؿ التالية :ػ
1ـ االستعمال :كىك النقص الذم يمحؽ األصكؿ الثابتة بسبب استخداموا في اإلنتاج.
2ـ التقادم :كىك النقص الذم يمحؽ األصؿ الثابت بسبب القدـ ،كانخفاض إنتاجيتو نتيجة
لمتقدـ العممي ،كظيكر االكتشافات الجديدة .
3ـ مرور الزمن :كىك االىتالؾ الذم يتككف نتيجة ؿعكامؿ خارجية ال عالقة ليا باألصؿ
بحد ذاتو ،حيث يمحؽ ىذا االىتالؾ األصكؿ التي ينحصر حؽ االنتفاع بيا بفترة معينة،
كخير مثاؿ عمى ذلؾ حؽ االمتياز كحقكؽ االختراع ،إذ أنو بانقضاء الفترة المحددة تفقد
يحؽ ليا اىتالؾ ىذه األصكؿ بتكزيع سعر
المؤسسة إمكانية اإلفادة مف ىذه الحقكؽ ،ؼ
كمفة الحصكؿ عمييا عمى عدد سنكات اإلفادة منيا.
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وأما العوامل المحددة لالىتالك فيي :ـ
1ػ تقدير الحياة اإلنتاجية لألصؿ  ،حيث يتـ تحديد الحياة اإلنتاجية لألصؿ كفؽ معايير مقبكلة
متعارؼ عمييا حسب طبيعة األصؿ نفسو ،كيتحكـ في ذلؾ عدد سنكات استخداـ األصؿ ،كعدد
ساعات استخدامو ،كعدد الكيمكمترات المستنفذة فيو.
 -2تقدير القيمة االىتالكية لألصؿ  ،كيتـ ذلؾ بكاسطة احتساب تكمفة األصؿ التي تيحمؿ عمى
االيرادات خالؿ الحياة اإلنتاجية لألصؿ ،إذ يتـ تحديد تكمفة الحصكؿ عمى األصؿ كقيمتو عندما
يصبي نفاية في نياية عمره اإلنتاجي أك االستغناء عنو.
 -3إختيار طريقة تكزيع ا القتالؾ عمى عمره اإلنتاجي  ،حيث يتـ تحديد االىتالؾ السنكم
لألصؿ مف خالؿ تحديد تكمفة األصؿ الذم يتكقع أف يستنفذ خالؿ السنة المالية ،كيتكقؼ ىذا
عمى الطريقة التي سيتـ اتباعيا لتكزيع القيمة االىتالكية عمى العمر اإلنتاجي لألصؿ.
كما كتعكس طرؽ اىتالؾ األصؿ الثابت آثا انر مختمفة لمصركؼ االىتالؾ في قائمة
الدخؿ ،كلصافي القيمة الدفترية لألصؿ في الميزانية العمكمية ،إذ يعتبر االىتالؾ أحد العناصر
الميمة لقياس دخؿ الفترة ،كأحد عناصر تكاليؼ اإلنتاج  ،كال يختمؼ في طبيعتو عف تكمفة المكاد
األكلية أك تكمفة العمؿ ،لذا يجب خصمو مف االيرادات لمكصكؿ إلى صافي الربي القابؿ لمتكزيع.
كبما أف االىتالؾ يؤثر عمى صافي الربي ،فإف اختالؼ طرؽ االىتالؾ ستؤدم حتمان إلى حدكث
فركقات عمى مدار سنكات

العمر اإلنتاجي لألصؿ ،كلكف ىذه الفركقات

مف المؤكد أنيا

ستتالشى عند نياية العمر اإلنتاجي المحدد لألصؿ ،كستختزؿ ىذه الفركقات بعضيا البعض،
كستتعادؿ قيمة االىتالؾ المتراكـ لألصؿ تحت جميع الطرؽ ،ؿ ذا يجب مراعاة مبدأ الثبات في
تككف النتيجة كاحدة عمى صافي
الطريقة المتبعة التي ستؤدم في النياية إلى تعديؿ الفركقات  ،ؼ
الربي كالمركز المالي ،أما إذا حصؿ تغيير في طريقة االىتالؾ قبؿ انتياء العمر
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اإلنتاجي

المحدد لألصؿ ،ؼإ ف الفركقات ستبقى حتمان دكف تعديؿ ،كستعالج ضمف إطار األثر المتراكـ
لمتغير في السياسات المحاسبية ،كبما

أف االىتالؾ يعتبر أحد العناصر الميمة لقياس الدخؿ

ؼف قكاعد
فإنو سيترؾ أث انر عمى الحصيمة الضريبية التي س تؤثر عمى أنشطة الدكلة كأدائيا ،لذ ا إ
ضريبة الدخؿ تسمي باستخداـ أعمار إنتاجية أقصر عند احتساب

االىتالؾ ،كىذه القكاعد

الضريبية تيتـ بثالث عكامؿ تؤثر عمى استقطاعات االىتالؾ ىي:
 -1القيمة المسموح باىتالكيا  ،حيث نجد أف القيمة المسمكح باىتالكيا ىي فقط

التكمفة

التاريخية كىذا يعد خمؿ ،ألف تكمفة اإلحالؿ أعمى مف التكمفة التاريخية ،ال سيما في ظؿ
التضخـ.
 -2الفترة المسموح باىتالكيا ،إذ يكجد ثالث طرؽ لتحديد الفترة الزمنية لالىتالؾ ،كىي:
أ -يقدر ممكؿ الضريبة العمر اإلنتاجي لألصؿ.
ب -تقدر مصمحة الضرائب العمر اإلنتاجي لألصؿ.
ج -يحدد التشريع الضريبي جدكؿ األعمار المسمكح بو.
 -3نمط االىتالك المسموح بو  ،إذ أف النمط المسمكح بو في األراضي الفمسطينية ىك القسط
الثابت ،كىذا يعني أف قيمة االىتالؾ متساكية في كؿ سنة ،كلكف لك تـ استخداـ طريقة القسط
المتناقص فإنو  -في ىذه الحالة  -سيتـ التعجيؿ باالىتالؾ في السنكات األكلى مف العمر
اإلنتاجي لألصؿ ،كتحمؿ بأقساط اىتالؾ أكبر منيا في السنكات التالية ،مما يؤدم إلى تحقيؽ
كفكرات ضريبية ،فيشجع عمى االستثمار مف خالؿ إحالؿ ماكنات جديدة بدالن مف القديمة.
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مشكمة الدراسة
كجد الباحث أف مقدار االىتالكات التي تحمؿ لقائمة الدخؿ  -مف أجؿ الكصكؿ إلى صافي
نتيجة األعماؿ مف ربي أكخسارة  -مشككؾ في مدل عدالتيا ،كىذا يؤثر بدكره عمى مصداقية
القكائـ المالية الختامية لمكحدة االقتصادية ،كيعكد ذلؾ لألسباب التالية:
 )1احتساب مقدار االىتالؾ السنكم لألصؿ الثابت استنادان إلى مبدأ التكمفة التاريخية ،إذ يرل
الباحث في ىذا السياؽ ضركرة إعادة تقييـ األصؿ الثابت أكال  ،ثـ احتساب مقدار مصركؼ
بناء عمى ذلؾ ثانيان.
االىتالؾ ن
 )2بالرغـ مف كجكد عدة طرؽ الحتساب مقدار االىتالؾ السنكم ؿألصؿ الثابت ،إال أف قانكف
ضريبة الدخؿ الحالي يعترؼ فقط بطريقة القسط الثابت ،عممان بأف طرؽ االىتالؾ المتناقص
أكثر عدالة  ،لككنيا تكزع عبء االىتالؾ بيف الفترات المحاسبية حسب مقدار اإلفادة مف
خدمات األصؿ ،حيث تعتبر الفترة األكلى مف العمر اإلنتاجي لألصؿ المستفيد األكبر مف
خدمات األصؿ ،كبالتالي فإنيا تتحمؿ القسط األكبر مف عبء االىتالؾ مما ينتج عنو
أرباحان أقؿ ،كىذا لو مدلكالت اقتصادية مف حيث تشجيع االستثمار مف خالؿ الكفكرات
الضريبية جراء تخفيض قيمة الضرائب ،بسبب تخفيض األرباح ،مف ناحية ،كمف ناحية
أخرل ،فإف خفض األرباح سيؤدم إلىعدـ تكزيعىا ،كىذا مف شأنو المحافظة عمى رأس الماؿ
مف خالؿ االستفادة مف المفيكـ االقتصادم الحديث كأداة

لمتكجيو االقتصادم ،ككحافز

كبناء عمى ما سبؽ فإف
لالستثمار ،كتبديؿ ااالت القديمة بأخرل أكثر إنتاجان  ،كأقؿ نفقة .
ن
التساؤؿ األساسي ىك :لماذا طبقت طريقة القسط الثابت
كاالقتصادية لذلؾ عمى االقتصاد الفمسطيني؟
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فقط؟ كما ىي ااثار المحاسبية

أىداف الدراسة
ييدؼ البحث إلى تقييـ طرؽ احتساب االىتالؾ لألصكؿ الثابتة مف الناحية المحاسبية
كالضرائبية ،كأثر ذلؾ عمى االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية ،كيتضي ذلؾ مف خالؿ إيجاد
إجابة عمى المحاكر التالية:
 - Aاعتماد طريقة القسط الثابت مف قبؿ مصمحة الضرائب ،باؿرغـ مف كجكد طرؽ أخرل
أكثر عدالة منيا ،كطريقة القسط المتناقص المطبقة في لبناف كاألردف.
 - Bالبحث في مدل تحقيؽ كفكرات ضريبية لمشركات في ظؿ األكضاع السائدة لما لو مف
اىمية عمى تشجيع االستثمار كاحالؿ ماكنات جديدة.
 - Cاعتماد مبدأ التكمفة التاريخية في المحاسبة كالضريبة معان،

باؿرغـ مف كجكد ضركرة

لتقييـ األصؿ بالقيمة الحالية لحؿ مشكمة التضخـ.
 - Dالبحث في أثر اختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى إمكانية التيرب الضريبي.
 - Eالبحث في أثر اختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى متخذم الق اررات االقتصادية لمميتميف
بالقكائـ المالية الختامية.
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أىمية الدراسة
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تتناكؿ معالجة األثر السمبي لتطبيؽ طريقة القسط
الثابت عمى االقتصاد الفمسطيني ،مقارنة مع طريقة القسط المتناقص ،كمالحظة ااثار
البينات المالية ،كالقيمة التي تـ اتخاذىا أساسان لالىتالؾ ،كطبيعة
االقتصادية عمى نتائج ا
مصركؼ االىتالؾ ،حيث تمجأ بعض الكحدات االقتصادية في كثير مف األحياف إلى
تكفير األمكاؿ اؿال زمة لمحصكؿ عمى بعض األصكؿ

اؿطكيمة األجؿ ،أك استبداليا

بكاسطة استثمار قيمة ـ خصص االىتالؾ في البنكؾ ،أك شراء األكراؽ

المالية مقابؿ

فكائد عمى مبمغ االستثمار.
كما كتسعى ىذه الدراسة إلى تحميؿ القكانيف المعمكؿ بيا في فمسطيف ،كالمتعمقة
باالىتالكات ،كمف ثـ التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ
األخرل مف النكاحي الضرائبية ،كأثر ذلؾ عمى االقتصاد الفمسطيني.
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طرؽ االىتالؾ

أسئمة الدراسة
 .1ما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ طرؽ االىتالؾ األخرل مف النكاحي الضرائبية؟
 .2ىؿ ىناؾ أثر الختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى التدفؽ النقدم لممؤسسة كتشجيع االستثمار؟
 .3ىؿ يكجد أثر لمقيمة التي يمكف اتخاذىا أساسان لالىتالؾ عمى الدخؿ الضريبم؟
 .4ىؿ ىناؾ أثر الختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى التيرب الضريبي؟
المالءمة التخاذ الق اررات االستثمارية المختمفة؟
 .5ىؿ تعتبر تكاليؼ االىتالؾ مف التكاليؼ
ى
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الفصل الثاني

وإمفص وإلسات

أأث واجالا وثر ووأجالال كل وار سا وإضوضروا وإفثييية ومشيي
ووإجللسر

أإيسا ضواص ووأجالال
وثر ووأجالال
33

ووأجالال وت وإجمثيي وإفثييت

ووأجالال وااضوو ومشيي ووإجللسر
آأسر ووأجالال وإللسإيية

أأث واجالا وثر ووأجالال كل ووتسا وإلثوروا وإلجمكلة فثيية وإلاص
وإلروإسا وإحس لة
وثريسا وإلروإة

انثر لضإية إكلروإسا وإحس لة

الفصل الثاني
أثر اختالف طرق االىتالك عمى األرباح والوفورات الضريبية وتشجيع االستثمار
المقدمة:
قبؿ التعرض لمفيكـ االىتالؾ ال بد مف ا إلشارة إلى التسميات المختمفة لالىتالؾ  ،إذ أف
اؿمصطمي الشائع في معظـ الدكؿ العربية بما فييا فمسطيف ىك (االستيالؾ) ،أما في جميكرية
مصر العربية ،فقد أطمؽ عميو لفظ (االىالؾ) ،كفي الجميكرية العربية السكرية
(االىتالؾ) ،كفي الجميكرية العراقية اشير إليو بمفظ

يعبرعنو بمفظ

(االندثار) ،كيعتبر االستيالؾ ىك المفظ

الدارج ،كذك الداللة الكاضحة (رزكؽ ،1983 ،ص ص  ،)323-322كيستدؿ منو عمى التدرج
في نؽص الشئ  ،كذلؾ لكجكد ا أللؼ كالسيف كالتاء ،مما يدؿ عمى أف عممية االستيالؾ تحدث
شيئان فشيئان  ،كليس القضاء عمى الشئ دفعة كاحدة كما يفيـ مف لفظ ا الىالؾ ،ؿىذا يعتبر لفظ
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االىتالؾ مناسبان أكثر مف لفظ ا الىالؾ ،كأكثر (قرابةن) لمفظ االستيالؾ الدارج محاسبيان ،حيث
يمثؿ التناقص التدريجي الذم يط أر عمى المكجكدات الثابتة لممنشآت التجارية كالصناعية بسبب
استعماليا في اإلنتاج.
كبناء عؿل ذلؾ سيتـ التعامؿ مع لفظ االىتالؾ بدالن مف االستيالؾ كا الىالؾ ،كفيما
ن
يمي تعريؼ لمفيكـ االىتالؾ كفقان لممفيكميف المحاسبي كالضرائبي:
محاسبيان:

يعتبر االىتالؾ عممية يتـ فييا قيد مقدار الخسارة التي تنشأ عف النقص

التدريجي الذم تتعرض لو المكجكدات الثابتة بسبب االستعماؿ ،بحيث يتـ تخفيض المبالغ
الناتجة عف التدني بسبب مركر الزمف كاالستعماؿ  ،ليتـ استبداؿ المكجكدات القديمة بمكجكدات
ىذا ىك المفيكـ الحديث لالىتالكات إذ
جديدة ،كىذا بدكره يعمؿ عمى تنمية كتشجيع االستثمار ،ؼ
يحدد الطريقة المثمى الحتساب االىتالؾ ،كيتناسب ككجية النظر االقتصادية.
إف
كضريبيا نّ :

اليدؼ مفق ىك خصـ مصركؼ االىتالؾ مف األرباح فقط ،كىذا ما يتفؽ

كالمفيكـ التقميدم لالىتالكات  ،بحيث يتـ تنزيؿ قيمة الخسارة بفعؿ التدني التدريجي لممكجكدات
مف أرباح السنة المالية التي حصؿ فييا ىذا التدني،

مما يعني أف االىتالؾ ىك عممية تكزيع
ّ

تكمفة األصكؿ الثابتة القابمة لالىتالؾ عمى عمرىا اإلنتاجي ،كالمفيكـ الضريبي لالىتالؾ يتنافى
كالغرض الذم مف أجمو تـ ا ألخذ بمبدأ االىتالؾ  ،كىك تمكيف المنشآت مف إحالؿ أصكؿ جديدة
مكاف األصكؿ القديمة التي أصبحت عادمة بسبب االستعماؿ أك مركر الزمف.
أسباب وعوامل االىتالك( :رزكؽ ،1983،ص .)339
تتناقص قيمة األصكؿ الثابتة كقدراتيا اإلنتاجية نتيجة ؿعدة عكامؿ منيا:
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 .1االستعماؿ ،حيث تتعرض األصكؿ الثابتة لمتآكؿ كاليرـ بسبب استعماليا في
اإلنتاج ،كيتفاكت النقص الحاصؿ في قيمة األصكؿ الثابتة حسب نكعيتو
كطريقة استعمالو.
 .2القدـ سكاء استخدـ األصؿ الثابت أـ لـ يستخدـ ،إذ يط أر نقص عمى قيمة
يصبي االستمرار في استعمالو أم انر
األصؿ بفعؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي ،ؼ
غير مر و
غكب فيو ،لككنو ال يتالئـ مع كسائؿ اإلنتاج الحديثة.
ي
 .3التناقص في قيمة األصؿ الناتج عف مركر الزمف.
كنتيجة النقضاء الكقت فإنو يط أر نقص عمى قيمة األصؿ الثابت سكاء

استخدـ في

اإلنتاج أـ لـ يستخدـ  .كخير مثاؿ عمى ذلؾ حقكؽ االمتياز كاالختراع  ،فيي ال تستخدـ في
كبناء عمى ما تـ ذكره سابقان ؼ إ نو أصبي كاضحان أف
اإلنتاج إ نما تتناقص قيمتيا بمركر الزمف.
ن
االىتالؾ إما أف يككف داخميان بسبب

استعماؿ األصكؿ الثابتة في اإلنتاج كىك ما يعرؼ ب ػ

(االىتالؾ المادم) .أك خارجيان نتيجة ؿعكامؿ خارجية غير االستخداـ مثؿ ،االىتالؾ بفعؿ مركر
الزمف ،كالتقدـ التكنكلكجي  ،كاالختراعات الجديدة  .كىك ما يسمى بػ (االىتالؾ االقتصادم) كما
يطمؽ عميو البعض .كسكاء أكاف االىتالؾ ماديان أك اقتصاديان ؼ إ ّف لو عدة عكامؿ تؤثر عمى
تحديد قيـ تو أىميا :
 )1العمر اإلنتاجي لألصل:
يتحدد العمر اإلنتاجي ؿألصؿ  ،كفؽ معايير متعارؼ عمييا كمناسبة لطبيعتو ،مثؿ عدد
سنكات االستخداـ أكعدد ساعات التشغيؿ أك كحدات المسافة التي يقطعيا

 .كما أف العمر

اإلنتاجي ؿألصؿ يختمؼ عف عمره الطبيعي ،إذ يتكقع أف يستمر استخداـ األصؿ في اإلنتاج
بالرغـ مف انتياء عمره اإلنتاجي المقدر لو .كا ّف عممية استخداـ األصؿ في اإلنتاج بعد انتياء
36

عمره اإلنتاجي المقدر لو أمر غير مرغكب فيو اقتصاديان ،كيعكد ذلؾ إلى انخفاض جكدة المنتج،
كارتفاع تكاليؼ التشغيؿ ،بالنسبة إلى تحديد العمر اإلنتاجي لألصؿ.
كلكف ماذا بخصكص البدء باحتساب االىتالؾ؟ ىؿ يتـ البدء باحتساب االىتالؾ مف
تاريخ الشراء؟ أـ مف تاريخ االنتياء مف التركيب؟ أـ مف تاريخ االستعماؿ الفعمي في اإلنتاج؟
قبؿ االجابة عمى ىذه التساؤالت ،فؽ د اختمؼ اؿمختصكف في ذلؾ ،فمنيـ مف قاؿ بأف  :تاريخ
البدء في حساب االىتالؾ يككف باالستعماؿ الفعمي ،كمنيـ مف قاؿ

 :مف تاريخ التركيب،

كبعضيـ مف قاؿ  :مف تاريخ الشراء (رزكؽ  ،1983 ،ص  .)346إال أف الباحث يرل بأف
االىتالؾ يبدأ باالستعماؿ الفعمي سكاء أكاف ذلؾ ألغراض المحاسبة المالية أـ ألغراض
المحاسبة الضريبية مستندان في ذلؾ إلى ما يمي:
محاسبيان :فإف المعيار المحاسبي رقـ ( )12عرؼ العمر اإلنتاجي " االقتصادم " ؿألصؿ الثابت
"بأنو الفترة التي يحصؿ خالليا صاحب األصؿ عمى المنافع االقتصادية نتيجة

استعماليا"

.

(الرجبي ،كآخركف ،1993 ،ص  .)4/20كبما أف المعيار لـ يذكر نتيجة الشراء بؿ ذكر نتيجة
استعماؿ األصؿ ،فإف االىتالؾ يبدأ باالستعماؿ الفعمي.
كما أف لجنة معايير المحاسبة بتاريخ

المالءمة
 1996/1/31أبدت رأيان حكؿ الطريقة
ى

لعرض ،كأىتالؾ األصكؿ غير المستغمة التي ال تزاؿ في حيازة المنشأة ،بأف "األصكؿ غير
المستغمة في تزكيد المنشأة بالخدمات كالمنافع بصفة مؤقتة بسبب عطؿ طارئ في اإلنتاج أك
نحك ذلؾ ،ليس مف المعتاد ،كال مف المألكؼ فصميا أك تمييزىا عف بقية األصكؿ المستغمة ال
مف حيث استيالكيا ،كال عرضيا في قائمة المركز المالي .أما األصكؿ غير المستغمة في تزكيد
المنشأة بالخدمات ،كالمنافع بصفة نيائية ،كلكنيا في حيازة المنشأة فيتعيف

– إذا كانت ذات

أىمية نسبية – فصميا عف بقية األصكؿ ،كالتكقؼ عف استيالكيا ،كاظيارىا ضمف قائمة
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المركز المالي في بند خاص بيا بتكمفتيا التاريخية أك القيمة العادلة القابمة لمتحقؽ أييما أقؿ.
كيتـ االعتراؼ بالخسائر غير المحققة الناتجة عف ىذه األصكؿ  -الفرؽ بيف القيمة الدفترية
كالقيمة العادلة القابمة لمتحقؽ  -خالؿ الفترة التي تقرر االستغناء خالليا عف ىذه األصكؿ ،أما
المكاسب المحققة فال يتـ االعتراؼ بيا إال عند التصرؼ في ىذه األصكؿ".

()1

كضرائبيان :فقد نصت

الـ ػادة  9بند ( ز) مف قانكف ضريبة الدخؿ األردني رقـ (  )25لعاـ

 ،1964كالذم ما زاؿ مطبقان في الضفة الغربية عمى أنو "ينزؿ استيالؾ كتمؼ أية بناية تحتكم
عمى ماكنات شغالة  ،كتستعمؿ كميان كبصكرة رئيسية مف أجؿ تشغيؿ تمؾ الماكنات ،كعف
استيالؾ كتمؼ الماكنات أك ااالت أك المفركشات التي يممكيا المكمؼ كيستعمميا في العمؿ أك
نسبة مئكية
يساكم ػ
التجارة أك الحرفة أك المينة أك الصنعة التي يتعاطاىا ،مبمغان ػ
-----------------------(1) http://www.socpa.org.sa/AS/asot/asot03.htm

معينة مف كمفتيا األصمية التي دفعيا المكمؼ كفقان لما قد يقرر ألية حالة أك صنؼ مف
الحاالت ،باستثناء قيمة األرض التي تقكـ عمييا البناية إذا كاف مكضكع البحث يتناكؿ بناية".
تحديد القيمة االىتالكية لألصل :
يعتبر مقابؿ االىتالؾ مف المبالغ التي يتـ خصميا مف الربي الصافي لممنشأة

 ،سكاء

ؿأل غراض المحاسبية أك الضرائبية ،لذا يجب أف يتـ تحديد قيمة االىتالؾ بدقة  ،لككنيا تعبر عف
النقص الفعمي لقيمة المكجكدات الثابتة خالؿ العممية اإلنتاجية ،عممان بأنو ليس مف السيؿ تحديد
النقص الحاصؿ في المكجكدات الثابتة بسبب القيمة الزمنية لمنقكد مف جية ،كعدـ حصر كحدات
اإلنتاج بدقة مف جية أخرل .كلكي يتـ تحديد القيمة االىتالكية لممكجكدات الثابتة يجب أف يؤخذ
بعيف االعتبار األمكر التالية:
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أ) تكمفة المكجكدات الثابتة.
ب) العمر اإلنتاجي المقدر لممكجكدات الثابتة.
ج) قيمة المكجكدات الثابتة بعد االنتياء مف االستعماؿ " النفاية ".
 )2طرق االىتالك:
إف المبدأ العاـ في المعيار المحاسبي رقـ (  ،)12ىك أف جميع األصكؿ التي ليا عمر
إنتاجي محدكد يجب أف تستيمؾ عمى أساس تكزيع التكمفة أك

(القيمة المعاد تقييميا) مطركحان

منيا القيمة المتبقية عمى مدار العمر اإلنتاجي المقدر ليذه األصكؿ.
كتجدر اإلشارة إلى أف المعيار المحاسبي رقـ ( )12الخاص بمحاسبة االىتالؾ لـ يحدد
استخداـ طريقة معينة الحتساب االىتالؾ ،ك أف نظاـ االىتالؾ المراد تطبيقو يتـ تحديده كفقان
لمدل مال ءمتو لنكع األصؿ كطبيعة استعمالو في الكحدة االقتصادية ،ككذلؾ ّبيف المعيار كجكب
الثبات في تطبيؽ نظاـ االىتالؾ  ،كأكد عمى أف التغيير يككف في حالة طريقة االىتالؾ الجديدة
المتكقع أف تككف نتائجيا أكثر عدالة مف سابقتيا ،مع مراعاة ضركرة ا إلفصاح عف ذلؾ مع
كبناء عميو يجب تكزيع اىتالؾ صافي القيمة اؿقابمة
بياف السبب إذا كاف التغيير ذا أىمية كبيرة.
ن
لالىتالؾ عمى العمر اإلنتاجي المتبقي ؿألصؿ (حمد اهلل ،1993،ص .)194
ؼنو يستدؿ مف
كبما أف المعيار المحاسبي لـ يحدد طريقة معينة الحتساب االىتالؾ ،إ
ذلؾ أف ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يتـ بمكجبيا

احتساب مصركؼ االىتالؾ ،ك فيما يمي

استعراض سريع ألىـ ىذه الطرؽ :
 )1طريقة القسط الثابت:
قسط االىتالؾ بمكجب ىذه الطريقة يقكـ عمى

افتراض أ ّف قسط االىتالؾ يعتبر دالة

خطية لمزمف ،دكف األخذ بالحسباف إنتاجية األصؿ كمستكل نشاطو .كتعتبر ىذه الطر مقة مف
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أكثر الطرؽ شيكعان في احتساب مصركؼ االىتالؾ ،لسيكلة االحتساب بمكجبيا ،بالرغـ مف عدـ
عدالتيا في تكزيع عبء االىتالؾ عمى سنكات االستفادة مف خدمات األصؿ ،خص

ػكصان كأف

السنو التي يتـ شراء األصؿ فييا تحمؿ بنفس عبء االىتالؾ المحمؿ لمسنة األخيرة

(مطر،

 ،1995ص .)453
ىذا ك تقكـ ىذه الطريقة عمى افتراض أ ّف جميع الفترات المحاسبية التي يستخدـ فييا
األصؿ متساكية في معدؿ الخدمات المتكقع تحقيقيا مف األصؿ ،كيعني ىذا ا الفتراض أف كفاءة
األصؿ في أداء ىذه الخدمات تظؿ ثابتة عمى مدار الفترات المحاسبية  ،كال تتناقص طيمة فترة
االستخداـ (مرعي ،1991 ،ص .)613
كمف محاسف ىذه الطريقة أنيا تمتاز بالبساطة  ،كسيكلة التطبيؽ  ،كالعدالة فيما يتعمؽ
بتكزيع االستفادة مف المكجكدات الثابتة عمى شكؿ أقساط ثابتة متعادلة.
عفد
الثابت ػ
ػة
كمف مساكئيا  ،أنيا ال تأخذ بعيف االعتبار أم طارئ يط أر عؿ ػل األصكؿ
احتساب ا ألقساط السنكية  ،كال تمثؿ االستخداـ األمثؿ لألصؿ (رزكؽ ،1983 ،ص  .)366كما
كأنيا ال تمثؿ االستخداـ األمثؿ لألصؿ الثابت  ،كأف األصكؿ في بداية عمرىا اإلنتاجي ال تحتاج
إلى مصاريؼ صيانة كثيرة (الحيالي ،1996 ،ص .)270
كعمى الرغـ مف ىذه المساكئ إال أف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني حذا حذك

قانكف

ضريبة الدخؿ السكرم كذلؾ باألخذ بطريقة القسط الثابت ،لبساطتيا كسيكلة تطبيقيا.
 )2طرق االىتالك المعجل:
بمكجب طرؽ االىتالؾ المعجؿ فإف قسط االىتالؾ يككف في السنكات األكلى أكبر منو
في السنكات األخيرة ،حيث يتناقص تدريجيان

 ،ليتالئـ كمبدأ مقابمة االيرادات بالمصركفات،
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خصكصان كأف الخدمات التي يقدميا األصؿ في بداية عمره اإلنتاجي تككف أكبر مف التي يقدميا
في نياية عمره اإلنتاجي ،كىناؾ عدة طرؽ الحتساب االىتالؾ المعجؿ منيا ما يمي:
أ) طريقة القسط المتناقص:
إف االىتالؾ يتـ
ّ

بمكجب نسبة ثابتة مف قيمة األصؿ الدفترية عند الشراء

 ،كاحتساب

مصركؼ االىتالؾ بأقساط متناقصة مف سنة ألخرل يعتبر مف أساسيات ىذه الطريقة ،كذلؾ
كبناء عميو ؼ إف السنكات
نظ انر لتناقص القيمة الدفترية لألصؿ مف سنة ألخرل نتيجة لالىتالؾ،
ن
األكلى تحمؿ بأقساط اىتالؾ أكبر منيا في السنكات التالية ،كىكذا حتى نياية العمر اإلنتاجي
ؿألصؿ (الحيالي ،1996 ،ص .)273
كتعتبر ىذه الطريقة أكثر عدالة مف طريقة القسط الثابت ،لككنيا تكزع مصركؼ كعبء
االىتالؾ بيف الفترات المحاسبية حسب مقدار االستفادة مف خدمات األصؿ ،حيث تعتبر الفترة
األكلى مف العمر اإلنتاجي ؿ ألصؿ المستفيد ا ألكبر مف خدمات األصؿ ،كبالتالي فيي تتحمؿ
ؼف الفترة األخيرة تتحمؿ القسط ا ألقؿ
القسط ا ألكبر مف عبء االىتالؾ ،كعمى العكس مف ذلؾ إ
مف مصركؼ االىتالؾ ،في حيف تككف االستفادة مف خدمات األصؿ دكف المستكل المطمكب
أيضان (مطر ،1995 ،ص .)453
كبما أف اليدؼ مف استخداـ ىذه الطريقة ىك تحميؿ مصركؼ اىتالؾ أكبر في السنكات
ؼنو أصبي كاضحان أف استخداـ ىذه الطريقة في االىتالؾ ،
األكلى ،كأقؿ في السنكات األخيرة  ،إ
عمى اعتبار أف الدخؿ سيبقى ثابتان عمى مدل الحياة المقدرة ؿ ألصؿ  ،يؤدم إلى تأجيؿ دفع
الضريبة إلى السنكات الالحقة ،ألف مصاريؼ االىتالؾ تككف عالية في السنكات األكلى لعمر
األصؿ اإلنتاجي ،كىذا سيؤدم حتمان إلى تقميؿ الدخؿ الخاضع لمضريبة المتكلد مف استعماؿ ىذا
األصؿ.
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كيمكف أف يككف استخداـ ىذه الطريقة أحد أساليب التخطيط الضريبي ،حيث تؤدم إلى
تحقيؽ كفكرات ضريبية في السنكات األكلى  ،كتأجيؿ دفع الضرائب ؿلسنكات الالحقة ،األمر الذم
يساعد في تحفيز االستثمار الرأسمالي ،كذلؾ بتقميؿ كمفة األصكؿ الثابتة عبر الكفر الناتج عف
االىتالؾ المتسارع.
ؼف استخداـ ىذه الطريقة ككما ذكر سابقان  ،فإف األصؿ في بداية عمره
عدا عف ذلؾ إ
عطاء ،كأف خدمتو تقؿ كؿ سنو ،أم أنو يككف كؼ ء كصيانتو تككف أقؿ
اإلنتاجي يككف أكثر
ن
مما ىي عميو كمما زاد عمره اإلنتاجي.
كبناء عمى ذلؾ ؼإ ف صافي التدفقات النقدية ؿ ألصؿ تقؿ مع مركر الزمف كمصركؼ
ن
االىتالؾ سيككف عاليان في السنكات األكلى ،كعندما تقؿ تدفقات األصؿ النقدية فإف ذلؾ يترافؽ
مع تدني مقدار مصركؼ االىتالؾ السنكم (دليؿ ضريبة الدخؿ األردني ،1996 ،ص .)89
كبمقارنة طريقة القسط الثابت بطريقة القسط المتناقص يالحظ أف طريقة القسط الثابت
أساس لالىتالؾ ،في حيف أف ا ألساس المستخدـ في طريقة
تستخدـ التكمفة التاريخية لألصؿ
ان
تخذ
أف طريقة القسط الثابت أ
القسط المتناقص ىك صافي القيمة الدفترية ؿألصؿ .باإلضافة إلى ّ
قيمة الخردة في الحسباف عند احتساب مصركؼ االىتالؾ ،في حيف أف قيمة الخردة ال تأخذ في
االعتبار بصكرة مباشرة عند احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة القسط المتناقص (مطر،1995 ،
ص .)456
كىذا يعني أف ىذه الطريقة تختمؼ عف سابقتيا ،مف حيث أنو
السنكم نسبة مئكية تؤخذ مف رصيد األصؿ

ا تجعؿ قيمة االىتالؾ

في نياية كؿ سنة ،كليس مف القيمة األصمية

األساسية عند شراء األصؿ (مرعي ،1991 ،ص  ،)326حيث يتـ احتساب قسط االىتالؾ
السنكم عمى أساس تطبيؽ معدؿ اىتالؾ ثابت عمى األصؿ بعد خصـ االىتالؾ السابؽ.
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كمف ىنا فإف فمسفة ىذه الطريقة ىي تحقيؽ التكافؽ بيف تكزيع تكمفة األصؿ الثابت،
كبيف المنافع المتكقعة مف استخداـ األصؿ ،عمى أساس أف السنكات األكلى تتحمؿ مصاريؼ
اىتالؾ أكبر ،كمصاريؼ صيانة أقؿ ،كأف األصؿ يككف في قمة العطاء ،بينما السنكات األخيرة
تتحمؿ مصاريؼ اىتالؾ أقؿ ،في حيف تككف مصاريؼ الصيانة مرتفعة (الضرائب عمى الدخؿ
في لبناف ،1980 ،ص .)124
ب) طريقة مجموع أرقام سنوات استخدام األصل:
بمكجب ىذه الطريقة يتـ تحميؿ السنكات األكلى مف عمر األصؿ اإلنتاجي بأقساط
اىتالؾ أعمى مف أقساط االىتالؾ المحممة عمى السنكات األخيرة مف العمر اإلنتاجي لألصؿ،
بحيث يككف قسط اىتالؾ السنة الثانية أقؿ مف قسط اىتالؾ السنة األكلى ،كقسط اىتالؾ السنة
الثالثة أقؿ مف قسط اىتالؾ السنة الثانية ،كىكذا حتى نياية السنة األخيرة مف

العمر اإلنتاجي

لألصؿ.
كتتفؽ ىذه الطريقة كطريقة القسط المتناقص ،مف حيث

أنيا إحدل طرؽ االىتالؾ

المعجؿ التي تكزع تكمفة األصؿ الثابت عمى عدد سنكات االستفادة مف خدماتو بشكؿ متناقص ،
بحيث يككف النصيب ا ألكبر لمسنة األكلى  ،في حيف يككف النصيب ا ألقؿ لمسنة األخيرة ،كما
كتتفؽ ىذه الطريقة أيضان مع طريقة القسط الثابت ،ؿككنيا تستخدـ التكمفة التاريخية مطركحان منيا
قيمة الخردة  ،بعكس طريقة القسط المتناقص،

بحيث أف صافي القيمة اؿ قابمة لالىتالؾ تؤخذ

كبناء عميو ؼإف أساس ىذه
كأساس الحتساب قسط االىتالؾ (مطر ،1995 ،ص .)456
ن
الطريقة ىك التعجيؿ في االىتالؾ خالؿ السنكات األكلى مف استخداـ األصؿ الثابت ،كىذا يتفؽ
كظاىرة التضخـ كارتفاع األسعار (الحيالي ،1996 ،ص .)275
ج) طريقة ضعف نسبة القسط الثابت من رصيد األصل:
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يتـ احتساب قسط االىتالؾ بمكجب ىذه الطريقة ،عمى

أساس طريقة القسط الثابت

لمرصيد الدفترم المتناقص لألصؿ بعد مضاعفة نسبة االىتالؾ ،كمثؿ ىذه الطريقة القت قبكالن
مف الناحية الضريبية لدل بعض الدكؿ ،كلكف يعاب عمييا أف قيمة الخردة في نياية السنة
األخيرة ربما تككف غير مساكية لمقيمة الدفترية ،كىذا بدكره يؤدم إلى تعديؿ قسط االىتالؾ في
السنة األخيرة ،مما يعتبر أم انر غير مرغكب فيق ،بعكس طريقة القسط المتناقص حيث أف قيمة
الخردة تككف مساكية لمقيمة الدفترية.
كلمتفرقة بيف طريقة ضعؼ نسبة القسط الثابت مف رصيد األصؿ كبيف طريقة القسط
المتناقص ،فإنو بمكجب طريقة القسط المتناقص يتـ احتساب االىتالؾ بنسبة ثابتة عمى الرصيد
المتناقص مف سنة إلى أخرل ،بحيث يككف قسط االىتالؾ في السنة األكلى أكبر مف قسط
االىتالؾ في السنة الثانية ،كقسط االىتالؾ في السنة الثالثة أقؿ مف قسط االىتالؾ في السنة
الثانية ،كىكذا حتى نياية عمر األصؿ اإلنتاجي.
بينما بمكجب طريقة ضعؼ نسبة القسط الثابت مف رصيد األصؿ يتـ احتساب قسط
االىتالؾ السنكم لألصؿ الثابت "عمى أساس طريقة القسط الثابت لمرصيد الدفترم المتناقص بعد
مضاعفة نسبة االىتالؾ .كىي بذلؾ تشبو إلى حد ما طريقة النسب الثابتة عمى الرصيد
المتناقص" (الحيالي ،1996 ،ص .)276
 )3طريقة عدد ساعات التشغيل "انتاج الساعة":
يتـ احتساب االىتالؾ بمكجب ىذه الطريقة عمى أساس عدد ساعات التشغيؿ ،كمثؿ ىذه
مالءمة الحتساب االىتالؾ ؿاال ت التي يتناقص عمرىا اإلنتاجي بمقدار ساعات
الطريقة تككف ى
االستخداـ .كتنسجـ ىذه الطريقة كاألساس المحاسبي المعركؼ ب ػ (أساس االستحقاؽ ) ،بحيث
تشغيؿ األصؿ (الحيالي ،1996 ،ص
ػ
يتناسب قسط االىتالؾ تناسبان طرديان مع عػدد ساع ػات
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 .)278كبمكجب ىذه الطريقة يتـ تكزيع قيمة األصؿ الثابت عمى عدد الساعات المقدرة لبقائو في
اإلنتاج.
 )4طريقة إعادة التقدير:
تستخدـ ىذه الطريقة الحتساب االىتالؾ لألصكؿ الثابتة التي يصعب تحديد احتساب
معدالت اىتالؾ ليا ،بسبب عرضتيا لمتمؼ السريع ،كالفقداف ،كقصر عمرىا ،كصغر قيمتيا .كما
يصعب ا إلحتفاظ بسجالت منفصمة لكؿ نكع منيا  .كمثؿ ىذه األصكؿ عادة ما تككف ب أعداد
كبيرة كأثماف قميمة ،كفي كثير مف ا ألحياف تككف معرضة لمزكاؿ خالؿ الفترة المحاسبية ،نظ انر
لككنيا أدكات صغيرة مثؿ عدد كلكازـ الكراجات ،كحركؼ الطباعة كاألغناـ...الخ.
ؼف مثؿ ىذه األصكؿ يتـ إعادة تقديرىا مف خالؿ حصر عددىا في نياية
كبناء عميو إ
ن
الفترة المحاسبية  ،كاجراء جرد لو ا ،كبالتالي تحميؿ الحسابات الختامية بقيمة التالؼ أك المفقكد
ؼف الفرؽ بيف الرصيديف يعتبر
منيا ،كمف خالؿ مقارنة رصيد أكؿ المدة مع رصيد آخر المدة ،إ
قسط االىتالؾ الخاص بالفترة (الحيالي ،1996 ،ص .)277
 )5طريقة الدفعة السنوية:
تتفؽ ىذه الطريقة كمبدأ الفرصة البديمة ،حيث تقكـ عمى أساس أنو لك تـ استثمار مبمغ
ؼ ّف مثؿ ىذا االستثمار سيفقد المنشأة الفائدة كالربي الذم قد يعكد
معيف في شراء أصؿ ثابت ،إ
عمييا لك تـ استثمار ىذا المبمغ في أكجو أخرل ،خصكصان كأف استخداـ مثؿ ىذه المبالغ لشراء
أصؿ ما ،اؼنو حتمان سيتـ تجميد األمكاؿ بسبب عممية الشراء ىذه.
كبمكجب ىذه الطريقة يتـ احتساب الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر في شراء

األصؿ

الثابت ،بحيث تصبي قيمة ىذه الفائدة ضمف قيمة األصؿ الذم تـ ش ار ؤق ،كيتـ احتساب الفائدة
السنكية عمى الرصيد المتناقص ؿألصؿ بعد احتساب قسط االىتالؾ الثابت الذم يتـ احتسابو مف
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كاقع جداكؿ الدفعة السنكية ،بحيث يتـ مراعاة العمر اإلنتاجي ؿ ألصؿ كمعدؿ الفائدة المحتسبة
عمى استثمار جانب مف رأس الماؿ لشراء األصؿ.
كمثؿ ىذه الطريقة ال تعتبر صالحة الحتساب االىتالؾ ؿأل صكؿ التي يجرم تجديدىا
كيط أر عمييا إضافات مثؿ السيارات ،إنما تككف مناسبة ؿ أل صكؿ التي يجرم عمييا إضافات
كتبقى قيمتيا الدفترية كما ىي خالؿ عمرىا اإلنتاجي ،كحؽ االختراع (الضرائب عمى الدخؿ في
لبناف ،1980 ،ص .)126
كتعتبر ىذه الطريقة إحدل طرؽ االىتالؾ مف دمج الفكائد التي تقكـ عمى أساس أف
المنشأة تحتفظ بأمكاؿ مساكية لمبمغ مخصص االىتالؾ نتيجة تحميؿ عبء االىتالؾ عمى
حساب األرباح كالخسائر ،كربما تككف ىذه األمكاؿ عمى شكؿ نقدية أك عمى شكؿ أصكؿ ثانكية
مختمفة تحقؽ دخالن لممنشأة حتى يحيف مكعد استخداـ ىذه األمكاؿ الستبداؿ األصكؿ الثابتة
(اإلطار التنظيمي لممحاسبة ،1993 ،ص .)201
 )6طريقة معدل النفاذ:
كثي انر مف األصكؿ تنفذ نتيجة االستغالؿ
طريقة معدؿ النفاذ مف الطرؽ المناسبة

ؾالمناجـ كآبار النفط……… ،.لذلؾ تعتبر

الحتساب االىتالؾ عمى األصكؿ المتناقصة ،كيتـ

احتساب االىتالؾ بمكجب ىذه الطريقة مف خالؿ اقتطاع قسط مف األرباح يماثؿ عدد الكحدات
المستخدمة بالنسبة لممخزكف الطبيعي ا إلجمالي المقدر ؿألصؿ المستخرج منو (الضرائب عمى
الدخؿ في لبناف ،1980 ،ص .)126
 )7طريقة وحدات اإلنتاج :
بناء عمى العمر اإلنتاجي لألصؿ ،ك إنما
بمكجب ىذه الطريقة ال يتـ احتساب االىتالؾ ن
بقسمة صافي تكمفة األصؿ بعد طرح قيمة النفاية عمى كحدات اإلنتاج المقدرة .كتشبو ىذه
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الطريقة  -إلى حد كبير  -طريقة عدد ساعات التشغيؿ ،كبمكجبىا يتـ تحميؿ الفترات المحاسبية
التي يجرم فييا تشغيؿ األصؿ ،كاالستفادة مف خدماتو جزءان مف تكمفة األصؿ المستخدـ ،كفقان
لمستكل الطاقة اإلنتاجية ؿألصؿ المستغمة خالؿ كؿ فترة مف الفترات ،كيتـ قياس مستكل الطاقة
المستغمة ؿألصؿ المستخدـ في اإلنتاج عمى مدار الفترات المحاسبية المتتالية ألغراض االىتالؾ،
لعدد كح ػدات اإلنتاج خالؿ الفترة المحاسبية (مطر ،1995 ،ص .)457
كيككف ذلؾ كفقان ػ
كبمكجب ىذه الطريقة يتناسب قسط االىتالؾ طرديان كمعدؿ

استخداـ األصؿ  ،بغض

كبناء عميو إؼفق عند عدـ استخداـ األصؿ خالؿ فترة محاسبية معينة،
النظر عف عكامؿ التقادـ،
ن
لف يتـ احتساب قسط االىتالؾ خالؿ تمؾ الفترة.

االىتالك في التشريع الضريبي
ىناؾ العديد مف الطرؽ لمتكصؿ

أف معا مير المحاسبة
إلى مصركؼ االىتالؾ ،إال ّ

المتعارؼ عمييا لـ تحاكؿ إمالء طريقة معينة بحد ذاتيا مف طرؽ االىتالؾ ،كلكف طريقة إختيار
نظاـ االىتالؾ يجب أف تككف أكثر مالءمة لنكع األصؿ كطبيعة استخدامو في المنشأة (الرجبي،
كآخركف  .)1993أما التشريعات الضريبية المختمفة فكاف ليا آراء مختمفة في ىذا السياؽ ك فيما
يأتي استعراض مكجز لبعض التشريعات الضريبية المتعمقة باالىتالؾ:
 )1التشريع الضريبي المبناني( :الضرائب عمى الدخؿ في لبناف ،1980 ،ص .)132
نصت المادة السابعة مف قانكف ضريبة الدخؿ في لبناف (النظاـ الجديد  )1980عمى أنو
يمكف تنزيؿ " االستيالكات المألكفة حسب عادات كؿ نكع مف أنكاع التجارة ،أك الصناعة أك
الميف أك العمؿ ،كتحدد نسبة ىذه االستيالكات كشركطيا بقرار مف كزير المالية ".
ؼف ك ازرة المالية في لبناف أصدرت مجمكعة مف الق اررات مف
كبناء عمى النص السابؽ إ
ن
ضمنيا اعتماد طريقة االىتالؾ النسبي الثابت " طريقة القسط الثابت " ،كطريقة
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إعادة التخميف

لبعض األصكؿ التي ينطبؽ عمييا اجراء طريقة القسط الثابت ،كلكف بسبب الحرب ا ألىمية التي
ؼف طريقة القسط الثابت لـ يكف مرغكب فيىا ،لككنيا ال تسمي باجراء اىتالؾ
حصمت في لبناف إ
سريع بمكجب طريقة القسط المتناقص التي تشجع عمى

إعادة تكظيؼ ا ألمكاؿ ،كتشجيع

االستثمار.
كتمشيان مع رغبة الصناعييف في لبناف ،صدر

اؿقانكف رقـ  80/27الخاص بطرؽ

االىتالؾ ،كالذم قضى بإلغاء أحكاـ المادة (  )7مف قانكف ضريبة الدخؿ المتعمقة باالىتالؾ،
قصل كحد أدنى لالىتالؾ ،يمكف المنشأة مف إختيار
كاستبداؿق بنص جديد يقضي باعتماد حد أ ػ
النسبة التي تالئميا مف بيف الحديف السابقيف  ،كقد نصت المادة الثانية مف القانكف المذككر عمى
أنو" :يمكف تنزيؿ االستيالكات المحسكبة عمى أساس سعر الكمفة األصمي لعناصر األصكؿ
بناء عمى إقتراح مدير المالية العاـ ق ار انر بتحديد نسب
الثابتة لدل المؤسسة ،كيتخذ كزير المالية ن
ىذه االستيالكات ضمف حدكد قصكل ،كيحؽ لممكمؼ أف يختار النسبة أك النسب التي تتال ءـ
مع أكضاع مؤسستو شرط أف مكدع في الدائرة المالية المختصة مسبقان برنامج االستيالكات كإال
أيعتبر أنو اختار نسبة االستيالؾ الدنيا ،كتبقى النسبة أك النسب المختارة ثابتة ك إلزامية طكاؿ
المدة المحددة لتعادؿ قيمة االستيالؾ مع سعر الكمفة األصمي  .أما األصكؿ الثابتة غير المادية
فال يجكز استيالكيا إالّ إذا كاف متكجبان التخمي عنيا بال عكض عند حمكؿ أجؿ معيف ،كعندئذ
يجرم استيالكيا عمى أساس أقساط سنكية متساكية طكاؿ المدة الباقية بحمكؿ ىذا األجؿ".
إذف مف خالؿ النص السابؽ يفضؿ اجراء االحتساب بالحدكد العميا لمعدالت االىتالؾ،
لككنيا تشجع عمى إعادة تكظيؼ ا ألمكاؿ ،كتشجيع االستثمار مف خالؿ الكفكرات الضريبية
المتحققة نتيجة ذلؾ ،كما كأتاح النص السابؽ لممنشأة رسـ السياسة التي تريد اتباعيا عمى ضكء
طبيعة نشاطيا ،كخططيا في التجديد كالتطكر.
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 )2التشريع الضريبي السوري:
لقد استقر االختيار في سكريا عمى ا ألخذ بطريقة القسط الثابت ،كعمى أساس التكمفة
التاريخية دكف ا ألخذ بعيف االعتبار قيمة الخردة ،كقد سار عمى ىذا االتجاه النظاـ المحاسبي
المكحد ،حيث احتكل القسـ الثالث منو تحت بند قكاعد االىتالؾ عمى إلزاـ كؿ مؤسسة بحساب
االىتالؾ سنكيان ميما كانت نتيجة السنة المالية ،كتتبع طريقة القسط الثابت مع مراعاة عدـ
استبعاد أية قيمة باقية لمخردة  .كلكف قانكف ضريبة الدخؿ السكرم ذىب خالفان لمنظاـ المحاسبي
المكحد السكرم  ،كلـ يحدد طريقة معينة الحتساب االىتالؾ ،حيث يعتبر االىتالؾ حؽ لممكمؼ
(رزكؽ ،1983 ،ص .)364
 )3التشريع الضريبي األردني:
لقد نص قانكف ضريبة الدخؿ األردني

رقـ (  )25لسنة (  )1964عمى أنو " تنزؿ

المصاريؼ كالنفقات التي أنفقت أك استحقت كميان كحص انر في سبيؿ إنتاج الدخؿ ا إلجمالي خالؿ
السنة بما فييا استيالؾ كتمؼ ا ألبنية ،كالماكنات  ،كااالت  ،كاألثاث  ،كالمفركشات التي يممكيا
المكمؼ ،أك التي ىي بحكزتو عمى سبيؿ التممؾ حاالن أك ماالن ،كيستعمميا في سبيؿ إنتاج الدخؿ "
(صياـ ،كآخركف ،1997 ،ص .)135
كىذا يعني أف المشرع األردني سمي بتنزيؿ مصركؼ االىتالؾ مف الدخؿ الخاضع
لمضريبة .كقد اعتمد المشرع الضريبي األردني طريقة القسط الثابت  ،إذ حدد نسب االىتالؾ
لمختؿؼ األصكؿ القابمة لالىتالؾ.
ػ
بف المادة /9م مف القانكف رقـ (  )57لسنة (  )1985حددت معالجة االىتالؾ
عممان أ
بتعميمات مف الكزير  ،كبتنسيب مف المدير تنشر في الجريدة الرسمية .تتضمف فيما تتضمنو
اعتماد مبدأ االىتالؾ المتسارع .ك مف الجدير بالذكر أف المشرع الضريبي قد
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اعتمد التكمفة

التاريخية ؿألصؿ أساسان لالىتالؾ ،كالتي تتضـ ػف ثـ ػف شراء األصؿ مضافان إليو كافة المصاريؼ
جاى انز لالستخداـ (صياـ ،كآخركف ،1997 ،ص .)135
يصبح ػ
ػ
عميق إلى أف
المنفؽة ػ
ػ
مف النص السابؽ يتضي لنا أف المشرع األردني

اعتمد طريقة القسط الثابت في

صد ىر القانكف المعدؿ رقـ (  )14لسنة ،1995
احتساب االىتالؾ  ،كقد بقي الكضع ىكذا حتى ى
حث عمى أف تصدر تعميمات مف الكزير بتنسي ػب مف المدير ،تتضـ ػف اعتماد مبدأ
كالذم ّ
المتسارع (السماف ،1996 ،ص  .)89كمف الكاضي أف المشرع الضريبي األردني
ػ
االىتالؾ
اعتمد ضريبة االىتالؾ المتسارع لعدة أسباب منيا:
 -1اتباع طريقة القسط المتسارع الذم يحمؿ مصركؼ اىتالؾ أكبر في السنكات األكلى  ،كاقؿ
في السنكات األخيرة مف استخداـ األصؿ الثابت ،كىذا مف شأنو تأجيؿ دفع الضريبة لسنكات
الحقة ،مما يعني كفر عمى أساس القيمة الزمنية لمنقكد.
 -2استخداـ ىذه الطريقة يحفز االستثمار الرأسمالي ،كذلؾ بتقميؿ كمفة األصكؿ الثابتة عبر
الكفر الناتج عف االىتالؾ المتسارع.
 )4التشريع الضريبي المصري:
نصت المادة ( )27مف القانكف المصرم عمى أنو " يحدد صافي الربي الخاضع لمضريبة
عمى أساس نتيجة الصفقة ،أك نتيجة العمميات عمى اختالؼ أنكاعيا طبقان ألحكاـ ىذا القانكف،
كذلؾ بعد خصـ جميع التكاليؼ …….الخ " ،كطبقان لنص المادة (

ؼنو يتـ احتساب
 )27إ

االىتالؾ حسب العرؼ كطبيعة كؿ صناعة أك تجارة أك عمؿ ،حيث حددت دائرة ضريبة الدخؿ
نسبان معينة الحتساب مصركؼ االىتالؾ يمتزـ بيا المكمؼ  ،كأىـ ىذه النسب السيارات ،%25
الؾاتبة كاليػاسبة ،إعالنات النيكف الثابتة  ،%12.50العدد كااالت  ،%10األثاث ،%6
ااالت ػ
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كالمباني  .%2كيجكز مضاعفة نسب االىتالؾ في حاؿ ثبت أف المنشأة تعمؿ فترات أكبر مف
فترات العػمؿ العادية( .البشتيشي ،كآخركف ،ص .)40
ىذا كقد سمحت المادة (  )68بند رقـ (  )1بخصـ  %15مقابؿ االىتالؾ الميني،
الخاص بالقدرات البشرية كالذىنية ألصحاب الميف الحره ،مثؿ األطباء  ،كالميندسيف ……الخ.
ؼنو مف الكاضي أف المشرع الضريبي المصرم قد حدد معدؿ اىتالؾ لكؿ أصؿ
كبناء عمى ذلؾ إ
ن
حسب طبيعتو.
 )5التشريع الضريبي الفمسطيني:
لقد نصت المادة رقـ  9بند (ز) مف القانكف رقـ (  )25لسنة (  )1964عمى أنو " :ينزؿ
عف استيالؾ كتمؼ أية بناية تحتكم عمى ماكنات شغالة ،كتستعمؿ كميا ن ،كبصكرة رئيسية مف
أجؿ تشغيؿ الماكنات  ،كعف استيالؾ كتمؼ الماكنات أك ااالت أك المفركشات التي يممكيا
المكمؼ ،كيستعمميا في العمؿ أك التجارة أك الحرفة أك المينة أك الصنعة التي يتعاطاىا مبمغ

ان

يساكم نسبة مئكية معينة مف كمفتيا األصمية التي دفعيا المكمؼ ،كفقان لـ ا قد يقرر ألية حالة أك
صنؼ مف الحاالت ،باستثناء قيمة األرض التي تقكـ عمييا البناية إذا كاف مكضكع البحث يتناكؿ
بناية".
يتضي مف النص السابؽ أف المشرع قد اعتمد طريقة القسط الثابت الحتساب االىتالؾ
بالرغـ مف مساكئ ىذه الطريقة خ اصةن كأف الشعب الفمسطيني بحاجة إلى دعـ متكأصؿ  ،ليتسنى
لو مكاصمة مسيرتو ،مف خالؿ إعادة تكظيؼ األمكاؿ كتشجيع االستثمار.
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 )6التشريع الضريبي اإلسرائيمي:
نسبة االىتالؾ تتـ في إسرائيؿ حسب قكانيف ضريبة الدخؿ لسنة

 1941بمكجب طريقة القسط

الثابت ،كيتـ تحديد نسب االىتالؾ مف قبؿ لجنة مككنة مف ضريبة الدخؿ ،كلكؿ أصؿ عمى حده ،كالنسب
التي نص عمييا القانكف لسنة  1941تعتبر غير صالحة كمنتيية صالحياتيا في الحاالت التالية (الىبي،
كآخركف ،2004 ،ص :)107
أ .في فترة الحرب ،حيث تـ تعديؿ قانكف ضريبة الدخؿ في سنة الضريبة خالؿ الفترة مف
 1982إلى  1984فيما يخص األمالؾ حسب القكانيف المذككرة كالمفصمة في مذكرات
قكانيف ضريبة الدخؿ في السنيف السابقة.
ب .مف السنة الضريبية  1985حتى ااف تحدد نسب االىتالؾ حسب قكانيف معينة تسنيا
ضريبة الدخؿ.
ت .الفترة مف  1991،1992حتى  1992/6/30تضاعؼ نسبة االىتالؾ بػ  %100بسبب
حرب الخميج ،شريطة بدء االستعماؿ مف  ،1992/1/1كألجيزة تستخدـ في اإلنتاج ،كعدـ
مساىمة الدكلة في الشركة.
ث .لغايات تشجيع االستثمار في إسرائيؿ خالؿ األعكاـ  1993،1994فإنو قد تـ مضاعفة
نسبة االىتالؾ لألجيزة التي تـ شراؤىا في تمؾ السنيف بنسبة  %150مف النسب العادية،
شريطة عدـ تعديؿ نسبة االىتالؾ في تمؾ السنيف ،كيسمي بالتعديؿ بعد ىذه السنيف.
ىذا كقد صدرت تعميمات كقكانيف خاصة باالىتالؾ لمشركات التي تعمؿ بنظاـ الكرديات ،كمف ىذه
القكانيف تمؾ المتعمقة بتطبيؽ طريقة القسط المتناقص (الىبي ،كآخركف ،2004 ،ص :)112
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أ .يسمي بمضاعفة نسبة االىتالؾ بنسبة  %200مف النسب العادية لممصانع العادية التي تستخدـ
أجيزة كمعدات ألكثر مف كردية عمؿ ،شريطة قناعة مأمكر تقدير ضريبة الدخؿ بذلؾ.
ب .يسمي بمضاعفة نسبة االىتالؾ بنسبة  %250مف النسب العادية لممصانع المكافؽ عمييا مف
الحككمة كتستخدـ أجيزة كمعدات ألكثر مف كردية عمؿ لفترة تزيد عف (  )5سنكات ،شريطة
قناعة مأمكر تقدير ضريبة الدخؿ بذلؾ.
قوانين ضريبية خاصة :الجدكؿ التالي يكضي نسب االىتالؾ ألصكؿ ثابتة كمحددة حسب تكمفة الشراء
(الىبي ،كآخركف ،2004 ،ص :)116
نسب االىتالك
الرقم

من سنة 1986

نوع األصل

سنة 1985

النسب العادية

النسب المضاعفة

%

%

%

.1

مباني لشركة صناعية كتستخدـ في اإلنتاج

5

0

5

.2

مباني فندقية تستخدـ في تشجيع الصناعة كاالستثمار

5

0

5

.3

مباني تستخدـ في الزراعة

4

0

4

.4

بناء
مكاد ن
حافمة ركاب جديدة مستكردة مف الخارج

20

)**( 30

20

15

0

30

.6

حافمة ركاب جديدة تجميع إسرائيؿ كالذم بمغت قيمة الضريبة

30

0

35

.5

المضافة عمييا نسبة %20
.7

أدكات إبحار

.8

أجيزة مستخدمة في الفنادؽ

.9

أجيزة تستخدـ في صناعة األلبسة كالمكاد الغذائية كالزجاج:

10

0

10

)*( 20.15

)**( 30

10

 .1أجيزة تستخدـ في كردية كاحدة.

)*( 20.15

)**( 30

15

 .2أجيزة تستخدـ في كرديتاف.

)*( 30.18

)**( 45

18

 .3أجيزة تستخدـ في ثالث كرديات.

)*( 40.22

)**( 60

22

* نسب االىتالؾ العالية كالتي تخص األجيزة التي تـ استعماليا لممرة األكلى في إسرائيؿ مف الفترة  1989/6/1كلغػاية
 ،2003/12/31كأمػا األجيزة التي تػـ استخداميا لغاية  1989/5/31أك مف  2004/1/1فإف نسب االىتالؾ تككف أقؿ
مما ىي عمػيو فػي الفػترة مػف  1989/6/1كلغػاية .2003/12/31
** نسب االىتالؾ المضاعفة كالتي تخص األجيزة التي تـ استعماليا لممرة األكلى في إسرائيؿ في السنكات
 1994.1993كبنسب  %150مف النسب العادية.
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كبمكجب التعديالت الخاصة بنظاـ االىتالكات فإف أية أجيزة تـ شراؤىا ،كاستعماليا ألكؿ مرة
في إسرائيؿ في السنة الضريبية  ،1989فإنو يحؽ لمشركة تحديد السنة التي سيتـ احتساب االىتالؾ
عمى تمؾ األجيزة ،كما يحؽ ليا المطالبة بزيادة نسبة االىتالؾ ،كفي حالة استخداميا ألكثر مف كردية
عمؿ يحؽ ليا المطالبة أيضا بزيادة نسبة االىتالؾ ،حسب الجدكؿ التالي (الىبي ،كآخركف،2004 ،
ص :)117
نسبة االىتالك السنوية حسب سعر الشراء
الوردية

من  1989/6/1إلى

عدد سنوات االىتالك ( السنة التي تقرر
فيو ا االىتالك)

ومن 2004/1/1

من  1989/6/1لغاية
2003/12/31

لغاية 1989/5/31

لغاية 89/5/31

(*)

(**)

(*)

(*)

(*)

األكلى

30

45

20

السنة الخامسة

السنة السابعة

الثانية

40

60

24

السنة الرابعة

السنة السادسة

الثالثة

50

75

30

السنة الثالثة

السنة الخامسة

2003/12/31

ومـن 2004/1/1

كالجدكؿ التالي يكضي نسب االىتالؾ عف القيمة األصمية مف السعر األصمي في كؿ سنة:
لغاية  1989/5/31ومن

مف  1989/6/1لغاية 2003/12/31

السنة

2004/1/1

عدد الورديات

عدد الورديات
الوردية األولى

الوردية الثانية

الوردية الثالثة

األولى

الثانية

الثالثة

%

%

%

%

%

%

(*)

(**)

(*)

(**)

(*)

(**)

(*)

(*)

(*)

األكلى

30.00

45.00

40.00

60.00

50.00

75.00

20.00

24.00

30.00

الثانية

21.00

24.75

24.00

24.00

25.00

18.75

16.00

18.24

21.00

الثالثة

14.70

13.61

14.40

9.60

25.00

6.25

12.80

13.86

14.70

الرابعة

10.29

7.49

21.60

6.40

10.24

10.53

10.29

الخامسة

24.01

9.15

8.19

8.00

24.01

السادسة

6.55

25.37

السابعة

26.22
100

100

100

54

100

100

100

* نسب االىتالؾ العالية كالتي تخص األجيزة التي تـ استعماليا لممرة األكلى في إسرائيؿ مف الفترة
 1989/6/1كلغاية  ،2003/12/31كأمػا األجيزة التي تـ استخداميا لغايػة
 2004/1/1فإف نسب االىتالؾ تككف أقػؿ ممػا ىػي عمػيو فػي الفترة مف

 1989/5/31أك مف
 1989/6/1كلغاية

.2003/12/31
** نسب االىتالؾ المضاعفة كالتي تخص األجيزة التي تـ استعماليا لممرة األكلى في إسرائيؿ في
السنكات  1994.1993كبنسبة  %150مف النسب العادية.
مالحظة:
 .1ال يحؽ لمشركات التي حصمت عمى إعفاء ضريبي مف الدكلة أف تستفيد مف نسب االىتالؾ
المضاعفة.
 .2ال يحؽ لمشركات التي دخمت الدكلة معيا بشراكو بنسبة  %30فما فكؽ مف رأس الماؿ في سنكات
 1993،1994أف تستفيد مف نسب االىتالؾ المضاعفة.
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أثر اختالف طرق االىتالك عمى تشجيع االستثمار
االىتالؾ بحد ذاتو ال يعتبر مصد انر ؿ أل مكاؿ كما يعتقد بعض مستخدمي القكائـ المالية  ،كفي
حقيقة األمر أف ىذا اإلعتقاد يبعد كؿ البعد عف الحقيقة ،ألف االجراء المحاسبي الحتساب قيمة االىتالؾ
ال يعدك ككنو قيدان دفتريان الثبات مصركؼ االىتالؾ المرتبط بالفترة المحاسبية ،كبالتالي فإف عممية اثبات
ىذا القيد ال ينتج عنيا أية تدفقات نقدية خارجة أك داخمة.
ككذلؾ ال يمكف زيادة ا ألمكاؿ بزيادة االىتالؾ  ،إنما ممكف زيادة ا ألمكاؿ المتكلدة بطريقة غير
مباشرة نتيجة تخفيض دفع الضريبة .كبما أف صافي الربي يتأثر بمصركؼ االىتالؾ فإف اتباع أم طريقة
أف ىناؾ اختالؼ في أقساط
مف طرؽ االىتالؾ ستؤثر عمى صافي الربي بمقدار مصركؼ االىتالؾ ،إالّ ّ
االىتالؾ تبعان لطرؽ االىتالؾ التي تـ ذكرىا سابقان.
كلتكضيي إمكانية زيادة األمكاؿ بطريقة غير مباشرة نتيجة تخفيض دفع الضريبة جراء تخفيض
األرباح ،فقط تـ اختيار طريقة القسط المتناقص  -ككنيا مف أكثر الطرؽ شيكعان كتحمؿ األرباح عف
الفترات األكلى مف استخداـ األصؿ الثابت بأقساط مرتفعة ،بالمقارنة مع طرؽ االىتالؾ األخرل -
كلتكضيي ذلؾ

مقارنةن بطريقة القسط الثابت  -ككنيا المطبقة في فمسطيف لألغراض الضريبية -
نستعرض المثاؿ العممي التالي ،بحيث يتـ احتساب االىتالؾ بطريقتيف كالتالي:
الطريقة األولى

الطريقة الثانية

طريقة القسط المتناقص

طريقة القسط الثابت

55000

55000

االيرادات

10000

10000

المشتريات

2000

2000

مصاريف ادارية

10000

7000

مصروف االهتالك

22000

19000

المجموع

33000

36000

الربح

8250

9000

ضريبة األرباح %25

24750

27000

صافي الربح بعد الضريبة
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البيان

كيككف استعراض األمكاؿ المتكلدة لكال الطريقتيف السابقتيف كما يمي:
الطريقة األولى

الطريقة الثانية

البيان

55000

55000

االيرادات

12000

12000

مشتريات كمصاريؼ ادارية

43000

43000

صافي النقدية مف التشغيؿ

8250

9000

ضريبة الدخؿ بنسبة %25

34750

34000

نقدية بعد دفع ضريبة الدخؿ

كيمكف الكصكؿ لمنقدية بعد دفع الضريبة بطريقة أخرل لمداللة عمى أف االىتالؾ ال يعتبر مصد انر
لألمكاؿ كااتي:
الطريقة األولى

الطريقة الثانية

البيان

24750

27000

صافي الربح بعد الضريبة

10000

7000

مصروف االهتالك

34750

34000

النقدية المتوفرة

أف الفركقات الحاصؿة في صافي الربي عمى مدار العمر اإلنتاجي لألصؿ
كتجدر اإلشارة إلى ّ
الثابت جراء احتساب االىتالؾ كفؽ الطريقتيف في المثاؿ السابؽ ستتالشى في السنة األخيرة مف العمر
اإلنتاجي .كبالنظر إلى الجدكؿ في المثاؿ السابؽ يتبيف أنو قد تحققت أمكاؿ نتيجة اختالؼ طرؽ
االىتالؾ بعد دفع الضريبة ،كىذا ينتج عنو اختالؼ بسبب ميزة القيمة الزمنية ؿ لنقكد ،أم أف التدفقات
النقدية التي ستحصؿ في المستقبؿ سمككف ليا قيمو حالية أقؿ مف قيمتو ا ا إلسمية في حالة تحققو ا في
المستقبؿ ،كأف قيمة التدفقات النقدية المستقبمية التي ستتحقؽ في الكقت الحالي ،ستككف أكبر مف قيمتيا
اإلسمية الحالية.
كتماشيان مع المثؿ الشعبي الشيير "عصفكر في اليد كال عشرة عمى الشجرة" فإف الحصكؿ عمى
النقكد في الكقت الحالي بدالن مف الحصكؿ عمييا مستقبالن سيككف أفضؿ إنسجامان مع مبدأ أف لمنقكد قيمة
أف مصمحة المكمؼ ىي دفع ضريبة مخفضة عمى أساس
زمنية .كباستعراض ا لمثاؿ السابؽ يتضي ّ
القسط المتناقص بدالن مف دفعيا عمى أساس القسط الثابت
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في الكقت الحالي ،لالستفادة مف الكفكرات

الضريبية الناتجة بسبب اتباع القسط المتناقص ،كيمكنو استغالؿ الكفكرات الضريبة جراء استخداـ القسط
المتناقص في إعادة تكظيفيا ثانية في االستثمار عف طريؽ إحالؿ ماكنات قديمة بأخرل جديدة  -عمى
سبيؿ المثاؿ  -كتحقيؽ دخؿ إضافي آخر.
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آثار االىتالك
سيتـ تناكؿ أثر االىتالؾ المحاسبي عمى القكائـ المالية مف ناحيتيف ىما:
 -1أثر اختالف طرق االىتالك عمى مصداقية البيانات المالية الختامية:
األصؿ أف يراعى الثبات في تطبيؽ المبادئ المحاسبية عند إعداد الحسابات الختامية ،
كلكف قد يرل أصحاب المنشأة ضركرة تغيير طريقة االىتالؾ المتبعة بطرؽ أخرل ،كمثؿ ىذا
التغيير يعتبر مثاالن عمى التغير في المباد ئ المحاسبية ،مما سيؤثر حتمان عمى البيانات المالية
الخاصة باألصؿ الثابت ،سكاء أكاف ذلؾ في قائمة الدخؿ  ،أك في الميزانية العمكمية ،كبما أف
التغيير الحاصؿ في طريقة االىتالؾ المتبعة يعتبر تغيي انر في تطبيؽ مبادئ المحاسبة ،ؼ إنو مف
الضركرم احتساب األثر المتجمع أك التراكمي الناتج عف مثؿ ىذا التغيير ،مع ضركرة ا إلفصاح
عف طبيعة ك أثر ىذا التغيير (راضي ،1994 ،ص  .)549مع مراعاة أف التغيير في تطبيؽ
طريقة االىتالؾ الخاصة بأصكؿ تـ شراؤىا حديثان بطريقة تختمؼ عف طرؽ االىتالؾ المتبعة
م
الحتساب االىتالؾ لباقي األصكؿ المستخدمة ،ال تعتبر تغيي انر في تطبيؽ المبادئ المحاسب ة
(كيجانت ،كآخركف ،1988 ،ص  .)472شأنو في ذلؾ ش أف ا ألخطاء التي يتـ اكتشافيا في
اجراء احتساب االىتالؾ في السنيف السابقة ،إذا ما تـ تعديميا خالؿ العاـ الجارم ،حيث ال
يعتبر تعديؿ ىذا الخطأ تغيي انر في تطبيؽ المبادئ المحاسبة.
كيجدر اإلشارة ىنا إلى أف اختالؼ طرؽ االىتالؾ المتبعة سيترؾ آثا انر عمى البيانات
المالية الحالية ،كلكف سرعاف ما ستتالشى ىذه الفركقات كستختزؿ بعضيا بعضان في السنة
النيائية لعمر األصؿ اإلنتاجي  ،حيث تتعادؿ قيمة االىتالؾ المتراكـ ؿ ألصؿ  ،كبالتالي صافي
القيمة الدفترية ؿألصؿ تحت جميع الطرؽ (مطر ،1995 ،ص .)459
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ىذا كيعتبر التحكؿ مف طريقة القسط الثابت مثالن إلى طريقة القسط المتناقص ،تغيي انر
في تطبيؽ المبادئ المحاسبية ،كبالتالي يجب معالجة أثر ىذا التغيير بالطرؽ التالية:
أ) تعديل القوائم المالية لمفترات السابقة:
حيث يتـ احتساب األثر التراكمي نتيجة التغيير ،إذ يقاس ىذا األثر بالفرؽ بيف
تطبيؽ طريقة االىتالؾ القديمة ،ك بيف النتائج التي سيتـ التكصؿ إلييا فيما لك تـ تطبيؽ
طريقة القسط المتناقص عمى نفس السنكات السابقة ،كمثؿ ىذا ا الجراء يحقؽ ميزة ىامة
إمكانية اجراء مقارنة  ،كعمى أساس مكحد

جدان لمستخدمي القكائـ المالية ،تكمف في

لممركز المالي لممنشأة خالؿ عدة فترات زمنية ،كخالؼ ذلؾ ؼ إ ف ثقة مستخدمي القكائـ
المالية ال تتحقؽ ،لككف التقارير المالية الخاصة بالفترات السابقة ،ستككف عمى أساس
تطبيؽ مبدأ القسط الثابت ،بينما التقارير المالية الخاصة بالفترات الحالية ستككف عمى
أساس تطبيؽ مبدأ القسط المتناقص ،كىذا غير منطقي  ،كيؤثر عمى مصداقية القكائـ
المالية (كيجانت ،كآخركف ،1988 ،ص .)473
ب) اعتبار أثر التغير من عناصر القوائم المالية لمفترة الحالية:
بمكجب ىذه الطريقة يتـ احتساب قيمة األثر التراكمي ،لتغيير تطبيؽ المبدأ
المحاسبي مف نياية الفترة المالية السابقة لمفترة

التي قرر خالليا تغيير تطبيؽ المبدأ،

كيعتبر ىذا المبمغ مف ضمف عناصر قائمة الدخؿ الخاصة بالفترة الجارية،

كلكف يرد

تحت بند المكاسب أك الخسائر غير العادية ،كقبؿ بند صافي الدخؿ (كيجانت ،كآخركف،
 ،1988ص .)474
كتتميز ىذه الطريقة بعدـ

اجراء أية تعديالت عمىبنكد القكائـ المالية خالؿ

الفترات السابقة ،خصكصان كأف المستثمريف كرج
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ػاؿ ا ألعـ ػاؿ ؽ ػد اتخذكا ق ارراتيـ

االستثمارية ،عمى ضكء البيانات الكاردة في الفترات السابقة ،كىذا مف شأنو أف يفقد الثقة
بجدية التقارير المالية إذا ما تـ تعديميا ،خصكصان كأف تعديؿ البيانات المالية الخاصة
بالفترات السابقة ،يفسي المجاؿ لمتالعب في التقارير المالية.
ج) اعتبار أثر التغيير من عناصر القوائم المالية لمفترات المستقبمية:
بمكجب ىذه الطريقة ال يتـ

اجراء أية تعديالت عمى القكائـ المالية لمفترات

السابقة ،كال يتـ احتساب األثر التراكمي لمتغيير في تطبيؽ المبادئ المحاسبية في قائمة
الدخؿ لمعاـ الجارم ،حيث أف ىذ ا ا الجراء يؤدم إلى معالجة بعض العناصر كما لك
كانت مف مككنات دخؿ العاـ الجارم ،عممان بأنو ليس ليا أم
معامالت العاـ الجارم (كيجانت ،كآخركف،

ة عالقة بأحداث أك

 ،1988ص  .)474كتكمف ميزة ىذه

الطريقة بعدـ اجراء أم تعديالت عمى القكائـ المالية لمفترات السابقة ،خصكصان كأنو قد
تـ نشرىا لممستثمريف كالمساىميف" .كأف التغيير يقتصر عمى تطبيؽ السياسة المحاسبية
الجديدة عمى األحداث كالظركؼ التي تقع بعد تاريخ التغير ،كعمى أرصدة قائمة في
تاريخ التغير ،بحيث ال تجرم أية تسكية مجمعة تعكس أثر التغير في الساسية
المحاسبية عمى الفترات السابقة".

()1

 )2أثر اختالف قيمة ومعدالت االىتالك عمى مصداقية البيانات المالية:
قد تظير مستجدات جديدة نتيجة لمظركؼ االقتصادية السائدة ،تؤدم إلى اعتماد
معدالت جديدة لالىتالؾ ،كطبقان لرأم مجمس مبادئ المحاسبة

APB

رقـ  ،1/20إؼف أثر

التغيير)
فيىا ػ
مثؿ ىذا التغيير يذىب فقط عمى السنو الحالية (التي حػدث ػ
----------------------http://www.socpa.org.sa/AS/as01/as0111.htm
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()1

كبناء عميو
كالسنكات المقبمة ،دكف احتساب أم تأثير ليذا التغيير في السنكات السابقة ،
ن
ؼف القيمة الدفترية لألصؿ يجرم تحميميا عمى
إؼنو إذا ما تـ تعديؿ معدالت االىتالؾ ،إ
باقي الفترات الزمنية مف عمر األصؿ اإلنتاجي بعد التعديؿ ،بغض النظر عف الفركقات
الحاصمة مف ا ألعكاـ السابقة ،كيعتبر التغيير الحاصؿ تغيي انر بتقدير محاسبي  ،كليس
تغيي انر في قاعدة محاسبية (راضي ،1994 ،ص .)547
ىذا في حالة تغيير معدالت االىتالؾ ،كلكف ـا ذا بشأف تقييـ األصكؿ طكيمة األجؿ كاالىتالؾ؟
عرفت لجنة المصطمحات المحاسبية لجمعية المحاسبيف األمريكييف ،مضمكف المحاسبة
ًّ
عف القيمة بأف " القيمة كما تستخدـ في المحاسبة تعني القيمة التي تذكر بيا إحدل المفردات،
كفقان لمقكاعد المحاسبية المرتبطة بالمفردة ،ك إستخداـ لفظ القيمة بيذا المعنى يعني أف األرصدة
الظاىرة بالميزانية العمكمية تمثؿ التكمفة لمكحدة المحاسبية ،كما يمكف أف تتحدد في بعض
األكقات بطرؽ أخرل ،فعمى سبيؿ المثاؿ قد تظير عمى أساس القيمة السكقية أك تكمفة اإلحالؿ،
ائ الـ ػالية" (محمد ،1984 ،ص .)289
يؾكف األساس المستخػدـ كاضيػان ػؼم القك ػـ
ػؿذا يجػب أف ػ
كبناء عمى ذلؾ ؼإ ف لفظ القيمة المقصكد بو ىنا
ن

ىك التكمفة التاريخية ،كليس التقييـ

الشخصي لمالؾ األصؿ ،كيتـ تقييميا حسب ا ألسعار السائدة عند حدكث العممية ،سكاء أكانت
عمميات تخص ا الجراءات ،أك المصركفات  ،أك شراء األصكؿ الثابتة… ..الخ ،لذلؾ ؼإف إعداد
بناء عمى التكمفة التاريخية كليس بالقيمة االقتصادية ،كىذا بدكره يؤثر عمى
القكائـ المالية ،يككف ن
مصداقية القكائـ المالية ،نظ انر لعدـ "مكاكبة القكائـ المالية المعدة عمى أساس التكمفة التاريخية
لمتطمبات التقيـ الدقيؽ كالسميـ في ظؿ تغيرات مستكل األسعار ،كقد ظيرت آراء عديدة لتعديؿ
القكائـ المالية عمى أساس طرؽ مختمفة بدالن مف استخداـ التكمفة التاريخية عند االعتراؼ
المحاسبي ،فالبعض مف ىذه ااراء ترل استخداـ التكمفة الحالية" (الحيالي ،1996 ،ص .)446
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ىذا كقد حددت لجنة ككىاف النظرة التقميدية لمميزانية العمكمية عمى أنيا "مستند تاريخي،
ال ييدؼ كقاعدة عامة

إلى إظيار صافي القيمة لممشركع في أم تاريخ أك القيمة المحققة

ؿأل صكؿ ،مثؿ الشيرة أك األراضي أك المباني أك ااالت،

إال في حالة المخزكف  ،بينما تككف

القيمة المحققة لممخزكف أقؿ مف التكمفة ،عالكة عمى ذلؾ

ؼم أف تظير الميزانية
إذا ما رغبنا ػ

العمكمية صافي قيمة المشركع ،ؼ إف ا ألمر يستدعي إعادة تقييـ األصكؿ الثابتة في فترات
متتالية ،كستككف المعمكمات في ىذه الحالة غير كاممة ،نظ انر أل ف قيمة ىذه األصكؿ في حالة
ككف المشركع مستم انر  ،ستختمؼ في معظـ الحاالت عف قيمتيا في حالة تصفية المشركع"
(محمد ،1984 ،ص .)290
ؼف األصكؿ الثابتة في القكائـ المالية تظير عادة بالتكمفة التاريخية،
كبناء عمى ذلؾ إ
ن
كفي ىذه الحالة سيتـ حتمان احتساب االىتالؾ

عمى أساس التكمفة التاريخية التي ال يمكف

استردادىا ،كتعرؼ بالتكمفة الغارقة ،حيث تعتبر تكمفة اتخذ بشأنيا قرار في الماضي ،كبالتالي ال
مالءمة ،لمتخطيط المستقبمي
يمكف تعديميا بقرار الحؽ .كالتكمفة الغارقة تعتبر تكمفة اقتناء غير ى
كالتخاذ الق اررات ،لككنيا تتعمؽ بالماضي كليس بالمستقبؿ ،كبالتالي ال يمكف
باستعماؿ األصؿ ،خالؿ عمره اإلنتاجي بكاسطة ما يعرؼ باالىتالؾ

استردادىا إال

(االخرس ،1991 ،ص

.)27
لذا فإف التقكيـ الذم يقكـ عمى

صكؿ ،يككف
أساس التكمفة التاريخي ػة المستيمؾ ػة ؿأل ػ

مضمالن إلى حد كبير (تكفيؽ ،ص  ،)478كذلؾ بسبب نقاط ضعؼ حسابات التكمفة التاريخية،
إذ تظير تكاليؼ األصكؿ بقكة شرائية مختمفة ،لككنيا مشتراه بتكاريخ مختمفة ،كىذه التكاليؼ ال
تمثؿ أم مقياس لمقيـ الجارية ؿ أل صكؿ .ككذلؾ ؼإ ف الحسابات الكاردة في حساب األرباح
كالخسائر تككف غالبيتيا بقيـ تاريخية متفاكت ة  ،خصكصان ك أف االيرادات يتـ االعتراؼ بيا عند
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تحققيا فقط (تمشيان مع مبدأ الحيطة كالحذر ) ،في حيف أنو يتـ عـ ػؿ مخصص لخسائر محتممة،
كىذا بدكره يؤدم إلى احتكاء حساب األرباح كالخسائر أرباحان تخص فترات سابقة ،لككنيا حصمت
خالؿ السنو الحالية ،في حيف أف المكاسب غير محصَّمة خالؿ السنو الحالية كمف ثـ استبعادىا
(الرجبي ،كأخركف ،1993 ،ص .)2/21
عدا عف ذلؾ ؼإ ف باقي بنكد األرباح كالخسائر تككف بالقيمة الجارية ،باستثناء قيمة
االىتالؾ فإنيا تككف عمى أساس القيمة التاريخية التي بدكرىا ال ترتبط باتخاذ أم قرار ،كىذا مف
شأنو التأثير عمى مصداقية القكائـ المالية ،خصكصان ك أف ىناؾ اعتراؼ عالمي بنقاط الضعؼ
التي تكاجييا محاسبة التكاليؼ التاريخية ،فقد كرد في تكصية رقـ (  )15الصادرة في شير أيار
 1952عف

" ICAEW

"

()1

ما يمي :

كبعد ىذه التكصيات كتكصيات الجيات المحاسبية الرسمية األخرل ،ؼ

إف محاسبة

التكمفة التاريخية كانت كما زالت ىي الشكؿ السائد لمحسابات ،ك أحد نقاط القكة التي يتـ االدعاء
بيا بصكرة متكررة ىي مكضكعيتيا ،كمع ذلؾ يعرؼ الكثير مدل شيكع التقديرات الشخصية التي
تستخدميا محاسبة التكاليؼ الفعمية كمف ا

ألمثمة عمى ذلؾ:

المعالجة المحاسبية المناسبة

لممخزكف ،كالتكاليؼ الخاصة بالبحث كالتطكير  ،كالضرائب المؤجمة (الرجبي ،كأخركف،1993 ،
ص .)2/21
-------------------------Institute of Chartered Accountants in England and Wales

()1

ىذا كستبقى حسابات التكمفة التاريخية مكضعان لمعيكب الكثيرة  ،حتى ك إف أصبي معدؿ
التضخـ يساكم صف انر إذا استمر تغير أسعار األصكؿ ،كىذا ما ال يمكف حصكلو  ،كال سيَّما في
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األراضي الفمسطينية ،ألف المعدؿ العاـ لمتضخـ آخذ باالزدياد عامان بعد عاـ  ،حيث أظيرت
النشرة الصادرة عف المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاإلعمار (بكدار) بأف "ىناؾ ارتفاع
مستمر في أسعار السمع مف خالؿ متابعة الرقـ القياسي لألسعار ،حيث ارتفع ىذا الرقـ مف
 160نقطة في عاـ 1986ـ إلى  278نقطة في عاـ 1995ـ أم بزيادة قدرىا  %74كبمغ
أقصى معدؿ سنكم لو  %14في عاـ 1994ـ" (بكدار ،1997 ،ص .)23
كتجدر اإلشارة أف معايير المحاسبية الدكلية الحديثة تعترؼ بااليرادات الناتجة عف تقييـ
األكراؽ المالية كأف الفقرة ( )140مف معيار المحاسبة عف االستثمار في األكراؽ المالية قد عرؼ
القيمة العادلة لألكراؽ المالية بأنيا القيمة التي يمكف تبادؿ األصكؿ عمى أساسيا ،في عممية
تامي الرضا ،كيستدؿ عمييا بالقيمة السكقية لغرض ىذا المعيار ،كىي
تبادلية متكاممة بيف طرفيف ّ
القيمة التي يمكف أف يتـ عمى أساسيا تداكؿ األكراؽ المالية في تاريخ معيف بيف البائع كالمشترم
كبرضا الطرفيف.
كقد تككف القيمة السكقية معمنة ،مثؿ سعر األكراؽ المالية المتداكلة في السكؽ ،كىذا
كبناء عمى إمكانية
مؤشر عمى كجكد سكؽ نشطة تحدد فييا القيمة السكقية لألكراؽ المالية.
ن
تحديد القيمة العادلة لألكراؽ المالية بشكؿ فكرم كمكثكؽ بو فإنو يمكف تقسيميا إلى نكعيف:
 .1أكراؽ مالية يمكف تحديد قيمتيا العادلة فك انر  :كىي األكراؽ القابمة لمتدكاؿ الفكرم،
كليا قيمة سكقية تحدد مف خالؿ سكؽ (داخمية أك خارجية) نشطة ،مفتكحة،
كمتاحة.
 .2أكراؽ مالية ال يمكف تحديد قيمتيا العادلة فك انر  :كىي األكراؽ المالية غير القابمة
لمتدكاؿ الفكرم ،كال تكجد ليا سكؽ نشطة لتبادليا ،كيتـ تحديد القيمة السكقية ليا
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مف خالؿ مؤشرات أخرل ،فإذا لـ تتكافر القيمة العادلة ليا فإف التكمفة في ىذه
الحالة ىي أنسب بديؿ مكضكعي مكثكؽ بو لمقيمة العادلة لألكراؽ المالية.

()1

-----------------------http://www.socpa.org.sa/AS/as09/as0901.htm

ضريبة الدخل واالستثمار
"مف المعمكـ أف االدخار يعد بمثابة الشرط األساسي لتككيف رأس الماؿ لكف كجكد
المدخرات لكحدىا ال يكفي لمقكؿ بأف تككيف رأس الماؿ متحقؽ ألف عدـ تحكؿ المدخرات إلى
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()1

استثمارات سيخمؽ قصك انر في التككيف الرأسمالي .كلضماف تحكيؿ المدخرات إلى استثمار ال بد
مف تكفر الرغبة لدل المستثمريف كتدخؿ الضرائب بشكؿ كبير في اتخاذ قرار االستثمار" (فميي،
 ،1988ص  .)132خصكصان كأف فرض الضريبة عمى دخؿ كربي المنشأة يؤدم إلى تخفيض
مستكل االستثمار مف خالؿ تخفيض معدؿ العائد الداخمي.
ؼف اتباع طريقة القسط المتناقص يؤدم إلى رفع قسط االىتالؾ في
ككما ذكر سابقان إ
السنكات األكلى مف عمر األصؿ اإلنتاجي  ،كىذا بدكره يؤدم إلى تخفيض األرباح ،كبما َّ
أف
ضريبة الدخؿ تفرض عمى صافي ربي المنشأة بعد خصـ قسط االىتالؾ ،ؼ إ نو مف الطبيعي َّ
أف
انخفاض األرباح يؤثر عمى قيمة الضريبة المدفكعة  ،كبالتالي تتحقؽ كفكرات نقدية لدل المنشأ ة
مما يساىـ في تخفيض كمفة رؤكس ا ألمكاؿ إذا كانت سياسة المنشأة تعتمد عمى القركض في
تمكيؿ مشاريعيا.
كمف البدييي أيضان أنو كمما كانت كمفة رؤكس ا ألمكاؿ مرتفعة ،كاف الـ ستثمر أقؿ إقدامان
عمى االستثمار ،كبما أف المنشأ ة تحقؽ كفكرات نقدية نتيجة اتباع طريقة القسط المتناقص ،ؼإف
ذلؾ يشجع متخذم القرار في المنشأة عؿ ػل االستثمار ال سيَّما ا الستثمارات الخاصة بالتحديث
التقني لمكاجية المنافسة كا الستثمارات ،كىذا بدكره ينعكس ايجابان في اإلنتاج كتشغيؿ ا أليدم
العاممة.

أثر اختالف طرق االىتالك عمى

اتخاذ الق اررات المتعمقة بضريبة الدخل

االستثمار( :رمضاف ،ص .)12
 -1أثر ضريبة الدخل عمى الق اررات المالية:
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وتقييم مشاريع

تتأثر قيمة المنشأة نتيجة

أثر ضريبة الدخؿ عمى الق اررات الخاصة با

إلدارة كا ألمكر

المالية ،كذلؾ في االتجاىات التالية:
أ) تدفؽ النقدية لخزينة الدكلة نتيجة جباية الضرائب المفركضة عمى

أرباح المنشآت التجارية.

كىذا بدكره يؤثر سمبان عمى السيكلة النقدية بالنسبة لممنشآت بسبب دفع الضرائب ،خصكصان كأف
ىدؼ أصحاب المنشآت ىك المحافظة عمى جكدة األرباح مف خالؿ تعظيـ األرباح كتكفير
ؼنيـ يسعكف جاىديف لتقميؿ حجـ الضرائب المدفكعة لخزينة
المالءمة ؿالستثمار  .لذلؾ إ
السيكلة
ى
الدكلة ،أمالن منيـ في المحافظة عمى السيكلة النقدية.
ب) تعطي بعض التشريعات الضريبية ميزة ضريبية مساىمة منيا في تشجيع االستثمار ،كذلؾ
مف خالؿ تنزيؿ المصاريؼ مف األرباح قبؿ عممية

احتساب الضريبة .كىذا بدكره يؤثر عمى

بعض الق اررات التشغيمية المتعمقة بكيفية استخداـ طرؽ احتساب االىتالؾ ككقا ية مف الضريبة.
كما ىك حاصؿ في طرؽ االىتالؾ المعجؿ ،حيث يؤثر

استخداموا إيجابان عمى حجـ التدفقات

النقدية الخارجة بسبب انخفاض األرباح ،كبالتالي انخفاض حجـ الضرائب المدفكعة.
 -2تقييم مشاريع االستثمار "دراسة الجدوى" في حالة وجود االىتالك والضرائب:
سبؽ كأف هذكر بأف قسط االىتالؾ ال ينتج عنو تدفؽ نقدم إلى الخارج  ،لككنو مصركؼ
دفترم ،كلكف ينتج عنو تدفقان نقديان إلى الخارج بطريقة غير مباشرة عند اقتطاعق مف األرباح قبؿ
احتساب ضريبة الدخؿ ،متمثالن ىذا التدفؽ بمبمغ ضريبة الدخؿ الذم يتـ دفعو لخزينة الدكلة.
كتجدر اإلشارة َّأنو في حالة إجراء دراسة الجدكل االقتصادية ،يجب تعديؿ التدفقات
النقدية الداخمة إذا تكاجد أصالن يخضع لالىتالؾ داخؿ منشأه تخضع لضريبة الدخؿ .كعمى
العكس مف ذلؾ فإف التدفقات النقدية الخارجة ال يتـ تعديميا لككنيا ال تتأثر باالىتالؾ ،كبضرائب
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الدخؿ .كؿذلؾ َّ
فإنو عند تقييـ األصكؿ الثابتة في منشأه تخضع لضريبة الدخؿ يجب

اتباع

الخطكات التالية:
 )1يتـ خصـ قسط االىتالؾ مف الكفر النقدم الداخؿ.
 )2يجرم احتساب مبمغ ضريبة الدخؿ.
 )3تخصـ ضريبة الدخؿ مف التدفؽ النقدم الداخؿ ،ليصبي لدينا الكفر بعد الضريبة
كاالىتالؾ.
 )4يتـ إضافة قسط االىتالؾ لمتكصؿ لمتدفقات النقدية الحقيقية بعد الضريبة كقبؿ االىتالؾ،
لككنو ال ينتج عنو تدفؽ نقدم.
 )5إيجاد معامؿ القيمة الحالية لمتدفقات النقدية لمخارج ،كبعد ذلؾ يجرم احتساب صافي القيمة
الحالية ،إؼذا كانت مكجبة إؼف ذلؾ يدؿ عمى أف المشركع مجدم اقتصاديان.
ؼف قسط االىتالؾ كضريبة الدخؿ يؤثراف عمى
كبناء عمى ما سبؽ إ
ن

اتخاذ الق اررات

الخاصة بدراسة الجدكل االقتصادية  ،إذا لـ يتـ التعامؿ معيا بالشكؿ الصحيي ،كما ذكر أعاله
(رمضاف ،ص .)292

الدراسات السابقة
 .1دراسة كتانة (  )1998بعنكاف (اتجاىات االيرادات الضريبية في األردن والعوامل المؤثرة
فييا) ،حيث أف الحصيمة الضريبية كالكفرة الضريبية تحققاف اؿزيادة كاؿنقصاف لعكامؿ اقتصادية
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أك سياسية أك ادارية أك تشريعية ،كجميعيا تفاكتت في أىميتيا النسبية ،كقد خمصت الدراسة إلى
مجمكعة مف االستنتاجات كاف أىميا:
أ) أف الضرائب  -كنشاط إقتصادم  -تمعب دك انر ىامان في تنمية كتعبئة االقتصاد
القكمي ،كبالتالي تنمية المجتمع  ،كتشجيع االستثمار مف خالؿ

استغالؿ الحصيمة

الضريبية ،كما كخمصت الدراسة إلى أف الضرائب ما زاؿ ت عاجزةن عف تحقيؽ أفضؿ
النتائج المتعمقة بتحقيؽ العدالة االجتماعية  ،مف خالؿ كشؼ مكاطف الفائض االقتصادم
الفعمي ،كتشخيص مستكل االستيالؾ كنكعيتو ،كمف ثـ تعبئة الزيادات كفؽ مبدأ مركنة
الضرائب ،حيث أظيرت نتائج الدراسة أف ا

ألىمية النسبية لمضرائب مف الؼ ػائض

االقتصادم االجمالي بمغت نحك ( )% 45لمسنكات مف 1976ـ كحتى 1996ـ.
كحيكم لككنيا تساعد عمى تنظيـ
ة
ب) أف العكامؿ التشريعية كا إلدارية تعتبر عكاـ ؿ ميـ ة
األنشطة الضريبية ،كبالتالي التأثير عمى الحصيمة الضريبية مف خالؿ التعديالت
الحاصمة في التشريعات الضريبية.
 .2دراسة ىندي (  )1998بعنكاف (تأثير الوفورات الضريبية  ،وتكمفة ا إلفالس ،وتكمفة الوكالة
قراض وعمى القيمة السوقية لممنشأة) ،حيث تناكؿ في دراستو التأثير الذم تحدثو
عمى نسبة اال ت
الكفكرات الضريبية عمى القيمة السكقية لممنشأة ،استنتج مف خالؿ ىذه الدراسة التي أجراىا أف
تحقيؽ الكفكرات الضريبية مف شأنو اف يترؾ آثا انر ايجابية عمى القيمة السكقية لممنشأة.
 .3دراسة )  ) Deangelo & Masulis, 1986بعنكاف (الوفورات الضريبية البديمة) ،إذ تبيف
أف الكفكرات الضريبية المتحققة مف

أقساط االىتالؾ كخصكصا الكفكرات الناتجة عف طريقة

القسط المتناقص ،تقمؿ مف ا العتماد عمى القركض لغايات تشجيع االستثمار ،حيث تعتبر تمؾ
الكفكرات المتحققة مف اختالؼ طرؽ االىتالؾ مصد انر لمدخؿ ،كقد متـ تخفيض صافي الربي ،مما
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يؤدم إلى تخفيض مبمغ الضريبة المدفكعة ،كبالتالي تحقيؽ كفكرات ضريبية يمكف

استغالؿىا

لغايات تشجيع االستثمار ،كبالتالي تعتبر كفكرات بديمة عف القركض.
 .4دراسة (  ) kim & Sorensen,1986بعنكاف (الوفورات الضريبية ) ،كتبيف أنو يمكف
استخداـ نسبة قسط االىتالؾ إلى مجمكع األصكؿ كمؤش انر لحجـ تمؾ الكفكرات.
 .5دراسة (  ) Titman & Wessels, 1988بعنكاف (الوفورات الضريبية) ،حيث قيس نفس
المتغير بقسمة قيمة قسط االىتالؾ مضافان إليو المسمكحات الضريبية التي تتمتع بيا المنشأة
عمى مجمكع األصكؿ ،كقد خمصت الدراسة إلى أنو يكجد مصد انر ثريان لمكفكرات الضريبية البديمة
كال سيَّما الناتجة عف أقساط االىتالؾ في شركات القطاع العاـ ،كقد اقترح المعأدلة التالية لقياس
الكفكرات الضريبية:
الكفكرات الضريبية البديمة = مخصص االىتالؾ  +مخصصات

أخرل بخالؼ االىتالؾ +

مسمكحات ضريبية ÷ صافي األصكؿ.
 .6دراسة (  ) Robert & Lemma 1988بعنكاف (تأثير الضرائب واالىتالك عمى
االستثمار والرفع المالي) ،كخمصت إلى أف اتجاه العالقة بيف المتغيريف عمى التفاعؿ بيف نكعيف
مف التأثير ىما:
 )1التأثير البديؿ.
 )2تأثير الدخؿ.
فزيادة الكفكرات الضريبية الناتجة عف أقساط االىتالؾ تقمؿ مف أىمية الكفكرات الضريبية
الناتجة عف الفكائد  ،كيطمؽ عمى ذلؾ التأثير البديؿ
) Sabstitutionإال أف التكسعات الحاصمة في ا

(Substitution instead of
الستثمارات خصكصان تمؾ المتعمقة

باالستثمارات الحاصمة في الماكنات كا ألصكؿ الجديدة ،كالتي ينتج عنيا زيادة في قسط االىتالؾ
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مف شأنو أف يزيد مف حجـ المخرجات  ،كصافي الربي بالتعبئة  ،كيزيد مف الضرائب المدفكعة،
األمر الذم يضفي أىمية عمى الحاجة إلى كفكرات ضريبية إ ضافية مف مصادر أخرل غير
االىتالؾ ،كيطمؽ عمى ىذا التأثير تأثير الدخؿ .Income effect
 .7دراسة سميم (  )1992بعنكاف (الموازنات التخطيطية… ..والتضخم وا آلثار والمعالجة ) ،لقد
تناكؿ الباحث فييا كيفية تفادم أثر التضخـ عمى نتائج كفاعمية المكازنات التخطيطية المعدة
عمى أسس تاريخية ،كذلؾ مف خالؿ تعديؿ

نتائج تنفيذ ىذه المكازنات  ،بحيث تعكس القكة

الشرائية العامة لكحدة النقد ،كما أشارت الدراسة إلى أ ف إعداد قائمة الدخؿ بالتكمفة التاريخية ال
تعبر بدقة عف ربي الكحدة االقتصادية الحقيقي ،كذلؾ بسبب
يجعميا ي

انخفاض القكة الشرائية

لمنقكد ،كىذا يتطمب تثبيت كحدة قياس مف خالؿ ا ألخذ بعيف االعتبار المؤشرات االقتصادية التي
تنجـ عف تقمبات األسعار ،ىذا كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 )1أف التضخـ ظاىرة منتشرة في معظـ الدكؿ العربية ،ك آخذةه في االزدياد كال بد مف
التعامؿ مع ىا خصكصان مف الناحية المحاسبية ،كذلؾ مف خالؿ

إظيار آثار التضخـ

عمى البيانات كالقكائـ المالية ،ؿمساعدة متخذم الق اررات التخاذ ق اررات كاقعية.
 )2أ َّف البيانات التاريخية ال تساعد عمى تحميؿ الدخؿ.
َّ )3
أف البيانات التاريخية ال تساعد عمى قياس األداء بشكؿ كاقعي،

إنما يظير بشكؿ

مبالغ فيو نتيجة الفارؽ الزمني بيف التكاليؼ كااليرادات.
 .8دراسة (  ) Mohr & Dilley, 1984بعنكاف (التكمفة الحالية واالستيالك حسب طريقة
القسط الثابت) ،حيث تناكلت الدراسة أف التقارير المالية تككف كىمية كغير كاقعية ،كال تعبر عف
الكضع المالي الحقيقي لمكحدة االقتصادية ،لككف ىذه األرباح ناتجة عف احتساب االىتالؾ عمى
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أساس التكمفة التاريخية  ،كال عمى أساس التكمفة الجارية لألصكؿ ،كىذا مف شأنو إظيار سيكلة
مرتفعة كعالية كغير حقيقية لمشركة ،كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 )1أ َّف السمطات الضريبية األمريكية تأخذ بمبدأ التكمفة التاريخية دكف مبدأ التكمفة الحالية
عند احتساب االىتالؾ ؿأل غراض الضريبية.
 )2أ َّف متخذم الق اررات يعتبركف طريقة القسط الثابت بديالن عف التكمفة الحالية في
الشركات الصغيرة التي ال تتمكف مف ا إلفصاح عف بياناتيا المالية كفؽ التكمفة الحالية،
خصكصان كأف تكمفتيا تعتبر قميمة بالمقارنة مع التكمفة الحالية.
 )3أ َّف طريقة ضعؼ القسط الثابت تفيد مدقؽ م الحسابات كمد يرم الشركات في تحديد العمر
اإلنتاجي كالنمك كالتغيرات في مستكل األسعار.
 )4أ َّف طريقة ضعؼ القسط الثابت ال تعتبر بديالن يحتكم عمى كافة ايجابيات التكمفة الحالية.
 .9دراسة )  ( Greene, 1963بعنكاف (التحويل من طريقة القسط المتناقص إلى طريقة
القسط الثابت ) ،حيث جاء فييا أ َّف طريقة القسط المتناقص ،تعتبر مف

أكثر الطرؽ الشائعة

االستخداـ في الشركات ،كيسمي بالتحكؿ مف ىذه الطريقة إلى طريقة القسط الثابت  ،بسبب عدـ
كجكد حا جة لتحديد قيمة الخردة ،كبغض النظر عف العناصر التي ساىمت في اتخاذ قرار تبني
ؼنو ال يكجد شؾ بأف استخداموا يككف لمصمحة دائرة الضريبة ،حيث
طريقة القسط المتناقص  ،إ
يعتبر ىذا السبب مف المبررات اليامة التي دعت لمتحكؿ مف طريقة القسط المتناقص إلى طريقة
القسط الثابت ،كقد انتيت الدراسة إلى أنو ال يكجد تعميمات في القكانيف الضريبية تسمي بالتحكؿ
مف طريقة القسط المتناقص لالىتالؾ إلى ما يعرؼ بخطة النفاذ أك االستنزاؼ ،إنما سمي القانكف
بالتحكؿ إلى طريقة القسط الثابت ،كيكاد أف يككف ىناؾ شبو إجماع عمى اعتمادىا في معظـ
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القكانيف الضريبية ،ألنيا تنيي قيمة األصؿ تمامان  ،كال تسمي ببقاء قيمة لمخردة  .كلكف التكجو
حاليان نحك طرؽ االىتالؾ المعجؿ.
 .10دراسة (  ) Emil & Sunley 1971بعنكاف (محاولة التحول من طريقة ضعف القسط
المتناقص إلى طريقة مجموع ارقام السنين ) ،كأكضيت ىذه الدراسة أف القيمة الحالية بالنسبة
لمكفكرات الضريبية ممكف أف تزداد خالؿ الكقت ،كذلؾ مف خالؿ التحكؿ مف طريقة ضعؼ
القسط المتناقص إلى طريقة مجمكع أرقاـ السنيف  ،كأف عممية محاكلة التحكؿ ىذه تعتمد عمى
العمر ا الفتراضم لألصؿ ،كقيمة الخردة  ،كمعدؿ الخصـ ،ىذا كتتبمكر أىمية ىذ قاؿدراسة مف
خالؿ التركيز عمى أف التحكؿ مف طريقة ضعؼ القسط المتناقص

إلى طريقة مجمكع أرقاـ

السنيف تؤدم إلى مضاعفة القيمة الحالية لمكفكرات الضريبية ،كما أشارت إلى أف التحكؿ مف
طريقة ضعؼ القسط المتناقص إلى طريقة مجمكع أرقاـ السنيف يككف لصالي المنشأة في حالة تـ
اتباع طريقة مجمكع أرقاـ السنيف لجميع السنكات ،كقد حثت ىذه الدراسة الجيات الضريبية عمى
االىتماـ بحجـ الكفكرات الضريبية المستحقة لمشركات بإختالؼ طرؽ االىتالؾ.
 .11دراسة )  ( Clayton 1974بعنكاف (تسوية االىتالك في االقتصاد مع تخصيص
الضريبة) ،حيث اعتبرت أف طريقة االىتالؾ التي تسمي لصافي الدخؿ

أف يتكلد  ،ىي تقريبان

طريقة مشابية لصافي االستثمار ،كممكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ القيمة الحالية لالىتالؾ  ،كىي
عبارة عف:
االىتالؾ = التغيرات التي تحدث لمقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية لالىتالؾ – القيمة
الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية.
كلكف طريقة المخصصات المستبقة في الضريبة ال تتفؽ مع طريقة القيمة الحالية لالىتالؾ،
كذلؾ بسبب أخذ عامؿ الكقت في الحسباف عند احتساب القيمة الحالية ،كقد بذلت جيكدان كبيرة
74

لمعرفة العالقة بيف طريقتي تخصيص الضريبة كالقيمة الحالية ،حيث اعتقد بعض الكتاب أ َّف كال
الطريقتيف خاطئتيف ،كتكمف أىمية ىذه الدراسة بأنيا قد عممت عمى اجراء مقارنة ما بيف القيمة
 -مف جية ،كبيف قبكؿ ىذه الطريقة في

الحالية لالىتالؾ  -مف كجية النظر المحاسبية

تخصيص الضريبة مف جية أخرل ،كقد انتيت الدراسة إلى أف كثير مف نظريات االىتالؾ تقكؿ
أبف :طريقة االىتالؾ يجب أف تنتج عف صافي الدخؿ ،مع عدـ اىماؿ الجكانب الضريبية ،كفي
حالة كجكد تعارض فإنو يجب اىماؿ الجكانب الضريبية ،كاعطاء االىتماـ لمجكانب المحاسبية أك
ما يسمى بػ (االىتالؾ االقتصادم )  ،كقد تكصمت الدراسة إلى نتيجة ىامة مفادىا أف االىتالؾ
االقتصادم يتكلد نتيجة ؿلتعارض بيف االىتالؾ الناتج عف صافي الدخؿ كالقيمة الحالية  ،كبيف
قكانيف تخصيص الضريبة.
 .12دراسة )  ( Whittington 1974بعنكاف (تقييم األصول وقياس الدخل المحاسبي )،
أظيرت ىذه الدراسة بأ نو كاف يكجد اختالؼ حكؿ تقييـ القيمة الحالية

أك القيمة الصافية

ؿأل صكؿ ،كبسبب ىذا ا الختالؼ كاف ا العتماد عمى القيمة الحالية ؿ ألصؿ ال عمى فترة تحقؽ
الدخؿ مف األصؿ ،كنتيجة لذلؾ فإنو مف األفضؿ إصدار تقارير مالية دكرية بدالن مف اعتماد
تقارير القيمة الصافية لكحدىا ،ىذا كقد تناكلت الدراسة ثالثة مكاضيع رئيسية ىي:
 )1تقييـ األصكؿ.
 )2قياس الدخؿ.
 )3التدفؽ النقدم المتكقع مف االىتالؾ.
كانتيت إلى اؿنتائج التالية:
 )1الق اررات المتعمقة ببيع أك شراء األصكؿ تعتمد عمى عمؿ مقارنة بيف القيـ كالنتائج
المترتبة عمى التصرؼ باألصؿ ،كىذا يعني َّ
أف اتخاذ الق اررات بشأف األصكؿ ال يعتمد
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عمي التقيـ الفردم أك عمى قيمة كاحدة ،إذ ال بد مف كجكد قيمتيف أك خياريف مف أجؿ
المقارنة بينيـ ،مشي انر بذلؾ إلى القيمة الحالية كالتكمفة التاريخية.
 )2بالنسبة إلى مكضكع قياس الدخؿ حسب الفترة فإنو يعتبر طريقة مناسبة التخاذ القرار
ؼة ،كىنا ال بد مف تكفر المعمكمات التي تؤيد اتباع
المالءمة متك ر
عندما تككف جميع القيـ
ى
طريقة الدخؿ حسب الفترة.
 )3بالنسبة لمكضكع التدفؽ النقدم المتكقع مستقبالن إؼف اؽئمة التدفؽ النقدم تعتبر أداة ميمة
مف أدكات التحميؿ المالي  ،كذلؾ مف خالؿ التكقع بالكضع المالي لممنشأة قبؿ حدكثيا،
إال َّأنو يجب األخذ بعيف االعتبار مكضكعية المعمكمات الناتجة عف صعكبة التنبؤ ،كمف
ىنا تككف قائمة التدفؽ النقدم التاريخية أكثر مكضكعية مف القائمة المستقبمية.
 )4أف نمكذج الدخؿ المحاسبي التقميدم ،يجب أف يفسر بشكؿ ال يمثؿ محاكلة لقياس
الدخؿ االقتصادم ،كلكف يمكف تفسيره كنمكذج لمتدفؽ النقدم التاريخي ،كال يمكف القكؿ
َّ
أف الدخؿ المحاسبي ىي الطريقة المثمى لقياس الدخؿ االقتصادم.
يجب أف تقدـ معمكمات مناسبة لمستخدمييا عف مختمؼ طرؽ تقييـ
أما التقارير المالية ؼ
 )5ك َّ
األصكؿ ،كمتضمنان كذلؾ طريقة خصـ القيمة الحالية إذا كاف المكضكع متعمقان بتدفقات
نقدية مستقبمية.
 .13دراسة )  ،( Gray & Wells 1975كتناكلت تعميقان عمى الدراسة السابقة التي أجراىا
 Whittingtonفقد تبيف أف الصعكبات العممية عند التقدير أك القياس يجب أف ال تبنى عمى
أساس نظرم فقط ،بؿ يجب اتباع الطرؽ المحاسبية البديمة لمتكصؿ  ،إلى أفضؿ قياس أك تقدير
ؿأل صكؿ ،سكاء باتباع طريقة القيمة الحالية أك القيمة السكقية ،كىذا ينطبؽ عمى األصكؿ كعمى
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المخزكف السمعي ،كىنا يجب عمى المنشأة

إعطاء تقارير أك تكضيحات عف القيمة الحالية،

ككذلؾ عف القيمة السكقية كالسيَّما التي تخص األبنية كاألراضي.
 .14وأما دراسة عمي (  )1987بعنكاف (االندثار) ،فيي دراسة محاسبية كتطبيقية في المنشأة
العامة لمغزؿ كالنسيج الصكفي – بغداد ،حيث كانت مشكمة البحث ىي َّ
أف عممية تحديد مقدار
االندثار عمى المكجكدات الثابتة في منشآت القطاع االشتراكي لـ تأخذ أىمية

كأىمية تحديد

المصركفات األخرل في قائمة الدخؿ  ،مما أظيرت مكاطف ضعؼ كقصكر في تحديد مقداره
اؿكانيف الخاصة باندثار المكجكدات الثابتة في منشأة
عمى نحك صحيي ،فضالن عف أف بعض ق
القطاع االشتراكي كال سيَّما القطاع الصناعي ال تتال ىءـ مع طبيعة كخصائص ىذا القطاع ،مما
يؤثر عمى نحك مباشر في نتائج ا

ألعماؿ كالمركز المالي لممنشأة ،كبذلؾ ظيرت الكشكفات

المالية لتمؾ المنشآت بشكؿ ال يعبر عف كاقعيا ،كقد ىدؼ البحث

إلى تقديـ دراسة عممية

لمجيات ذات العالقة مثؿ القطاع االشتراكي الصناعي بشكؿ عاـ  ،كالمنشأة بشكؿ خاص ،كذلؾ
مف خالؿ تحديد أسس القياس الصحيي لعبء االندثار مع تشخيص سمبيات عممية تحديد ـ ؽدار
االندثار كصكالن إلى نتيجة أعماؿ المنشأة بصكرة أكثر دقة ككاقعية ،إلظيار المركز المالي ليا
بصكرة صحيحة ،ىذا كقد تجاىؿ الباحث دراسة االندثار في ظؿ تغيرات ا ألسعار ،حيث كانت
فرضية الدراسة ىي " أف مقدار االندثار المي تسب بكاقعو الحالي ال يتناسب مع المقدار الكاجب
إظياره في الكشكفات المالية ،مما يؤدم إلى قياس نتائج نشاط المنشأة كالمركز المالي ليا عمى
نحك غير سميـ" (عمي ،1987 ،ص .)47
كقد انتيت الدراسة إلى مجمكعة مف االستنتاجات أىميا:
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َّ - 1
إف ىناؾ الكثير مف ااالت كالمعدات المندثرة دفتريان في السجالت المالية كقد

خرجت

مف الخدمة ،إالَّ أف عممية احتساب االندثار عمييا ما زالت مستمرة  ،مما أدل إلى ازدياد
أعباء االندثار الدكرم.
 - 2تـ احتساب اندثار عمى المكجكدات الثابتة المندثرة دفتريان  ،كالتي ال تزاؿ في اإلنتاج،
مما َّ
ضخـ كمفة اإلنتاج ،كأدل إلى تخفيض األرباح المعدة لمتكزيع  ،كما َّ
إف االندثارات
المحتسبة عمى المكجكدات الثابتة كالمندثرة دفتريان في ازدياد مستمر  ،بؿ مف المتكقع أف
تتضاعؼ خالؿ الفترات القادمة ،مما قد يظير مؤش انر غير سميـ عف تكاليؼ الفترات ،
كعدـ اإلفصاح في القكائـ المالية.
 - 3إف إلزاـ المنشآت باحتساب االندثار عمى المكجكدات المندثرة دفتريان ك ىي ال زالت في
الخدمة يؤدم إلى تضخـ تكمفة اإلنتاج  ،كيؤثر في الكقت نفسو عمى عممية تكزيع
األرباح ،كيضعؼ عممية الرقابة  ،كاتخاذ الق اررات بشأف تمؾ المكجكدات مع مخالفة ىذا
اإللزاـ ؿلمفاىيـ المحاسبية ،كىذا يستمزـ تصحيي خطأ التقدير اإلنتاجي لمعمر اإلنتاجي
ؿألصؿ الثابت  ،كليس االستمرار باحتساب االندثار الذم سيجعؿ االندثار ذا عبء
مضخـ عمى كمفة اإلنتاج في المنشآت ،كما يتبع ذلؾ مف

اختالؼ بتقدير النسب

المخصصة ؿالندثار بيف المنشآت  ،أك التي تككف أكبر مف النسبة الفعمية المتكقعة ،
كتحتجز احتياطيات أكبر مف غيرىا مف المنشآت مما يضعؼ عممية الرقابة عمى تكزيع
األرباح.
 - 4إف اؿقكانيف الخاصة باالندثار لـ تمني أية صالحيات لممنشآت أك المؤسسات لتغيير
نسب االندثار ألم أصؿ ثابت ،حتى كإف كاف ىناؾ أدلة مقنع ة لتمؾ المنشآت بعدـ
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مال ىءمة النسبة المقررة لعنصر معيف مف المكجكدات الثابتة  ،خصكصان إذا كاف األصؿ
الثابت مرتبطان بأصؿ آخر يختمؼ عنو بتقدير عمره اإلنتاجي.
 - 5إف اؿقكانيف الخاصة باالندثار لـ تمني المنشآت

أك المؤسسات ذات العالقة حرية

إختيار طريقتيف أك أكثر الحتساب االندثار ،خصكصان إذا كاف إحداىا ألغراض تكزيع
األرباح ،كاألخرل ألغراض اإلدارة كالتقارير المالية الخاصة بشأف اتخاذ الق اررات اإلدارية
التي تخص التسعير كالق اررات االستثمارية.
 - 6إف االندثار ال يعتبر مصد انر ؿ أل صكؿ أك النقد بحد ذاتو ،كىك مصركؼ غير نقدم
ؼف المبالغ التي ستدفع لمخارج ستككف أكبر
قابؿ لالستقطاع ؿأل غراض الضريبية ،لذلؾ إ
فيما لك لـ يتـ احتساب االندثار.
 - 7إف مخصص االندثار المتراكـ يزداد سنكيان ،كال ينيض بأ عباء االستبداؿ ،لككنو مجمع
لمصاريؼ االندثار السابقة ليس إال .كإف اإلشارة إليو ككنو يمثؿ مجمكع اىالؾ كاندثار
األصكؿ الثابتة ألغراض االستفادة منو عند إعادة تجديد ىذه األصكؿ يعتبر بعيدان عف
الكاقع ،إذ ال يمكف االستفادة مف حساب مخصص االندثار المتراكـ

ألغراض إعادة

تجديد األصكؿ ،ألنو ال يمثؿ ماالن أك نقدان أك أم شيء يقكـ عمى ىذا اؿغرض.

- 8ىذا كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا:
 )1عدـ احتساب االندثار عمى المكجكدات الثابتة المندثرة دفتريان  ،حتى كإف استمرت في
الخدمة.
 )2مني المنشآت صالحية تقدير العمر اإلنتاجي الجديد لممكجكدات الثابتة.
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 )3التزاـ المنشآت كالمؤسسات الصناعية الخاصة بإتباع إحدل طرؽ االندثار المعجؿ،
خصكصان ااالت ،كالمعدات ،ككسائؿ النقؿ كا لتنقؿ ،كذلؾ لمتقميؿ مف آثار التضخـ
كمكاجية ارتفاع أسعار المكجكدات الثابتة.
 )4مني المنشآت كالمؤسسات صالحية تغير نسب االندثار في حالة ظيكر أدلة مقنعة
مالءمة النسب المقررة ألصؿ ثابت  ،لككنو مرتبطان بأصؿ ثابت آخر ،تختمؼ
بعدـ ى
نسبة اندثاره عنو ،كذلؾ مف خالؿ قرار لجنة فنية تؤيد ذلؾ.
 )5مني المؤسسات كالمنشآت اؿحؽ في اختيار طريقتيف الحتساب االندثار ،تككف
إحداىما ألغراض تكزيع األرباح  ،كا ألخرل ألغراض التقارير المالية كا إلدارية
الخاصة بشأف التسعير كالق اررات اإلدارية األخرل.
 )6إلغاء العبارة الخاصة بحساب االندثار المتراكـ ،ألف اؿغرض منيا ىك االستفادة عند
إعادة تجديد األصكؿ ،تطبيقان لما ييدؼ

إليو النظاـ مف إقرار المفاىيـ  ،كا ألسس

المحاسبية السميمة.
 )7تخصيص نسبة معينة مف كمفة األصكؿ الثابتة ليتـ تحميميا عمى حسابات الفترة ،
لمكاجية فركقات ارتفاع أسعار المكجكدات الثابتة.
 )8تخصيص نسبة معينة مف األرباح المعدة لمتكزيع ؾ

احتياطي الرتفاع أسعار

المكجكدات الثابتة.
 )9اجراء دراسة الجدكل االقتصادية عمى ااالت كالمعدات التي مضت عمييا فترة
طكيمة في االستخداـ ،كاقرار شطبيا في حالة عدـ اثبات جدكاىا االقتصادية.
 .15دراسة )  ( Bennett 1972ىدفت ىذه الدراسة إلى عممية ربط صنع القرار باالىتالؾ،
كتكسيع إطار العمؿ المصطمحي لممحاسبيف كتحذيرىـ مف تكحيد المقاييس ،كمساعدة
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يكبخكف المحاسبيف لفشميـ بتبني نظريات االىتالؾ المنطقية ،كتقيـ ىذه
االقتصادييف الذيف ّ
الدراسة بشكؿ مكجز المتطمبات العامة لمبيانات مف أجؿ صنع القرار ،كمتطمبات البيانات
الخاصة مف أجؿ تصنيفات متنكعة لمقرار ،كيجب أف تككف ىذه البيانات ذات صمة كثيقة بالقرار،
كتحمؿ أىمية كبيرة محتممة ،فالبيانات االستثنائية أفضؿ مف الكاممة ،كالمستقبمية أفضؿ مف
الماضية ،عمى أف تككف البيانات دقيقة .كمف النتائج التي انتيت إلييا الدراسة:
 .1أف منيجية القسط الثابت في االىتالؾ غير مناسبة لمق اررات المتعمقة بتخصيص
المكارد في داخؿ المؤسسة.
 .2أف التكمفة المناسبة ىي االىتالؾ مف قبؿ المستخدـ (أم أف االىتالؾ الزائد الذم
يحدث باالستعماؿ).
.3

يجب أف يتـ تكجيو استخداـ ااالت لالستعماؿ الذم يكلد عائدات عالية.

 .16دراسة )  ( Peasnel 1977ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ مالحظات حكؿ مفيكـ القيمة
الحالية المخصكمة ،كتميؿ إلى تقييـ اإلنجازات المتعمقة بمدرسة المحاسبة ،بالنظر إلى المشاكؿ
النظرية المحيطة بتحديد كقت المستثمريف ،كتفضيالت المخاطرة ،كانتيت الدراسة إلى أف :نمكذج
القيمة الحالية غير مناسب لالستخداـ المباشر في نظرية المحاسبة المالية ،كال يعني أف استخداـ
ىذا النمكذج غير كارد ،بؿ َّإنو ىاـ جدان في عممية صنع القرار لممسثتمريف.

 .17دراسة

)  ( Johnson 1979ىدفت ىذه الدراسة إلى اجراء مناقشة حكؿ العمر

االفتراضي لألصؿ ،كأنو فرصة قرار يحتاج إلى تحميالت اقتصادية بدالن مف أحكامان محاسبية.
كما يكجد ألم أصؿ مستيمؾ ،أكثر مف بديؿ حياتي مفيد ،كمسمكح ألغراض الضريبة ،كأف
إختيار فترة عمرية قصيرة لألصؿ ،سيكفر إسترداد استيالكي أسرع ،كمف الممكف أف يكفر
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إستردادا كامالن بدرجة أقؿ إذا ما الزمتو قيمة مستردة ،كمقدرة بشكؿ أعمى ،كأف إختيار فترة
عمرية أطكؿ يمكف أف يكفر استثما انر أكسع لالعتماد الضريبي ،كلكف المشكمة ىي عممية إختيار
الفترة العمرية المفيدة ،كالتي تحقؽ الحد األقصى مف القيمة الحالية.
كانتيت الدراسة إلى أف متخذم القرار يجب أف ينظركا إلى الفترة العمرية لألصؿ القابؿ
لالىتالؾ كقرار إقتصادم ،كليس كمعطيات محاسبية .كبما أف الفكائد المحصمة مف تحميؿ العمر
االفتراضي لألصؿ غير كبيرة ،فإف تكاليؼ التحميؿ منخفضة كنتائجيا مؤكدة.
 .18دراسة )  ( Schwab & Nicol 1969ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز قاعدة التحكيؿ
االستثمارم بكاسطة طريقة القسط المتناقص في حساب االىتالؾ المضاعؼ إلى مجمكع أرقاـ
السنيف ،كأبرزت الدراسة أف التشريع الضريبي لمكاليات المتحدة األمريكية قد اعترؼ بشكؿ كاضي
أف دافعي الضرائب يرغبكف في تغيير منيجيات كطرؽ االىتالؾ في كقت معيف في منتصؼ
الحياة العمرية لألصكؿ ذات العالقة ،كمف نتائج الدراسة:
َّ .1
إف لمماؿ تكمفة زمنية ،كيجب أخذ ذلؾ في الحسباف عند رغبة دافعي في
الضرائب التحكؿ  -عمى سبيؿ المثاؿ  -مف طريقة القسط المتناقص إلى طريقة
القسط الثابت في االىتالؾ.
 .2يتـ إحراز تحسف في سياؽ القيمة الحالية لممدخرات الضريبية عف طريؽ التحكؿ
مف طريقة القسط المتناقص في االىتالؾ إلى مجمكع أرقاـ السنيف.
 .19دراسة الحاج موسى (بدون) ىدفت الدراسة إلى مناقشة قرار تقدير ضريبة الدخؿ في
األردف ،كطرؽ الطعف فيو أداريان ن كقضائيان .كمف ضمف القضايا التي تعرض إلييا الباحث:
.1

أف القانكف ال يمنع مف اتباع طريقة القسط المنتاقص في االىتالؾ بدالن مف
طريقة القسط الثابت.
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.2

القانكف يسمي بتأجيؿ قسط االىتالؾ لمسنكات الرابحة إذا لحقت بالمكمؼ
خسارة في سنة ما .فإذا لـ يقـ المكمؼ بحساب أقساط االىتالؾ أك قاـ
بحساب أقساط أقؿ مف المسمكح بيا ،فإنو إما أف يقكـ بطرح قسط االىتالؾ
في السنكات الالحقة ،أك تكزيع المؤجؿ عمى السنكات الباقية في حياة
األصؿ.

نالحظ أن المحاور التي تناولتيا الدراسات السابقة تتمخص فيما يمي:
 .1الضرائب تمعب دك انر ىامان في تنمية االقتصاد القكمي ،كبالتالي تنمية المجتمع
كتشجيع االستثمار.
 .2الكفكرات الضريبية تترؾ آثا انر ايجابية عمى القيمة السكقية لممنشأة.
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 .3الكفكرات الضريبة الناتجة عف استخداـ طريقة القسط المتناقص مف شأنيا أف
تقمؿ مف االعتماد عمى القركض لغايات تشجيع االستثمار.
 .4الكفكرات الضريبية الناتجة عف استخداـ طرؽ االىتالؾ المختمفة تعتبر مصد انر
لمدخؿ.
 .5يمكف استغالؿ الكفكرات الضريبة لغايات تشجيع االستثمار.
و
كمؤشر لحجـ
 .6يمكف استخداـ نسبة قسط االىتالؾ إلى مجمكع األصكؿ
الكفكرات الضريبية.
 .7زيادة الكفكرات الضريبية الناتجة عف أقساط االىتالؾ تقمؿ مف أىمية الكفكرات
الناتجة عف الفكائد ،كىذا ما يعرؼ بػ (التأثير البديؿ).
 .8إعداد قائمة الدخؿ بالتكمفة التاريخية ال يجعميا تيعبر بدقة عف ربي الكحدة
االقتصادية الحقيقي ،كذلؾ بسبب انخفاض القكة الشرائية لمنقكد.
 .9البيانات التاريخية ال تساعد عمى تحميؿ الدخؿ.
 .10البيانات التاريخية ال تساعد عمى قياس األداء بشكؿ كاقعي ،حيث يظير األداء
بشكؿ مبالغ فيو نتيجة الفارؽ الزمني بيف التكاليؼ كااليرادات.
 .11الضريبة تأخذ بمبدأ التكمفة التاريخية دكف مبدأ التكمفة الحالية عند احتساب
االىتالؾ لألغراض الضريبية.
 .12متخذم الق اررات يعتبركف طريقة ضعؼ القسط الثابت بديالن عف طريقة التكمفة
الحالية في الشركات الصغيرة التي ال تتمكف مف ا إلفصاح عف بياناتيا المالية
كفؽ التكمفة الحالية ،خصكصان ك أف تكمفتيا تعتبر قميمة بالمقارنة مع التكمفة
الحالية.
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 .13طريقة ضعؼ القسط الثابت تفيد مدقؽم الحسابات كمد يرم الشركات في تحديد
العمر اإلنتاجي ،كالنمك ،كالتغيرات في مستكل ا ألسعار ،كتحت أم ظرؼ يككف
االىتالؾ تحت طريقة

ضعؼ القسط الثابت كافيان لتغطية التكمفة الحالية،

بالمقارنة مع االىتالؾ العاـ السائد كفؽ التكمفة التاريخية ،كتتميز ىذه الطريقة
بقدرتيا عمى حؿ مشكمة االىتالؾ بالتكمفة التاريخية أك الحالية.
 .14طريقة ضعؼ القسط الثابت ال تعتبر بديالن يحتكم عمى كافة ايجابيات التكمفة
الحالية.
 .15ال يكجد تعميمات في القكانيف الضريبية لدل معظـ الدكؿ تسمي بالتحكؿ مف
طريقة القسط المتناقص لالىتالؾ

إلى ما يعرؼ بخطة النفاذ،

بالتحكؿ إلى طريقة القسط الثابت ،كيكاد
اعتمادىا في معظـ القكانيف الضريبية،

أف يككف ىناؾ شبو

إنما يسمي
إجماع عمى

ألنيا تنيي قيمة األصؿ تمامان  ،كال

تسمي ببقاء قيمة لمخردة.
 .16القيمة الحالية بالنسبة لمكفكرات الضريبية ممكف أف تزداد خالؿ الكقت.
 .17اجراء دراسة الجدكل االقتصادية عمى ااالت التي مضت عمييا فترة طكيمة في
االستخداـ ،كاقرار شطبيا في حالة عدـ اثبات جدكاىا االقتصادية.
 .18عمى الجيات الضريبية االىتماـ بحجـ الكفكرات الضريبية المستحقة لمشركات
مف خالؿ اؿتحكؿ مف طرؽ االىتالؾ ،كمتابعة ىذا المكضكع لككنو يعمؿ أيضان
عمى زيادة الدخؿ الضريبي الحككمي في بعض الحاالت.
 .19طريقة االىتالؾ التي تسمي لصافي الدخؿ أف يتكلد عنو كفكرات ضريبية ىي
طريقة مشابية لصافي االستثمار.
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 .20االىتالؾ االقتصادم تكلد نتيجة لمتعارض ما بيف االىتالؾ الناتج عف صافي
الدخؿ كالقيمة الحالية ،كبيف قكانيف تخصيص الضريبة.
 .21عدـ احتساب االىتالؾ عمى المكجكدات الثابتة الـ ستيمكة دفتريان حتى كإف
استمرت في الخدمة  ،كاذا ما تـ ذلؾ فإنو يعتبر تضخيـ لممصركفات بطريقة
غير شرعية.
 .22مني المنشآت صالحية تقدير العمر اإلنتاجي الجديد لممكجكدات الثابتة
انسجامان مع مبدأ القيمة الحالية ،كتماشيان مع ظاىرة التضخـ السائدة في معظـ
الدكؿ العربية.
 .23إ لزاـ المنشآت كالمؤسسات الصناعية الخاصة  ،باتباع إحدل طرؽ االىتالؾ
المعجؿ ،خصكصان ااالت ،كالمعدات ،ككسائؿ النقؿ كا لتنقؿ ،مما يؤدم إلى
اؿتقميؿ مف آثار التضخـ كمكاجية ارتفاع أسعار المكجكدات الثابتة.
 .24يجب مني المنشآت كالمؤسسات صالحية تغي مر نسب االىتالؾ في حالة
مالءمة النسب المقررة ألصؿ ثابت لككنو مرتبطان بأصؿ
ظيكر أدلة مقنعة بعدـ ى
ثابت آخر ،تختمؼ نسبة اىتالكو عنو ،كذلؾ مف خالؿ قرار لجنة فنية تؤيد
ذلؾ.
 .25تخصيص نسبة معينة مف كمفة األصكؿ الثابتة لكي يتـ تحميميا عمى حسابات
الفترة لمكاجية فركقات ارتفاع أسعار المكجكدات الثابتة.
 .26تخصيص نسبة معينة مف األرباح المعدة لمتكزيع كأحتياطي
المكجكدات الثابتة.
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الرتفاع أسعار

فرضيات الدراسة
 -Aالفرضية األولى :H01
((التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
معكقات طرؽ تطبيؽ طرؽ االىتالكات تعزل لمتغير المينة)).
 -Bالفرضية الثانية :H02
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((ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ تشجيع االستثمار كالصناعة تعزل لمتغير المينة)).
 -Cالفرضية :H03
((ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ تقييـ األصكؿ الثابتة بالقيمة الحالية بدالن مف تكمفة الشراء تعزل لمتغير المينة)).
 – Dالفرضية الرابعة :H04
(( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
أشكاؿ التيرب الضريبي تعزل لمتغير المينة)).
 – Fالفرضية الخامسة :H05
(( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ اتخاذ القرار السميـ تعزل لمتغير المينة)).

الفصل الثالث
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احسشية وإلروإة
اشجلي وإلروإة

يحة وإلروإة

أالور وإلروإة

وص يحة وإلروإة
اجتيثوا وإلروإة
وثر وإجتثوا وإلروسا
أيسا أالإة وإيلح
ولر ووإجيساة

وإجلكيص واإفسئت
وإجضويسا
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الفصل الثالث
منيجية الدراسة
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى مصدريف أساسييف لجمع المعمكمات ىما  :المصادر
األكلية كالمتمثمة في االستبانة  ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة،

ثـ المصادر الثانكية ،

كالمتمثمة في الدراسات السابقة التي أجريت حكؿ مكضكع الدراسة في الدكؿ العربية كاألجنبية،
ىذا باإلضافة إلى الرجكع ؿلمجالت  ،كالدكريات  ،كالنشرات  ،كالمراجع الصادرة مف مختمؼ الدكؿ
العربية كاألجنبية.
أوالً  :مجتمع الدراسة Study Population :
تقكـ ىذه الدراسة عمى جمع معمكمات عف آلية احتساب االىتالكات في الشركات
المساىمة العامة في الضفة الغربية كالمدرجة في السكؽ المالي الفمسطيني كالبالغ عددىا خمس
كعشرمف شركة ،كلمكقكؼ عمى حقيقة المكقؼ  ،كالخركج بنتائج كاقعية تـ تكزيع االستبانة عمى
عدد مف مدقؽم الحسابات المزاكليف لممينة في الضفة الغربية  ،لككف الشركات المساىمة العامة
في فمسطيف ممزمة بتعييف مدقؽ حسابات مرخص ،لمقياـ بميمة تدقيؽ حسابات الشركات.
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كبما أف مدقؽ الحسابات ىك الشخص المخكؿ بإصدار رأم فني محايد حكؿ
المالية لمشركات  ،فقد تـ إختيار ىذه الفئة لتككف مف ضمف مجتمع الدراسة ،ك

التقارير

لككف التقارير

المالية المعتمدة مف قبؿ مدقؽ م الحسابات ستقدـ لمجيات الرسمية  ،كالتي مف ضمنيا دكائر
بناء
ضريبة الدخؿ الفمسطينية ،حيث بدكرىا ستقكـ بتحديد مقدار ضريبة الدخؿ عمى الشركات ن
عمى التقرير المقدـ مف مدقؽ الحسابات ،كالذم عادة ما يحتكم عمى مصركؼ االىتالؾ.
كبما أف المشرع الفمسطيني قد ألزـ الشركات باحتساب االىتالؾ
الثابت ،فقد تـ شمؿ دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية ضمف

بمكجب طريقة القسط

كبناء عمى
مجتمع الدراسة.
ن

المعطيات السابقة فإف مجتمع الدراسة تمثؿ في الفئات التالية:
 .1الشركات المساىمة العامة المتداكلة كالمدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية،
كالبالغ عددىا (  )25شركة .عممان بأف عدد الشركات المساىمة العامة في
فمسطيف بمغ ( )68شركة ،كالمدرج في السكؽ المالي ىك فقط (  )25شركة ،أم
بنسبة  %36.76مف إجمالي عدد الشركات العامة بشكؿ عاـ.
 .2مدققك الحسابات العامميف في فمسطيف ،كعددىـ (  )115مدقؽ حسابات مكزعكف
عمى المحافظات في الضفة الغربية:
جدول رقم ()1
مدققو الحسابات موزعون عمى المناطق الجغرافية

الرقم

المحافظة

العدد

.1

نابمس

18

.2

جنيف

6

.3

طكلكرـ

3

.4

قمقيمية

1

.5

راـ اهلل

34

.6

اريحا

1
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.7

القدس

18

.8

بيت لحـ

11

.9

الخميؿ

22

.10

سمفيت

1

المجموع

115

 .3دكائر ضريبة الدخؿ الفمسطينية ،كعددىا ( )12دائرة.

ثانياً  :عينة الدراسة :
تـ إجراء الدراسة عمى عينة غير احتمالية (  ،) Non - Probabilistic samplingكفي ىذه
الدراسة اختار الباحث العينة اليادفة أك التحكيمية ( ،)Purposive or Judgmental Samplingكتعتبر
العينة المختارة ممثمة لمجتمع الدراسة  ،خصكصان كأف المجتمع يحتكم عمى أنكاع مختمفة مف األفراد
بمقاييس مختمفة كمتباينة في الكصكؿ إلييـ ،كلمحصكؿ عمى نتائج كاقعية كجيدة تـ التركيز عمى المدراء
المالييف في الشركات المساىمة العامة  ،كعمى مدقؽم الحسابات في مكاتب التدقيؽ كعمى مأمكرم التقدير
في دكائر ضريبة الدخؿ.
كقد تـ تكزيع مفردات العينة عمى فئات مجتمع الدراسة األصمي بمختمػؼ أش كالو ،حيث تـ تكزيع
( )107استبياف عمى عينة الدراسة عمى النحك التالي )75( :استبياف عمى مدقؽم الحسابات في الضفة
الغربية مف أصؿ ( )115مدقؽ ،كما تـ تكزيع ( )8استبانات عمى دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية
مف أصؿ ( )12دائرة ،كؾذلؾ تـ تكزيع (  )25استبياف عمى الشركات المساىمة العامة في الضفة الغربية
كغزة.
كالجدكؿ التالي يبيف نسبة االستجابة لكؿ فئة مف فئات مجتمع الدراسة:
جدول رقم ()2
نسبة االستجابة لكل فئة من فئات مجتمع الدراسة
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الرقم

فئة المجتمع

االستبانات الموزعة

االستبانات المستممة

نسبة االستجابة

نسبة التمثيل

.1

شركات مساىمة عامة

25

24

%96.00

% 22.43

.2

مدققكف

115

75

%63.56

% 70.09

.3

دكائر ضريبة الدخؿ

12

8

%66.66

% 7.48

المجموع

152

107

%70.39

ثالثا  :أداة الدراسة:
إلنجاز الدراسة كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا ،فقد تـ تطكير فقرات االستبانة لجمع
ىي المصدر األساسي في جمع المعمكمات ،كقد كزعَّت عمى عينة
المعمكمات باالعتماد عمييا ،ؼ
الدراسة التي تـ اختيارىا مف مجتمع الدراسة بعد أف تـ عرضيا عمى

الخبراء كاألخصائييف مف

مدرسيف في الجامعات ،كمدققي حسابات ،كمدراء مالييف ،لمتأكد مف صحة عباراتيا  ،كقد دققت
إليفائيا بالمطمكب ،فاحتكت الدراسة عمى إستبانتيف:
االستبانة األولى  :مدققك الحسابات كمأمكرك التقدير في ضريبة الدخؿ ،حيث احتكت االستبانة
عمى أربعة أجزاء رئيسية لمدققي الحسابات كمأمكرم التقدير ىي :
 .1الجزء األكؿ :كىك خطاب مكجو لمفردات عينة الدراسة لتكضيي ىدؼ

كأبعاد الدراسة،

حيث يؤمؿ أف تعكد بالمنفعة العامة عمى مينة المحاسبة في فمسطيف  ،ككنيا تؤدم إلى
تكفير السيكلة الالزمة ؿتنشيط االستثمار كدعـ االقتصاد الكطني.
 .2الجزء الثاني :كيحتكم عمى مجمكعة أسئمة تىدؼ إلى تككيف فكرة عامة عف المشاركيف
في الدراسة ،كضمت ىذه الفقرة ثالثة أسئمة فكاف أكليا يدكر حكؿ الفئة التي ينتمي إلييا
المجيب عمى االستيباف ( مدقؽ أك مأمكر تقدير ) ،بينما كاف السؤاؿ الثاني يدكر حكؿ
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األساس المحاسبي األنسب اتباعو ،في حيف كاف كاف السؤاؿ الثالث حكؿ طريقة
االىتالؾ األفضؿ مف كجية نظره كميني متخصص.
 .3الجزء الثالث كيتككف مف خمسة أسئمة غطت فرضيات الدراسة المتعمقة بالجانب العممي،
كالتي حددت مسبقان ألغراض الدراسة ،كصيغت بطريقة تناسب أىداؼ الدراسة ،كأعطي
المجيب عمي أم منيا ( )5اختيارات لإلجابة ،ككانت عمى النحك التالي:
السؤال األول :خصص ىذا السؤاؿ لمعرفة مبررات كأىمية استخداـ طريقة القسط المتناقص مف
كجية نظر مدقؽ الحسابات  ،كمأمكر التقدير  ،كاحتكل ىذا السؤاؿ عمى ثالثة ـ ستكيات  ،ككفقان
ػ :سيكلة االستعماؿ  ،كارتفاع درجة الثبات ،

لمقياس ليكرت لقياس االتجاىات الذم اتسـ ب

بيف .1 :مكافؽ بشدة .2مكافؽ .3
عبرة ػ
كالصدؽ  ،كالقياس  .كقد تفاكتت الدرجات أـ ػاـ ؾػؿ ػا
محايد  .4معارض  .5معارض بشدة  .فضالن عف أف ىذا القياس يعمؿ عمى انخفاض درجة
التخميف ،كعامؿ الصدفة.
السؤال الثاني :خصص لمعرفة مدل اعتماد التقارير المالية في دكائر الضريبة دكف تعديؿ عمى
محتكياتيا ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ بيف  .1 :مكافؽ بشدة .2
مكافؽ  .3محايد  .4معارض  .5معارض بشدة.
السؤال الثالث  :خصص لمعرفة آراء المدققيف كمأمكرم التقدير

حكؿ ضركرة تطكير آليات

الشركة المستخدمة في اإلنتاج عند انتياء عمرىا اإلنتاجي ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت
الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ بيف  .1 :مكافؽ بشدة .2مكافؽ  .3محايد  .4معارض  .5معارض
بشدة.
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السؤال الرابع  :خصص لمعرفة أىمية إعادة تقدير أصكؿ الشركة بشكؿ دكرم ،ككفقان لمقياس
ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أـ ػاـ قػذا السؤاؿ بيػف .1 :مكافؽ بشدة .2مكافؽ  .3محايد .4
معارض  .5معارض بشدة.
السؤال الخامس  :خصص لمعرفة آراء المدققيف كمأمكرم التقدير بأىمية تكافر السيكلة النقدية
فيما يتعمؽ بتحديث آليات الشركة ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ
بيف .1 :مكافؽ بشدة .2مكافؽ  .3محايد  .4معارض  .5معارض بشدة.

 .4الجزء اؿرابع كيتككف مف خمسة أسئمة غطت فرضيات الدراسة المتعمقة بالجانب العممي كالتي
حددت مسبقان ألغراض الدراسة ،كصيغت بطريقة تناسب أىداؼ الدراسة،

كأعطي المجيب

عمي أم منيا ( )6اختيارات لإلجابة ككانت عمى النحك التالي:
السؤال األول :خصص لمعرفة أىـ المعكقات التي تقؼ في كجو تطبيؽ طريقة القسط المتناقص،
كاشتمؿ ىذا السؤاؿ عمى سبع فقرات ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ
بيف .1 :إلى حد كبير جدان  .2إلى حد كبير  .3إلى حد متكسط  .4إلى حد قميؿ  .5إلى حد
قميؿ جدان  .6ال ينطبؽ نيائيان.
السؤال الثاني :خصص لمعرفة أبرز األمكر التي تشجع عمى االستثمار ،كاشتمؿ ىذا السؤاؿ
عمى خمس فقرات ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ق ػذا السؤاؿ بيف  .1 :إلى ح ػد
كبير جدان  .2إلى حد كبير  .3إلى حد متكسط  .4إلى حد قميؿ  .5إلى حد قميؿ جدان  .6ال
ينطبؽ نيائيان.
السؤال الثالث  :خصص لمعرفة مبررات اتباع طريقة تقييـ األصكؿ بالقيمة الحالية بدالن مف
التكمفة التاريخية ،كاشتمؿ ىذا السؤاؿ عمى أربع فقرات ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات
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أماـ ىذا السؤاؿ بيف .1 :إلى ح ػد كبير جدان  .2إلى ح ػد كبير  .3إلى حد متكسط  .4إلى حد
قميؿ  .5إلى حد قميؿ جدان  .6ال ينطبؽ نيائيان.
السؤال الرابع  :خصص لمعرفة صكر كأشكاؿ التيرب الضريبي ،كاشتمؿ ىذا السؤاؿ عمى تسع
فقرات ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ بيف .1 :إلى حد كبير جدان .2
إلى حد كبير  .3إلى حد متكسط  .4إلى حد قميؿ  .5إلى حد قميؿ جدان  .6ال ينطبؽ نيائيان.
السؤال الخامس :خصص لمعرفة العكامؿ اليامة التي يجب أخذىا في االعتبار عند اتخاذ قرار
تفاكتت

االستثمار السميـ ،كاشتمؿ ىذا السؤاؿ عمى ثماني فقرات ،ككفقان لمقياس ليكرت فقد

الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ بيف .1 :إلى حد كبير جدان  .2إلى حد كبير  .3إلى حد متكسط .4
إلى حد قميؿ  .5إلى حد قميؿ جدان  .6ال ينطبؽ نيائيان.
االستبانة الثانية :خصصت مف أجؿ تطبيؽ الدراسة عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في
سكؽ فمسطيف المالي ،حيث احتكت عمى أربعة أجزاء رئيسية ىي :
 .1الجزء األكؿ :ىك خطاب مكجو لمفردات عينة الدراسة
كأبعاد الدراسة ،حيث يتأمؿ الباحث أف تعكد ىذه الدراسة

مف الشركات ،لتكضيي ىدؼ
بالمنفعة العامة عمى مينة

المحاسبة في الضفة الغربية ،كعمى تنشيط االستثمار ،كدعـ االقتصاد الكطني.
 .2الجزء الثاني  :كييدؼ إلى جمع

معمكمات عامة عف مفردات العينة

مف الشركات

المساىمة العامة ،كيضـ ىذا الجزء أربعة عشر سؤاالن حكؿ اسـ الشركة ،تاريخ التأسيس،
العممة المعتمدة ،حجـ رأس الماؿ عند التأسيس كحجمو الحالي ،ممكية المكاتب كااليات،
قيمة ااالت المستخدمة في اإلنتاج ،األساس المحاسبي المستخدـ ،طريقة االىتالؾ
كمبرراتيا ،إذا ما كانت معفاة مف الضرائب ،غاية التأسيس ،كقيمة ااالت المستخدمة
في اإلنتاج رغـ انتياء عمرىا اإلنتاجي.
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 .3الجزء الثالث كيشمؿ خمسة أسئمة غطت فرضيات الدراسة المتعمقة بالجانب العممي
كالتطبيقي كقد حددت مسبقان ألغراض الدراسة ،كصيغت بطريقة تناسب أىداؼ الدراسة،
كأعطي المجيب عمي أم منيا ( )4اختيارات لإلجابة ،ككانت عمى النحك التالي:
السؤال األول :خصص ىذا السؤاؿ لمعرفة مدل الرغبة في إحالؿ ماكنات جديدة بدالن مف
القديمة في حالة تكافر السيكلة المادية ،كذلؾ مف كجية نظر المدير المالي لمشركة ،ككفقان لمقياس
ليكرت فقػد تفاكتت الدرجػات أـ ػاـ ىذا السؤاؿ ػبيف .1 :دائمان .2غالبان  .3ناد انر  .4ال.
السؤال الثاني :خصص ىذا السؤاؿ لمعرفة سياسة الشركة المتبعة لتكزيع األرباح ،كاحتكل عمى
لمقياس ػ
ػ
ليؾرت لقياس فقػد تفاكتت الدرج ػات أـ ػاـ كؿ فقرة ػبيف .1 :دائمان .2غالبان
فقرتيف ،ككفقان
 .3ناد انر  .4ال.
السؤال الثالث  :خصص لمعرفة مدل اعتماد التقارير المالية في دكائر ضريبة الدخؿ دكف أم
تعػديؿ عمى محتكياتيا ،ككفقان ػ
لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ ػبيف .1 :دائمان
.2غالبان  .3ناد انر  .4ال.
السؤال الرابع  :خصص لمعرفة مدل إمكانية تطكير آليات الشركة كأصكؿىا بشكؿ دكرم كمما
انتيى عمرىا اإلنتاجي ،ككفقان ػ
لمقياس ليكرت فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ ػبيف .1 :دائمان
.2غالبان  .3ناد انر  .4ال.
لمقياس ليكرت
السؤال الخامس :خصص لمعرفة مدل إمكانية إعادة تقدير أصكؿ الشركة ،ككفقان ػ
فقد تفاكتت الدرجات أماـ ىذا السؤاؿ ػبيف .1 :دائمان .2غالبان  .3ناد انر  .4ال.
 .4الجزء اؿرابع :كيتككف مف خمسة أسئمة غطت فرضيات الدراسة المتعمقة بالجانب العممي ،كقد
حددت مسبقان ألغراض الدراسة ،كصيغت بطريقة تناسب أىداؼ الدراسة ،كأعطي المجيب عمي
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أم منيا ( )6اختيارات لإلجابة عمييا ،كسبؽ تفصيميا في االستبياف الخاص بمدققي الحسابات
كمأمكرم التقدير0

خصائص عينة الدراسة :في ااتي شرح مختصر لتككيف فكرة عامة عف خصائص عينة
الدراسة:
 .1الوظيفة :لقد احتكت ثالثة مستكيات لتحديد الفئة التي ينتمي إلييا المجيب.
 .2تاريخ التأسيس :احتكل عمى ثالثة مستكيات لتحديد نسبة الشركات العاممة في
فمسطيف في عيد الحككمة األردنية ،عيد االحتالؿ اإلسرائيمي كعيد السمطة
الفمسطينية.
 .3العممة المعتمدة :احتكت عمى سبعة مستكيات لتحديد نسبة كنكع العمالت
المتداكلة بيف الشركات العاممة في فمسطيف.
 .4حجم رأس المالي التأسيسي :ضَّـ أربعة مستكيات تراكحت ما بيف – 100000
 1000000دينار ،لمعرفة حجـ رأس الماؿ عند تأسيس الشركة.
 .5حجم رأس المالي الحالي:

كاشتمؿ عمى أربعة مستكيات تراكحت ما بيف

 1000000 – 100000دينار ،لمعرفة نسبة النمك عند الشركات مقارنة مع
حجـ رأس الماؿ التأسيسي.
 .6ممكية آليات الشركة :احتكت عمى مستكييف لمعرفة نسبة الشركات التي تمتمؾ
االيات مقارنة مع الشركات التي ال تمتمكيا.
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 .7اآلالت المستخدمة في اإلنتاج وانتيى عمرىا اإلنتاجي :ضَّمت أربعة مستكيات
تراكحت ما بيف  250000 – 50000دينار ،لمعرفة نسبة الشركات كحجـ
االيات التي ما زالت تستخدـ في اإلنتاج بالرغـ مف انتياء عمرىا اإلنتاجي.
 .8اآلالت المستخدمة في اإلنتاج وتستيمك :احتكت أربعة مستكيات تراكحت ما
بيف  1000000 – 100000دينار ،لمعرفة نسبة الشركات كحجـ االيات التي
ما زالت تستخدـ ،كتخضع لالىتالؾ.
 .9الخضوع لمضرائب :كاحتكت عمى مستكييف لمعرفة نسبة الشركات الخاضعة
لمضرائب مقارنة مع الشركات المعفاة.
 .10ممكية المكاتب :احتكت عمى مستكييف لمعرفة نسبة الشركات التي تمتمؾ
مكاتبيا مقارنة مع الشركات التي ال تمتمكيا.
 .11غاية التأسيس :اشتممت عمى مستكييف لمعرفة نسبة الشركات التي تقدـ
الخدمات مقارنة مع الشركات اإلنتاجية.
 .12األساس المحاسبي :احتكل عمى ثالثة مستكيات لمعرفة نسبة الشركات التي
تتبع أساس االستحقاؽ مقارنة مع الشركات التي ما زالت تستخدـ األساس
النقدم ،كالنقدم المعدؿ.
 .13طريقة االىتالك المتبعة :احتكت عمى أربعة مستكيات لمعرفة نسبة الشركات
التي تستخدـ طرؽ االىتالؾ المختمفة ،بيدؼ معرفة مدل التزاـ الشركات بقانكف
ضريبة الدخؿ القاضي باستخداـ طريقة القسط الثابت دكف الطرؽ األخرل.

99

 .14مبررات استخدام طريقة القسط المتناقص:

كاحتكت عمى أربعة مستكيات

لمعرفة رأم المدراء المالييف بمدل أىمية استخداـ طريقة القسط المتناقص كفؽ
العكامؿ المشجعة عمى استخداميا.

كالجدكؿ التالي يظير كصفا دقيقان لخصائص عينة الدراسة في ضكء اليدؼ الذم كضعت مف
أجمو.
جدول رقم ()3

خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات
المتغير

الوظيفة
تاريخ التأسيس
العممة المعتمدة

المستوى

العدد

النسبة المئوية

مدقؽ حسابات

75

%70.09

مأمكر تقدير

8

%7.48

مدير مالي

24

%22.43

المجموع
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%100

قبؿ عاـ 1967

1

%4.20

مف عاـ  1967كقبؿ عاـ 1995

12

%50.00

مف عاـ  1995فما بعد

11

%45.80

المجموع

24

%100.00

الشيكؿ اإلسرائيمي

8

%33.30

الدينار األردني

4

%16.70

الدكالر األمركي

5

%20.80

100

شيكؿ إسرائيمي  +دينار أردني

3

%12.50

شيكؿ إسرائيمي  +دكالر أمريكي

00

00

شيكؿ  +دينار  +دكالر

4

%16.70

المجموع

24

%100.00

تابع جدول رقم ()3
المتغير

رأس المال الحالي
رأس المال التأسيسي

المستوى

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف  100000دينار

00

00

أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار

3

%12.50

أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار

5

%20.80

أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار

4

%16.70

أكثر مف ذلؾ

10

%41.70

القيـ المفقكدة

2

%8.30

المجموع

24

%100.00

أقؿ مف  100000دينار

1

%4.20

أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار

8

%33.30

أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار

3

%12.50

أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار

1

%4.20

أكثر مف ذلؾ

9

%37.50

القيـ المفقكدة

2

%8.30
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ممكية آليات الشركة

المجموع

24

%100.00

ممؾ خاص لمشركة

21

%87.50

مستأجرة

3

%12.50

المجموع

24

%100.00

تابع جدول رقم ()3
المتغير

اآلالت المستخدمة وانتيى عمرىا اإلنتاجي
وتستيمك

اآلالت المستخدمة في اإلنتاج

المستوى

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف  50000دينار

3

%12.50

أكثر مف  50000كأقؿ مف  100000دينار

3

%12.50

أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار

2

%8.30

أكثر مف  250000دينار

1

%4.20

ال يكجد

9

%37.50

القيـ المفقكدة

6

%25.00

المجموع

24

%100.00

أقؿ مف  100000دينار

4

%16.70

أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار

00

00

أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار

5

%20.80

أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار

3

%12.50

أكثر مف ذلؾ

5

%20.80
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الخضوع لمضرائب

القيـ المفقكدة

7

%29.20

المجموع

24

%100.00

معفي

3

%12.50

غير معفي

21

%87.50

المجموع

24

%100.00

تابع جدول رقم ()3
المتغير

ممكية مكاتب الشركة
غاية التأسيس
األساس المحاسبي/شركات

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ممؾ خاص في الشركة

10

%41.70

مستػأجرة

11

%45.80

القيـ المفقكدة

3

%12.50

المجموع

24

%100

خدماتية

10

%41.70

إنتاجية

8

%33.30

القيـ المفقكدة

6

%25.00

المجموع

24

%100.00

النقدم

5

%21.00

االستحقاؽ

19

%79.00

المجموع

24

%100.00
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طريقة االىتالك المتبعة/شركات

القسط الثابت

22

% 91.66

القسط المتناقص

1

% 4.17

عدد الساعات

1

% 4.17

المجموع

24

%100.00

تابع جدول رقم ()3
المتغير

مبررات استخدام القسط المتناقص/شركات

المستوى

العدد

النسبة المئوية

أكثر عدالة مف غيرىا

9

%37.50

تساعد عمى االستثمار

3

%12.50

اتفاقيا كقكانيف الضريبة

2

%8.33

اجابات اخرل

1

%4.17

القيـ المفقكدة

9

%37.50

المجموع

24

%100
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ثبات أداة البحث
تـ حساب ثبات الجزء الرابع مف االستبانة بطريقة االتساؽ الداخمي (معامؿ كركنباخ ألفا)
عمى عينة مف (  )107مدقؽ ،كمأمكر تدقيؽ ،كمدير مالي ،كاستبانة ذات فقرات (  )33فقرة ،كقد
بمغت قيمة ىذا المعامؿ ( ،)0.93كىي قيمة مرتفعة كمقبكلة في مجاؿ البحث.
كما تـ حساب ثبات الجزء الرابع مف االستبانة بطريقة التجزئة النصفية عمى نفس العينة
كعمى نفس الفقرات ،كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات (  ،)0.84كىي قيمة مرتفعة كمقبكلة في مجاؿ
البحث.
كتـ حساب معامؿ الثبات لألبعاد الخمسة بطريقة االتساؽ الداخمي (معامؿ كركنباخ

ألفا) ،كطريقة التجزئة النصفية ككانت النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ رقـ ( )5التالي:
جدول رقم ()4

عدد الفقرات
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عدد المفحوصين

الرقم

اسم البعد أو المجال

معامل الثبات (كرونباخ ألفا)

ثبات أدلة البحث
معامل الثبات
بطريقة
التجزئة
النصفية

.1

معكقات طريقة تطبيؽ القسط المتناقص.

7

91

0.81

0.78

.2

مشجعات االستثمار كالتصنيع.

5

96

0.81

0.66

.3

مشجعات تقييـ األصكؿ بالقيمة الحالية.

4

95

0.78

0.73

.4

أشكاؿ التيرب الضريبي.

9

88

0.83

0.68

.5

محددات قرار االستثمار الضريبي.

8

7

0.79

0.77

الدرجة الكمية

33

106

0.93

0.84

تراكحت معامالت االتساؽ الداخمي (كركنباخ ألفا) الفرعية بيف (  ،)0.83-0.78كىي
قيـ مرتفعة كمقبكلة في مجاؿ البحث.
كما تراكحت معامػالت الثبات التي تـ حسابيا بطريقة التجزئة النصفية " " Spilt–half
بيف ( )0.78-0.66كىي قيمة مقبكلة في مجاؿ البحث.

صدق االستبانة
تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة عف طريؽ صدؽ المحكميف ،حيث تـ عرض ىذه
االستبانة بصكرتيا النيائية عمى عدد مف األساتذه في كؿ مف جامعتي :القدس كبيت لحـ ،كقد
أقركا بصالحيتيا لمبحث.

التحميل اإلحصائي
بعد جمع بيانات الدراسة ،قاـ الباحث بمراجعتيا ،كذلؾ تمييدان إلدخاليا لمحاسكب ،كقد
تمت ىذه العممية بإعطائيا أرقامان معينة ،أم بتحكيؿ االجابات المفظية إلى رقمية ،حيث أعطيت
االجابة إلى حد كبير جدان ( )6درجػات ،إلى حػد كبير ( )5درجات ،إلى حد متكسط ( )4درجات،
إلى حد قميؿ (  )3درجات ،إلى حد قميؿ جدان درجتيف ،كأعطيت االجابة ال ينطبؽ نيائيان درجة
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كاحدة ،بحيث كمما زادت الدرجة كمما زادت اتجاىات أفراد العينة حكؿ طرؽ تطبيؽ االىتالؾ في
فمسطيف كالعكس صحيي.
كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد ،النسب المئكية ،المتكسطات
الحسابية ،اإلنحرافات المعيارية ،اختبار (  ،)T testاختبار تحميؿ التبايف األحادم ( One Way
 ،)Analysis of Varianceكمعادلة الثبات كركنباخ ألفا (

 ،)Cronbach Alphaكذلؾ

باستخداـ برنامج الرزـ االحصائية:
))((Statistical Package for Social Science) (SPSS-PC-WIN 10
المعيار 3/1-6 :كعميو يتـ تقسيـ اتجاىات أفراد العينة نحك طرؽ االىتالؾ كما يمي:
جدول رقم ()5
معيار احتساب االجابات
الرقم

الفئة

االتجاه

.1

2.66-1

اتجاىات منخفضة

.2

4.33-2.67

اتجاىات متكسطة

.3

6-4.34

اتجاىات عالية
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اختبار بالفرضيات
أوالً :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى :
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
معكقات طرؽ تطبيؽ طرؽ االىتالكات تعزل لمتغير المينة.
كلإلجابة عمى ىذه الفرضية استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،ليظير
المعكقات مرتبة تنازليان كفؽ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية عمػى كؿ فقرة مف فقرات البعد
األكؿ المتعمقة بمعكقات تطبيؽ طرؽ االىتالؾ كما في جدكؿ رقـ (

 ،)7+6كتحميؿ التبايف األحادم

لعالقة متغير الكظيفة بمعكقات تطبيؽ طريقة القسط المتناقص كما في جدكؿ رقـ (:)8
جدول رقم ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار معوقات تطبيق طريقة القسط المتناقص لكل فقرة مرتبة تنازلياً

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي
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االنحراف المعياري

المجال

مأمور تقدير

درجة الموافقة

رقم الفقرة في االستبيان

مدققون

مدير مالي

سيكلة حساب االىتالؾ
عالية

عالية

عالية

3

بمكجب طريقة القسط

5.05

1.36

4.75

1.17

4.57

1.72

الثابت.
عدـ كاقعية معدالت
االىتالؾ المستخدمة مف
قبؿ المنشآت جعؿ مشرع
عالية

عالية

متكسطة

5

ضريبة الدخؿ الفمسطيني

4.58

1.55

4.63

2.00

4.00

1.25

يعتمد المعدالت التي
نص عمييا قانكف ضريبة
الدخؿ.

تابع جدول رقم ()6
مدققون

مأمور تقدير

رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

تأجيؿ دفع ضريبة الدخؿ
إلى سنكات الحقة يعتبر

عالية

متكسطة

لتجاىؿ طريقة القسط

متكسطة

6

مف المعكقات الرئيسية

4.36

1.67

3.75

1.98

3.73

1.45

المتناقص ،كالتمسؾ
بطريقة القسط الثابت.
عدـ كجكد نظاـ إدارم
متكسطة
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متكسطة

الدخؿ.

متكسطة

4

متطكر لدل دكائر ضريبة

4.13

1.84

4.13

2.03

4.28

1.43

افتقار مأمكر التقدير
متكسطة

متكسطة

متكسطة

1

لميارة تطبيؽ تمؾ

4.07

1.83

3.50

2.45

4.00

1.62

الطريقة.
عدـ قناعة مشرع ضريبة
متكسطة

متكسطة

متكسطة

2

الدخؿ بطريقة القسط

3.88

1.82

3.50

1.85

4.10

1.44

المتناقص.
عدـ معرفة المشرع بميزة
متكسطة

متكسطة

متكسطة

7

تطبيؽ القسط المتناقص

3.87

1.68

4.25

2.19

3.40

1.54

كأثرىا عمى االقتصاد.

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى :
يالحظ مف خالؿ النتائج في الجدكؿ رقـ (  )6أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف
يتفقكف في أىمية (سيكلة احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة القسط الثابت) مقارنة بالطرؽ األخرل كمعيؽ
رئيسي أماـ تطبيؽ طريقة القسط المتناقص ،كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة

) ،(Bennett,1972حيث

أظيرت الدراسة بأف منيجية القسط الثابت في االستيالؾ التقميدم عمى التكمفة التاريخية سيؿ حسابيا.
كما كيتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  )4كالمتعمقة بػ (عدـ كجكد نظاـ إدارم متطكر لدل دكائر
ضريبة الدخؿ) باعتبارىػا مػعيؽ فػي تطػبيؽ طريقة القسط المتناقص ،كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة كتانة
( ،)1998حيث أظيرت دراستو بأف العكامؿ التشريعية كاإلدارية تعتبر عكامؿ ميمة كحيكية لككنيا تساعد
في تنظيـ األنشطة الضريبية.
كيتفقكف أيضان عمى أىمية الفقرة رقـ (  )1كالمتعمقة بػ (افتقار مأمكر التقدير لميارة تطبيؽ طريقة
القسط المتناقص) ككذلؾ يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  )2كالمتعمقة بػ (عدـ قناعة مشرع ضريبة الدخؿ

110

بطريقة القسط المتناقص) كالفقرة رقـ (  )7المتعمقة بػ (عدـ معرفة المشرع بميزة القسط المتناقص كأثرىا
عمى االقتصاد).
كأما باقي الفقرات فإنيـ يختمفكف بتقديرىا ،كيتبيف مف الجدكؿ رقـ (  )6أف المتكسطات الحسابية
المتعمقة بالمعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ طريقة القسط المتناقص فقد تراكحت بيف (  )5.05لممدققيف
بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ (

( )3سيكلة احتساب االىتالؾ بطريقة القسط الثابت) ،كبيف

( )3.87بكصفيا أقؿ نسبة كتخص الفقرة رقـ (( )7عدـ معرفة المشرع بميزة تطبيؽ القسط المتناقص).
كفيما يخص مأمكرك التقدير فقد تراكحت بيف (  )4.75بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ
(( )3سيكلة احتساب االىتالؾ بطريقة القسط الثابت) ،كبيف (  )3.5بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرتيف
رقـ ( ( )2عدـ قناعة مشرع ضريبة الدخؿ بطريقة القسط المتناقص) كرقـ (

( )1افتقار مأمكر التقدير

لميارة تطبيؽ تمؾ الطريقة) .كبما أنو قد تساكت المتكسطات في الفقرتيف (  )2+1فإنو في ىذه الحالة يتـ
التكجو إلى االنحراؼ المػعيارم حيث تػراكح االنحراؼ المعيارم لمفقرتيف (  )2+1عمى التكالي (  2.45ك
 ،)1.83كفي ىذه الحالة يفسر االنحراؼ األقؿ قيمة لصالي المتكسط الذم يتبع لو ،كبالنظر لمجدكؿ رقـ
( )6نجد أف االنحراؼ األقؿ قيمة (  )1.83يعكد لصالي المتكسط الحسابي المتعمؽ بالفقرة رقـ ( ( )2عدـ
قناعة مشرع ضريبة الدخؿ بطريقة القسط المتناقص) ،كيرل الباحث أف السبب في ذلؾ يعكد إلى الدفاع
عف النفس في كمتا الحالتيف.
كفيما يخص المدراء الماليكف فقد تراكحت ما بيف (

 )4.57بكصفيا أعمى قيمة تخص الفقرة

(سيكلة احتساب االىتالؾ بطريقة القسط الثابت) ،كبيف (  )3.40تخص الفقرة رقـ ( ( )7عدـ معرفة
المشرع بميزة تطبيؽ القسط المتناقص) بكصفيا أقؿ قيمة ،كبالتالي يككف مدققك الحسابات ،كالمدراء
الماليكف ،كمأمكرك التقدير قد اتفقكا بكصفيـ ما بيف أعمى قيمة كأقؿ قيمة.
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جدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار معوقات تطبيق طريقة القسط المتناقص بشكل عام
مدققون
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متكسطة

متكسطة

تطبيؽ طريقة القسط المتناقص.

4.28

1.14

4.07

1.47

4.21

1.13

متكسطة

متكسط المعيقات التي تحكؿ دكف

مأمور تقدير

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

النتيجة العامة
متوسطة

متوسط حسابي عام

4.20

انحراف معياري عام

1.3

درجة الموافقة

كبالنظر إلى المتكسطات نجد أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف يتفقكف جميعان
بتقدير درجة المكافقة بػ (المتكسطة) عمى أف جميع المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر معكقات لتطبيؽ
طريقة القسط المتناقص ،مما يؤكد كجية نظره.
جدول رقم ()8
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نتائج تحميل التباين األحادي لعالقة متغير المينة بمعوقات تطبيق طريقة القسط المتناقص
درجات الحرية

بين المجموعات

2

1.412

0.706

داخل المجموعات

103

132.219

1.284

المجموع

105

133.631

قيمة (ف)

مصدر التباين

0.550

مستوى الداللة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

0.579

يتضي مف الجدكؿ رقـ (  )8أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )0.05 = œ
في اتجاىات أفراد العينة حكؿ معكقات طرؽ تطبيؽ طرؽ االىتالكات تعزل لمتغير المينة.
كبمغت قيمة (ؼ) (  )0.550كىي غير دالة عمى مستكل أكبر مف (  ،)0.05 = œكتشير ىذه
النتيجة إلى قبكؿ الفرضية األكلى .كقد أجمع المدراء الماليكف كالمدققكف كمأمكرك التقدير عمى أف جميع
المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر معكقات لتطبيؽ طريقة القسط المتناقص كما ىك كاضي في جدكؿ
رقـ ( )7أيضان.
ثانياً :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ تشجيع االستثمار كالصناعة تعزل لمتغير المينة.
كلإلجابة عمى ىذه الفرضية ،استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية .ليظير
مشجعات االستثمار كالصناعة مرتبة تنازليان ،كفؽ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية عمى كؿ
فقرة مف فقرات البعد الثاني المتعمؽ بمشجعات االستثمار كالصػناعة كػما فػي جدكؿ رقـ ( ،)10+9كتحميؿ
التبايف األحادم ألثػر اختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى سياسة االستثمار ،كتشجيع الصناعة كما في جدكؿ
رقـ (:)11
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جدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار مشجعات االستثمار والصناعة لكل فقرة مرتبة تنازلياً
مدققون

مأمور تقدير

رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

اعتماد معدالت اىتالؾ
متكسطة

متكسطة

االستثمار.

متكسطة

2

عالية يعمؿ عمى تنشيط

4.31

1.58

4.25

1.58

3.61

1.13

اعتماد معدالت اىتالؾ
متكسطة

متكسطة

حركة التصنيع.

متكسطة

1

عالية يعمؿ عمى تنشيط

4.24

1.64

4.12

1.81

4.08

1.19

يتأثر الكفر عمى أساس
متكسطة

االىتالؾ.
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عالية

باختالؼ طرؽ احتساب

متكسطة

5

القيمة الحالية لمنقكد

4.17

1.51

4.63

1.51

3.98

1.33

ىؿ تعتقد أف نظاـ
متكسطة

عالية

عمى سياسة التمكيؿ؟

متكسطة

4

االىتالؾ المتبع يؤثر

4.16

1.50

4.38

1.77

3.84

1.12

طريقة القسط الثابت
متكسطة

متكسطة

فمسطيف بسبب عدـ

3.85

1.89

3.38

2.39

3.69

1.30

متكسطة

3

تعتبرغير مناسبة في

االستقرار السائد ىناؾ.

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :
يالحظ مف خالؿ النتائج في الجدكؿ رقـ (  )9أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف
يتفقكف عمى أىمية الفقرة (  ،)2كالمتعمقة بتقدير َّ
أف (اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط
االستثمار) ،كالفقرة رقـ (  ،)1كالمتعمقة بتقدير َّ
أف (اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط حركة
التصنيع) مقارنة مع العكامؿ األخرل.
كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة (ىندم ،)1990 ،التي خمصت إلى أف تحقيؽ الكفكرات الضريبية
مف شأنػو أف يتػرؾ آثا انر ايجابية عمى القيمة السكقيػة لممنػشأة ،كػما تتفػؽ ىػذه النػتيجة كدارسة
( )Deangelo & Masulis,1980ك (  ،)Lirzen Berger,1986التي انتيت أيضان إلى أف الكفكرات
الضريبة المتحققة مف أقساط القسط المتناقص تقمؿ مف االعتماد عمى القركض لغايات تشجيع االستثمار،
كأف الكفكرات المتحققة جراء استخداـ طريقة القسط المتناقص تعتبر مصد انر لمدخؿ ،كذلؾ مف خالؿ
تخفيض مبمغ الضريبة المدفكعة بسبب تخفيض األرباح ،كيمكف استغالؿ تمؾ الكفكرات لغايات تشجيع
االستثمار ،كأيدىػـ فػي ذلػؾ كػؿ مػف (

 )Kim & Sorensen,1986ك (
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 ،)Wesseis,1988حيث خمصت دراساتيـ إلى أنو يكجد مصد انر ثريان لمكفكرات الضريبية البديمة الناتجة
عف أقساط االىتالؾ في شركات القطاع العاـ.
كما يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  )3كالمتعمقة بتقدير ( َّ
أف طريقة القسط الثابت تعتبر غير
مناسبة في فمسطيف بسبب عدـ الظركؼ االقتصادية السائدة فييا) ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذىب إليو
قانكف ضريبة الدخؿ المبناني الذم اعتمد االىتالؾ السريع بدالن مف القسط الثابت بعد الشككل التي تقدـ
بيا الصناعييف عمى أثر األحداث الحربية الجارية في لبناف ،كما ألحقتو بالمصانع مف دمار كبير،
كتشتيت األيدم العاممة الصناعية .مطالبيف بأف يسمي ليـ باعتماد االىتالؾ السريع لإلنشاءات
كالتجييزات ،لككنو يشجع عمى إعادة تكظيؼ األمكاؿ ،كالتكسع لممنشآت الصناعية كيساىـ في استرداد
سريع ألمكاليـ المكظفة في الصناعة مف خالؿ الكفكرات الضريبية ،كيرل الباحث أنو ال فرؽ بيف ما
يجرم حاليان في األراضي الفمسطينية كبيف ما قد جرل في لبناف منذ مطمع الثمانينات.
كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ (  )9إلى أف االختالؼ الحاصؿ بينيـ في دعـ كجية نظر الباحث
حكؿ عكامؿ تشجيع االستثمار ىك اختالؼ ايجابي ،فقد تراكحت بيف (  )4.31لممدققيف بكصفيا أعمى
نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )2اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط االستثمار) ،كبيف ( )3.85
بكصفيا أقؿ نسبة كتخص الفقرة رقـ ( ( )3طريقة القسط الثابت تعتبرغير مناسبة في فمسطيف بسبب عدـ
االستقرار السائد ىناؾ) .كفيما يخص مأمكرك التقدير فقد تراكحت بيف (

 )4.63بكصفيا أعمى نسبة

تخص الفقرة رقـ ( ( )5يتأثر الكفر عمى أساس القيمة الحالية لمنقكد باختالؼ طرؽ احتساب االىتالؾ)،
كبيف (  )3.38بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة رقـ (

( )3طريقة القسط الثابت تعتبرغير مناسبة في

فمسطيف بسبب عدـ االستقرار السائد ىناؾ) .كفيما يخص المدراء الماليكف فقد تراكحت بيف (

)4.09

بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )1اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط حركة
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التصنيع) ،كبيف (  )3.61بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )2اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ
عمى تنشيط االستثمار) كيالحظ مف تمؾ النتائج أنيا قد تركاحت بيف عالية كمتكسطة.
كاجماالن تتفؽ ىذه النتائج قياسان مع مدخؿ (مدكمياني كميمر "  )"Modigliani - Millerالمذاف
يعرفاف بأنيما مؤسسا االدارة المالية بمفيكميا الحديث .كال يرفض مدكمياني كميمر االدعاء بأنو" ،في حالة
كجكد ضريبة عمى دخؿ المنشأة ،فإف القيمة السكقية لممنشأة التي يتككف ىيكؿ رأسماليا مف قركض
كحقكؽ ممكية ،سكؼ تفكؽ القيمة السكقية لمنشأة مماثمة يتككف رأسماليا مف حقكؽ ممكية فقط" ،كىذا ىك
جكىر النظرية التي تقكؿ بػ " َّ
أف القيمة السكقية لممنشأة التي يتككف ىيكؿ رأسماليا مف قركض كحقكؽ
ممكية ،تزيد عف القيمة السكقية لمنشأة مثيمة يتككف ىيكؿ رأسماليا مف حقكؽ ممكية فقط ،كذلؾ بمقدار
القيمة الحالية لمكفكرات الضريبية لفكائد القركض" (ىندم ،1998 ،ص .)224
كىذا يعني أنو يمكف لممنشآت التي تفضؿ سياسة التمكيؿ بالقركض عمى سياسة حقكؽ الممكية
أف تحقؽ كفكرات ضريبية ،كتقدر بقيمة الفكائد عمى القركض مضركبة في معدؿ الضريبة.
كقياسان عمى نظرية مدكمياني كميمر السابقة الذكر ،يرل الباحث َّ
أف القيمة السكقية لممنشأة التي
تتبع طريقة القسط المتناقص تزيد عف القيمة السكقية لمنشأة مثيمة تتبع طريقة القسط الثابت ،كذلؾ بمقدار
القيمة الحالية لمكفكرات الضريبية لمصركؼ االىتالؾ ،مستندان في ذلؾ إلى أف قسط االىتالؾ يعتبر
مصركفان يدخؿ ضمف قائمة الدخؿ ،كيتكلد عنو كفكرات ضريبية تقدر بقيمة ذلؾ المصركؼ مضركبان في
معدؿ الضريبة.
كىكذا يمكف القكؿ بػ ( َّ
أف قيمة المنشأة التي تتضمف قائمة دخميا عمى مصركؼ االىتالؾ
بطريقة القسط المتناقص تعادؿ قيمة المنشأة المماثمة التي تتضمف قائمة دخميا عمى مصركؼ االىتالؾ
بطريقة القسط الثابت ،مع بقاء العكامؿ األخرل ثابتة دكف تغيير ،مضافان إلييا القيمة الحالية لمكفكرات
الضريبية المتكلدة جراء اتباع طريقة القسط المتناقص كبديؿ عف طريقة القسط الثابت ،مع األخذ بعيف
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االعتبار ثبات عامؿ الزمف  -عمى سبيؿ المثاؿ  -خالؿ السنة األكلى مف عمر األصؿ الثابت ،عمى
إعتبار أف الفكارؽ الناتجة عف اختالؼ طرؽ االىتالؾ عمى مدار سنكات العمر اإلنتاجي لألصؿ
ستتالشى حتمان عند نياية العمر اإلنتاجي المحدد لألصؿ ،حيث ستختزؿ ىذه الفركقات بعضيا البعض،
كستتعادؿ قيمة االىتالؾ المتراكـ لألصؿ تحت جميع الطرؽ).

جدول رقم ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار مشجعات االستثمار والصناعة بشكل عام
مدققون

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متكسطة

متكسطة

كالتصنيع.

4.15

1.25

4.15

1.30

3.87

0.73

متكسطة

متكسط مشجعات االستثمار

مأمور تقدير

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

النتيجة العامة
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متوسطة

متوسط حسابي عام

4.09

انحراف معياري عام

1.16

درجة الموافقة

بالنظر إلى المتكسطات نجد أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف يتفقكف جميعان
بتقدير درجة المكافقة بػ (المتكسطة) عمى أف جميع المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر مشجعات عمى
االستثمار كالتصنيع ،مما يؤكد كجية نظره.

جدول رقم ()11
نتائج تحميل التباين األحادي ألثر اختالف طرق االىتالك عمى ساسية االستثمار وتشجيع الصناعة
درجات الحرية

بين المجموعات

2

1.395

0.697

داخل المجموعات

103

139.275

1.352

المجموع

105

140.670

قيمة (ف)

مصدر التباين

مستوى الداللة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

0.516

0.599

مستكل ( = œ
عفد ػ
احصائية ػ
ػ
يتضي مف الجدكؿ رقـ (  )11أنو ال تكج ػد ػؼركؽ ذات دالؿػة
 )0.05في اتجاىات أفراد العينة حكؿ طرؽ تشجيع االستثمار كالصناعة تعزل لمتغير المينة.
كبمغت قيمة (ؼ) (  )0.516كىي غير دالة عمى مستكل أكبر مف (  ،)0.05 = œكتشير ىذه
النتيجة إلى قبكؿ الفرضية الثانية .كقد أجمع المدراء الماليكف كالمدققكف كمأمكرك التقدير عمى أف جميع
المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر مشجعات عمى االستثمار كالتصنيع كما ىك كاضي في جدكؿ رقـ
( )10أيضان.
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ثالثاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة :
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ تقييـ األصكؿ الثابتة بالقيمة الحالية بدالن مف تكمفة الشراء تعزل لمتغير المينة.
كلإلجابة عمى ىذه الفرضية ،استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية،
ليظير مشجعات استخداـ القيمة الحالية كبديؿ لتكمفة الشراء مرتبة تنازليان كفؽ المتكسطات الحسابية،
كاالنحرافات المعيارية عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث المتعمؽ بتشجيع تقييـ األصكؿ الثابتة بالقيمة
الحالية بدالن مف تكمفة الشراء كما في جدكؿ رقـ (  ،)13+12كتحميؿ التبايف األحادم إلظيار مشجعات
القيمة الحالية كبديؿ لتكمفة الشراء كما في جدكؿ رقـ (:)14
جدول رقم ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار مشجعات القيمة الحالية لكل فقرة مرتبة تنازلياً
مدققون

مأمور تقدير

رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

ارتفاع التضخـ في
عالية

متكسطة

استخداـ القيمة الحالية.

متكسطة

1

فمسطيف يشجع عمى

5.00

1.20

4.25

1.67

4.18

1.31

احتساب االىتالؾ عمى
أساس القيمة الحالية
عالية

لممنشأة.
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متكسطة

ضريبية أعمى نسبيان

متكسطة

2

يؤدم إلى كفكرات

4.52

1.50

4.25

1.91

3.99

1.22

إف احتساب مصركؼ
االىتالؾ عمى أساس
متكسطة

متكسطة

متكسطة

4

القيمة الحالية لألصؿ

4.23

1.75

4.00

2.07

3.95

1.58

الثابت أكثر كاقعية مف
القيمة الدفترية.
تحديد االيرادات
كالمصركفات عمى أساس
متكسطة

متكسطة

غير المنطقي احتساب

متكسطة

3

القيمة السكقية يجعؿ مف

4.21

1.69

3.38

2.39

4.20

1.36

االىتالؾ عمى أساس
التكمفة التاريخية لألصؿ.

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة :
يالحظ مف خالؿ النتائج في الجدكؿ رقـ (  )12أف المدققيف  ،كمأمكرم التقدير  ،كالمدراء المالييف
يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ ( )4كالمتعمقة بتقدير (أ َّف احتساب مصركؼ االىتالؾ عمى أساس القيمة
الحالية لألصؿ الثابت أكثر كاقعية مف القيمة

الدفترية) ،حيث حصمت عمى درجة (متكسطة) باتفاقيـ

جميعان مقارنة مع العكامؿ األخرل.
ككذلؾ يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ ( )3كالمتعمقة بتقدير ( َّ
أف تحديد االيرادات كالمصركفات عمى
أساس القيمة السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس التكمفة التاريخية لألصؿ)،
حيث حصمت عمى درجة متكسطة باتفاقيـ جميعان أيضان.
كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ (  )12إلى أف االختالؼ الحاصؿ بينيـ في دعـ كجية نظر
الباحث حكؿ عكامؿ تشجيع استخداـ القيمة الحالية ىك اختالؼ

ايجابي ،فقد تراكحت بيف ( )5.00

لممدققيف بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ (  ( )1ارتفاع التضخـ في فمسطيف يشجع عمى استخداـ
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كبيف ( )4.21بكصفيا أقؿ نسبة كتخص الفقرة رقـ ( ( )3تحديد االيرادات كالمصركفات
الحاؿية) ،ػ
ػ
القيمة
عمى أساس القيمة السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس التكمفة التاريخية
لألصؿ) .كفيما يخص مأمكر ك التقدير فقد تراكحت بيف (  )4.25بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ
(( )2احتساب االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية يؤدم إلى كفكرات ضريبية أعمى نسبيان لممنشأة) ،كبيف
( )3.38بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة رقـ (

( )3تحديد االيرادات كالمصركفات عمى أساس القيمة

السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس التكمفة التاريخية لألصؿ) .كفيما يخص
المدراء الماليكف ؼإنيا تراكحت بيف (  )4.20بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )3تحديد االيرادات
كالمصركفات عمى أساس القيمة السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس التكمفة
التاريخية لألصؿ) ،كبيف (  )3.95بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة رقـ (

( )4إف احتساب مصركؼ

االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية لألصؿ الثابت أكثر كاقعية مف القيمة الدفترية)  .يالحظ مف النتائج
السابقة أنيا قد تركاحت بيف (عالية كمتكسطة).
كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة سميـ (  )1992بعنكاف (الموازنات التخطيطية  ...والتضخم واآلثار
والمعالجة) ،حيث خمصت الدراسة إلى أف البيانات التاريخية ال
قياس األداء بشكؿ كاقعي ،حيث يظير األداء

تساعد عمى تحميؿ البيانات ،كال عمى

بشكؿ مبالغ فيو نتيجة الفارؽ الزمني بيف التكاليؼ

كااليرادات.
كتتعارض ىذه النتيجة ككرقة ( )Peasnel 1977بعنكاف (مالحظات حـول مفيـوم القيمـة
الحـالية المخصومة) ،كخمصت إلى أف نمكذج القيمة الحالية غير مناسب لالستخداـ المباشر في نظرية
المحاسبة المالية.
كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة ( ) Dilley & Mohr, 1984

بعنكاف (التكمفة الحالية واالىتالك

حسب طريقة القسط الثابت ) ،التي تناكلت أف التقارير المالية تككف كىمية كغير كاقعية ،كال تعبر عف
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الكضع المالي الحقيقي لمكحدة االقتصادية ،لككف ىذه األرباح ناتجة عف احتساب االىتالؾ عمى أساس
التكمفة التاريخية ال عمى أساس التكمفة الجارية لألصكؿ ،كىذ ا مف شأنو إظيار سيكلة مرتفعة كعالية
كغير حقيقية لمشركة ،كانتيت ىذه الدراسة إلى أف معظـ سمطات الضريبة تأخذ بمبدأ التكمفة التاريخية
ايجابيات

دكف مبدأ التكمفة الجارية ،كأف طريقة ضعؼ القسط الثابت ال تعتبر بديالن يحتكم عمى كافة
التكمفة الجارية.

كتتفؽ ىذ النتيجة كدراسة (  ) Whittington 1974بعنكاف (تقييم األصول وقياس الدخل
المحاسبي ) ،حيث خمصت إلى َّ
أف الدخؿ المحاسبي مف خالؿ قائمة التدفؽ النقدم التاريخية ال

معد
ي

طريقة مثالية لتحقيؽ أىداؼ المنشأة.
كتتؼؽ ىذه النتيجة أيضان كدراسة عػمي ( )1987
ػ

اؿتي خمصت إلى
االندثار) ،ك ػ
بعػنكاف ( ـ

الؼترة لـ ػكاجية فركقات ارتفاع
تخصيص نسبة مف كمفة األصكؿ الثابتة ،كي يتـ تحميميا عمى حسابات ػ
أسعارالمكجكدات الثابتة.
جدول رقم ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار مشجعات القيمة الحالية بشكل عام
مدققون

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

عالية

متكسطة
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3.97

1.73

4.12

1.06

متكسطة

متكسط احتساب القيمة الحالية.

4.52

1.13

مأمور تقدير

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

النتيجة العامة

متوسط حسابي عام

انحراف معياري عام

عالية

4.39

1.17

درجة الموافقة

بالنظر إلى المتكسطات نجد أف المدققيف أيدكا كجية نظر الباحث بػ (درجة عالية) بينما مأمكرم
التقدير كالمدراء المالييف يتفقكف جميعان عمى تقدير درجة المكافقة بػ (المتكسطة) ،إال أف النتيجة النيائية
كانت بدرجة تقدير (عالية) كىذا يدؿ عمى أف جميع المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر مشجعات عمى
استخداـ القيمة الحالية كبديؿ لتكمفة الشراء ،مما يؤكد كجية نظره.

جدول رقم ()14
نتائج تحميل التباين األحادي إلظيار مشجعات القيمة الحالية كبديل لتكمفة الشراء
درجات الحرية

بين المجموعات

2

4.286

2.143

داخل المجموعات
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139.813

1.357

المجموع

105

144.099

قيمة (ف)

مصدر التباين

1.579

مستوى الداللة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

0.211

ائية عفػد مستكل ( = œ
يتضي مف الجدكؿ رقـ (  )14أنو ال تكج ػد ػؼركؽ ذات دالؿػة احصػ ػ
 )0.05في اتجاىات أفراد العينة حكؿ طرؽ تقييـ األصكؿ الثابتة بالقيمة الحالية بدالن مف تكمفة الشراء
تعزل لمتغير المينة.
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كبمغت قيمة (ؼ) (  ،)1.579كىي غير دالة عمى مستكل أكبر مف (  ،)0.05 = œكتشير ىذه
النتيجة إلى قبكؿ الفرضية الثالثة .كقد أجمع المدراء الماليكف ،كالمدققكف ،كمأمكرك التقدير عمى أف جميع
المتغيرات التي ذكرىا الباحث تعتبر مشجعات عمى استخداـ القيمة الحالية كبديؿ لتكمفة الشراء كمػا ىػك
كاضي في جدكؿ رقـ ( )13أيضان.
رابعاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
أشكاؿ التيرب الضريبي تعزل لمتغير المينة.
كلإلجابة عمى ىذه الفرضية ،استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،ليظير
العكامؿ كالمتغيرات المتعمقة بالتيرب الضريبي مرتبة تنازليان كفؽ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات
المعيارية عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع المتعمؽ بأشكاؿ التيرب الضريبي كما في جدكؿ رقـ (،)15
كتحميؿ التبايف األحادم حكؿ أشكاؿ التيرب الضريبي كما في جدكؿ رقـ (:)16
جدول رقم ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار أشكال التيرب الضريبي لكل فقرة مرتبة تنازلياً
مدققون

مأمور تقدير

رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

المبالغة بتكمفة

عالية

االىتالؾ.
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عالية

االستفادة مف احتساب

متكسطة

4

األصكؿ الثابتة بغرض

5.18

1.32

5.50

0.76

4.18

1.79

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

2.20

4.50

عالية

انتياء عمره اإلنتاجي.

4.82

1.70

عالية

اىتالؾ األصؿ بعد

عالية

اىتالؾ األصكؿ.

عالية

تضخيـ مصركؼ

4.89

1.46

5.63

0.74

عالية

تستخدـ في اإلنتاج

4.93

1.73

5.25

1.75

4.26

1.76

4.27

1.70

4.33

1.68

متكسطة

6

اىتالؾ أصكؿ ال

5.13

متكسطة

5

المؤجرة لمغير.

4.99

1.64

1.73

4.23

1.79

متكسطة

1

اىتالؾ األصكؿ

متكسطة

3

مف الغير.

5.25

عالية

2

اىتالؾ أصكؿ مستأجرة

5.16

1.62

1.39

4.59

1.88

تابع جدول رقم ()15
مدققون
رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المجال

مأمور تقدير

مدير مالي

احتساب االىتالؾ بدكف
متكسطة

متكسطة
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متكسطة

7

عمؿ بطاقة اىتالؾ.

4.29

1.74

3.88

1.96

3.82

1.56

عدـ المطالبة
ابتداء يفقد
باالىتالؾ
ن
متكسطة

متكسطة

الحقان لألغراض

متكسطة

8

المنشأة المطالبة بو

3.81

1.94

3.13

2.17

3.55

1.57

الضريبية.
احتساب االىتالؾ عمى
متكسطة

متكسطة

اإلنتاجية بطريقة القسط

متكسطة

9

األصكؿ الثابتة

3.25

1.92

4.20

1.88

3.03

1.35

المتناقص.

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة :
يالحظ مف خالؿ النتائج في الجدكؿ رقـ (  )15أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف
يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  ،)7كالمتعمقة بتقدير (احتساب االىتالؾ بدكف عمؿ بطاقة اىتالؾ) ،حيث
حصمت عمى درجة (متكسطة) باتفاقيـ جميعان مقارنة مع العكامؿ األخرل ،مما يؤكد أىمية استخداـ
بطاقة االىتالؾ عند احتساب االىتالؾ لككنو يعمؿ عمى تنظيـ عممية احتساب االىتالؾ ،كلكف عدـ
استخدامو ال يشكؿ تيربان ضريبيان ،كيمكف إعتباره تقصي انر فنيان ،لذا حصؿ عمى درجة أىمية (متكسطة)
باتفاؽ الجميع.
كما يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  ،)9كالمتعمقة بتقدير (احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة
اإلنتاجية بطريقة القسط المتناقص) ،حيث حصمت عمى درجة (متكسطة) باتفاقيـ جميعان.
كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ (  )15إلى أنيا فقد تراكحت بيف (  )5.18لممدققيف بكصفيا أعمى
نسبة تخص الفقػرة رقـ ( ( )4المبالػغة بتكمػفة األصكؿ الثابتة بغرض االستفادة مف احػتساب االىتالؾ)،
كبيف (  )3.25بكصفيا أقؿ نسبة كتخص الفقرة رقـ (
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( )9احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة

اإلنتاجية بطريقة القسط المتناقص) .كفيما يخص مأمكرك التقدير فقد تراكحت بيف ( )5.63بكصفيا أعمى
نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )5تضخيـ مصركؼ اىتالؾ األصكؿ) ،كبيف (  )3.13بكصفيا أقؿ نسبة
ابتداء يفقد المنشأة المطالبة بو الحقان لألغراض
تخص الفقرة رقـ ( ( )8عدـ المطالبة باالىتالؾ
ن
الضريبية) .كفيما يخص المدراء الماليكف فقد تراكحت بيف (  )4.59بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقػـ
(( )2اىتالؾ أصكؿ ال تممكيا المنشأة) ،كبيف (

 )3.03بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة رقـ (

)9

(احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة اإلنتاجية بطريقة القسط المتناقص).
كيالحظ مف النتائج أنيا تتناسب كأسمكب عرض الباحث ليا في االستبياف ،حيث تـ عرض ما
يعتبر تيربان ضريبيان في الفقرات مف (  ،)6-1بينما الفقرة (  )7مف كجية نظر الباحث تعتبر تقصير فنػي،
كأمػا الفقرات (  )9+8فال تعتبر مف أشكاؿ التيرب الضريبي ،إال أف مأمكر التقدير مني الفقرة رقـ (

)9

(احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة اإلنتاجية بطريقة القسط المتناقص) تقدير متكسط ألنو ال يشجع
عمى استخداـ طريقة القسط المتناقص ،كلكنو في الكقت نفسو اعتبر أنو مف حؽ المكمؼ خصـ قسط
إبتداء كمني الفقرة رقـ (  )8تقدير (متكسط) ،كبذلؾ سمي لممكمؼ حؽ
االىتالؾ الذم لـ يتـ المطالبة بو
ن
المطالبة بقسط االىتالؾ الحقان ،كىذا ما يتفؽ ككجية نظر مدققك الحسابات كالمدراء الماليكف ،لككنيـ قد
منحا ىذه الفقرة درجة (متكسطة).
كتتفؽ دراسة عمي (  )1987بعنكاف (االندثار) كنتائج الدراسة ،مف حيث أف عممية احتساب
اىتالؾ ااالت كالمعدات المندثرة دفتريان كالتي خرجت مف الخدمة تؤدم إلى ازدياد أعباء االندثار الدكرم،
كتضخيـ الكمفة ،مما يؤدم إلى تقميؿ األرباح الخاضعة لمضريبة.
كقد خمصت الدراسة إلى عدـ احتساب االندثار عمى المكجكدات الثابتة المندثرة دفتريان حتى كاف
استمرت في الخدمة .كما كتتفؽ ىذه الدراسة ككجية نظر الباحث بتطبيؽ طريقة القسط المتناقص ،حيث
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طالب (عمي) بضركرة إلزاـ المنشآت ،كالمؤسسات اتباع إحدل طرؽ االندثار المعجؿ ،خصكصان ااالت
كالمعدات ككسائؿ النقؿ ،كذلؾ لتقميؿ آثار التضخـ كمكاجية ارتفاع أسعار المكجكدات الثابتة.
كتتفؽ دراسة (الحاج مكسى) مع نتائج الدراسة المتعمقة بالسماح لممكمؼ المطالبة بأقساط
االىتالؾ في السنكات الالحقة ،ككذلؾ فيما يتعمؽ باتباع طريقة القسط المتناقص في االىتالؾ بدالن مف
طريقة القسط الثابت.
جدول رقم ()16
نتائج تحميل التباين األحادي حول أشكال التيرب الضريبي
درجات الحرية

بين المجموعات

2

5.382

2.691

داخل المجموعات

103

126.162

1.225

المجموع

105

131.544

قيمة (ف)

مصدر التباين

2.197

مستوى الداللة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

0.116

مستكل ( = œ
عفد ػ
يتضي مف الجدكؿ رقـ (  )16أف،ق ال تكج ػد ػؼركؽ ذات داللة احصائيػة ػ
 )0.05في اتجاىات أفراد العينة حكؿ أشكاؿ التيرب الضريبي تعزل لمتغير المينة.
كبمغت قيمة (ؼ) ( ،)2.197كىي غير دالة عمى مستكل أكبر مف (  ،)0.05 = œكتشير ىذه
النتيجة إلى قبكؿ الفرضية الرابعة.
خامساً :النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة :
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  )0.05 = œفي اتجاىات أفراد العينة حكؿ
طرؽ اتخاذ القرار السميـ تعزل لمتغير المينة.
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كلإلجابة عمى ىذه الفرضية ،استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ليظير
مشجعات استخداـ القيمة الحالية كبديؿ لتكمفة الشراء مرتبة تنازليان كفؽ المتكسطات الحسابية،
كاالنحرافات المعيارية عمى كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس المتعمؽ باتخاذ الق اررات االستثمارية في ظؿ
آثار اختالؼ طرؽ االىتالؾ كسياسة تكزيع األرباح كما في جدكؿ رقـ (

 ،)18+17كتحميؿ التبايف

األحادم إلظيار العكامؿ المؤثرة باتخاذ الق اررات كما في جدكؿ (.)19
جدول رقم ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار العوامل المؤثرة باتخاذ الق اررات لكل فقرة مرتبة تنازلياً

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

عالية

عالية

التي تكزع األرباح.

االنحراف المعياري

االستثمار في الشركة

4.76

1.33

5.50

0.76

4.10

1.24

متكسطة

5

المجال

مأمور تقدير

درجة الموافقة

رقم الفقرة في االستبيان

مدققون

مدير مالي

االستثمار في الشركة
عالية

عالية

متكسطة

4

التي تحتفظ باألرباح

4.68

1.44

4.88

1.46

4.20

1.35

لمطكارئ.

تابع جدول رقم ()17
مدققون

مأمور تقدير

رقم الفقرة في االستبيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
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درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

االستثمار في الشركة
عالية

عالية

ماكنات جديدة.

متكسطة

3

التي تقكـ بإحالؿ

4.49

1.51

4.62

1.85

3.83

1.07

دراسة القكائـ المالية

عالية

عالية

طريقة االىتالؾ

متكسطة

1

بغض النظر عف

4.36

1.46

4.75

1.75

4.16

1.33

المتبعة.
دراسة القكائـ المالية
بغض النظر عف قيمة
متكسطة

متكسطة

المتحققة نتيجة اختالؼ

متكسطة

2

الكفكرات الضريبية

4.10

1.54

3.75

1.83

3.91

1.09

طرؽ االىتالؾ.
االستثمار في الشركة
متكسطة

متكسطة

االىتالؾ المتناقص

3.68

1.77

4.13

1.81

3.58

1.07

ألصكليا.

تابع جدول رقم ()17
بيان

ست

اال

في

رة

الفق

رقم

المجال

مأمور تقدير

مدققون

131

مدير مالي

متكسطة

6

التي تتبع طريقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

االستثمار في الشركة
متكسطة

متكسطة

االىتالؾ المتناقص

3.49

1.71

3.88

1.64

3.56

0.94

متكسطة

7

التي تتبع طريقة

لألصؿ اإلنتاجي فقط.
االستثمار في الشركة
متكسطة

منخفضة

الثابتة مف الغير.

متكسطة

8

التي تستأجر األصكؿ

3.42

1.59

2.50

2.00

3.14

1.33

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة :
يالحظ مف خالؿ النتائج في الجدكؿ رقـ (  )17أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف
يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  ،)2كالمتعمقة في (دراسة القكائـ المالية بغض النظر عف قيمة الكفكرات
الضريبية المتحققة نتيجة اختالؼ طرؽ االىتالؾ) ،كقد حصمت الفقرة عمى تقدير بػ (درجة متكسطة)،
كىـ بذلؾ يعتبركف أف اتخاذ قرار االستثمار السيمـ يتخذ مف خالؿ دراستيـ لمقكائـ المالية بشكؿ عاـ.
كأما الفقرة رقـ (  ،)6كالمػتعمقة في (االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص
ألصكليا ) ،حيث حصمت الفقرة عمى درجة (متكسطة) باتفاقيـ جميعان مقارنة مع العكامؿ األخرل ،كىـ
بذلؾ يشجعكف استخداـ طريقة القسط المتناقص.
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ككذلؾ يتفقكف عمى أىمية الفقرة رقـ (  ،)7كالمتعمقة في (االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة
القسط المتناقص لألصؿ اإلنتاجي فقط) ،كأيضان عمى الفقرة رقـ ( ،)8كالمتعمقة في (االستثمار في الشركة
التي تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير) ،حيث حصمتا عمى تقدير بػ (درجة متكسطة) باتفاقيـ جميعان.
كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ (  )17إلى أنيا فقد تراكحت بيف (  )4.76لممدققيف بكصفيا أعمى
نسبة تخص الفقرة رقـ ( ( )5االستثمار في الشركة التي تكزع األرباح بشكؿ منتظـ) ،كبيف (

)3.42

بكصفيا أقؿ نسبة كتخص الفقرة رقـ (( )8االستثمار في الشركة التي تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير).
كفيما يخص مأمكرك التقدير فقد تراكحت بيف (

 )5.50بكصفيا أعمى نسػبة تخص الفقرة رقـ (

)5

(االستثمار في الشركة التي تكزع األرباح بشكؿ منتظـ) كبيف (  )2.50بكصفيا أقؿ نسبة تخص الفقرة
رقـ ( ( )8االستثمار في الشركة التي تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير) .كفيما يخص المدراء الماليكف
فقد تراكحت بيف ( )4.20بكصفيا أعمى نسبة تخص الفقرة رقػـ (( )4اإلستثمتار فتي الشركتة التي تحتفظ
باألرباح لمطكارئ) ،كبيف (  )3.14بكصفيا أقؿ نسبة تخػص الفقرة رقـ ( ( )8االستثمار في الشركة التي
تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير).
كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة (  ) Mohr & Dilley, 1984بعنكاف (التكمفة الحالية واالىتالك
حسب طريقة القسط الثابت) ،كالتي كاف مف نتائجيا أف متخذم الق اررات يعتبركف طريقة القسط الثابت
بديالن عف التكمفة الحالية في الشركات الصغيرة ،لككنيا ال تتمكف مف اإلفصاح عف بياناتيا المالية كفؽ
التكمفة الحالية ،خصكصأ كأف تكمفتيا تعتبر قميمة بالمقارنة مع التكمفة الحالية ،كبيذا يككف قد أيد استخداـ
طريقة القسط الثابت لمشركات الصغيرة فقط ،كليس لمكبيرة ،مبر انر ذلؾ بارتفاع تكاليؼ استخداـ التكمفة
الحالية مقارنة بتكاليؼ طريقة القسط الثابت.
كتتفؽ ىذه النتيجة كدراسة "  "Whittington,1974بعنكاف (تقييم األصول وقياس الدخل)،
حيث انتيت الدراسة إلى أف عممية ببيع أك شراء األصكؿ تعتمد عمى عمؿ مقارنة بيف القيـ كالنتائج
133

المترتبة عمى التصرؼ باألصؿ ،كىذا يعني َّ
أف اتخاذ الق اررات بشأف األصكؿ ال يعتمد عمي التقيـ الفردم
أك عمى قيمة كاحدة ،إذ ال بد مف كجكد قيمتيف أك خياريف مف أجؿ المقارنة بينيـ ،مشي انر بذلؾ إلى القيمة
الحالية كالتكمفة التاريخية.
كما كتتفؽ ىذ النتائج كدراسة عمي (  )1987بعنكاف (االندثار) حيث أشار إلى أىمية تخصيص
نسبة مف األرباح المعدة لمتكزيع كأحتياطي لمكاجية الطكارئ ،كالتي منيا ارتفاع أسعار المكجكدات
الثابتة ،كبذلؾ يتفؽ كالفقرة رقـ (  ،)4كالمتعمقة في (االستثمار في الشركة التي تحتفظ باألرباح لمطكارئ)،
حيث بمغت درجة المكافقة عمييا عند مدققي الحسابات كمأمكرم التقدير درجة (عالية) ،كعند المدراء
المالييف درجة (متكسطة).
كما أشار (عمي) إلى اجراء دراسة الجدكل االقتصادية عمى ااالت كالمعدات التي مضت عمييا
فترة طكيمة في االستخداـ كاقرار شطبيا في حالة عدـ اثبات عدـ جدكاىا االقتصادية ،مشي انر بذلؾ إلى
ضركرة إحالؿ ماكنات جديدة بدالن مف القديمة ،كىذا يتفؽ مع الفقرة رقـ ( ،)3كالمتعمقة في (االستثمار في
الشركة التي تحتفظ باألرباح لمطكارئ) ،حيث بمغت درجة المكافقة عمييا عند مدققي الحسابات كمأمكرم
التقدير درجة (عالية) ،كعند المدراء المالييف درجة (متكسطة).
كما كتتفؽ النتائج كدراسة )  ( Bennett 1972التي انتيت إلى نتيجة تيـ الباحث ،كىي أف
منيجية القسط الثابت في االىتالؾ غير مناسبة لمق اررات المتعمقة بتخصيص المكارد في داخؿ المؤسسة،
كأف التكمفة المناسبة ىي االىتالؾ مف قبؿ المستخدـ (أم االىتالؾ الزائد الذم يحدث باالستعماؿ).
كيجب أف يتـ تكجيو استخداـ ااالت لالستعماؿ الذم يكلد عائدات عالية .كيرل الباحث أف ىناؾ إشارة
كاضحة إلى أف طرؽ االىتالؾ المعجؿ ىي المناسبة ألنيا تتماشى كاالستعماؿ الزائد لألصؿ في بداية
عمره اإلنتاجي.
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كتتفؽ ىذه النتيجة كالفقرة رقـ ( ( )7االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص
لألصؿ اإلنتاجي فقط) ،حيث بمغت درجة المكافقة عمييا عند مأمكرم التقدير كمدققي الحسابات كالمدراء
( )6االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ

المالييف درجة (متكسطة) .ككذلؾ الفقرة رقـ (

المتناقص ألصكليا) حيث بمغت درجة المكافقة عمييا عند المدققيف كمأمكرم التقدير كالمدراء المالييف
درجة (متكسطة) أيضان ،مما يدؿ عمى أف سياسة اتباع طريقة القسط المنتاقص التي ىي مف طرؽ
االىتالؾ المعجؿ تساعد في عممية صنع القرار.
جدول رقم ()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلظيار العوامل المؤثرة باتخاذ الق اررات بشكل عام
مدققون

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متكسطة

متكسطة

متوسط حسابي عام

4.07

4.25

1.16

3.82

0.55

متكسطة

متكسط اتخاذ قرار استثمار.

4.12

1.08

مأمور تقدير

درجة الموافقة

المجال

مدير مالي

النتيجة العامة

متوسطة

انحراف معياري عام

1.55

درجة الموافقة

كبالنظر إلى المتكسطات نجد أف المدققيف ،كمأمكرم التقدير ،كالمدراء المالييف يتفقكف جميعان
بتقدير درجة المكافقة بػ (المتكسطة) ،كأف النتيجة النيائية كانت بدرجة تقدير (متكسطة) أيضان ،كىذا يدؿ
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عمى أف جميع المتغيرات التي ذكرىا الباحث تؤثر بدرجات متفاكتة عمى قرار االستثمار ،مما يؤكد كجية
نظره.
جدول رقم ()19
نتائج تحميل التباين األحادي إلظيار العوامل المؤثرة باتخاذ الق اررات
درجات الحرية

بين المجموعات

2

1.906

0.953

داخل المجموعات

103

103.831

1.008

المجموع

105

105.737

قيمة (ف)

مصدر التباين

0.945

مستوى الداللة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

0.392

مستكل ( = œ
عفد ػ
يتضي مف الجدكؿ رقـ (  )19أنػو ال تكج ػد ػؼركؽ ذات داللة احصائ ػية ػ
 )0.05في اتجاىات أفراد العينة حكؿ طرؽ اتخاذ القرار السميـ تعزل لمتغير المينة.
كبمغت قيمة (ؼ) (  ،)0.945كىي غير دالة عمى مستكل أكبر مف (  ،)0.05 = œكتشير ىذه
النتيجة إلى قبكؿ الفرضية الخامسة .كقد أجمع المدارء الماليكف كالمدققكف كمأمكرك التقدير عمى أف جميع
المتغيرات التي ذكرىا الباحث تؤثر بدرجات متفاكتة عمى قرار االستثمار كما ىك كاضي فػي جػدكؿ رقـ
( )18أيضان.

نتائج الدراسة
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 بالرغـ مف َّ
أف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ،يعتبر المعيؽ الرئيس أماـ تطبيؽ طريقة القسط
أف نتائج الدراسة أكدت َّ
المتناقص ،إال َّ
أف ىناؾ معيقات أخرل تحكؿ دكف تطبيؽ طريقة القسط
المتناقص اىميا  :تأجيؿ دفع الضريبة لسنكات الحقة ،كسيكلة احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة
القسط الثابت.
 بينت نتائج الدراسة َّ
أف تطبيؽ طريقة القسط المتناقص كاعتماد معدالت اىتالؾ عالية يساعد
عمى تشجيع االستثمار ،ك َّ
أف تطبيؽ طريقة القسط الثابت لألغراض الضريبية ال تتناسب
كاألكضاع االقتصادية السيئة الناتجة عف تدىكر األكضاع األمنية ،كالسياسية في فمسطيف.
 بينت نتائج الدراسة َّ
أف الدخؿ الخاضع لمضريبة يتأثر بطريقة تقييـ األصكؿ بالقيمة الحالية كبديؿ
لمتكمفة التاريخية ،كأنو يجب إعادة النظر في اعتماد التكمفة التاريخية لتقييـ األصكؿ بشكؿ دائـ
ال سيَّما في ظؿ ارتفاع مستكيات االسعار.
 بينت نتائج الدراسة َّ
أف تطبيؽ طريقة القسط المتناقص لألغراض الضريبية ال يعتبر شكؿ مف
أشكاؿ التيرب الضريبي ،بالرغـ مف أنو ال يتفؽ كالقانكف الذم يعتمد فقط تطبيؽ طريقة القسط
الثابت ،كأنو يحؽ لممكمؼ المطالبة بمصركؼ االىتالؾ الحقان في حالة عدـ االستفادة منو في
السنكات السابقة.
 بينت نتائج الدراسة َّ
أف تكمفة االىتالؾ ،كالعكامؿ المؤثرة فييا ،كسياسة تكزيع األرباح ،كسياسة
الشركة المتبعة لتخفيض األرباح ،كتحقيؽ كفكرات ضريبة جراء اتباع طرؽ االىتالؾ المعجؿ،
كالعكامؿ المؤثرة بيا تؤثر عمى اتخاذ الق اررات السميمة لالستثمار في الشركات.

التوصيات
في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:
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 .7مطالبة المشرع الفمسطيني بضركرة تطبيؽ طرؽ االىتالؾ المعجؿ ،لما لو مف ميزة عمى
االقتصاد الفمسطيني في ظؿ الظركؼ السائدة.
 .8إعادة النظر في إعداد قائمة الدخؿ بالتكمفة التاريخية ،لككنيا ال تيعبر عف ربي المنشأة
االقتصادية الحقيقي ،كال تساعد عمى أداء القياس بشكؿ كاقعي.
 .9مطالبة السمطات الضريبية األخذ بمبدأ التكمفة الحالية عند احتساب االىتالؾ بدالن مف
مبدأ التكمفة التاريخية.
 .10عدـ احتساب االىتالؾ عمى المكجكدات الثابتة المستيمكة دفتريان حتى كاف استمرت
في الخدمة.
 .11تخصيص نسبة معينة مف األرباح المعدة لمتكزيع كأحتياطي الرتفاع أسعار األصكؿ
الثابتة ،مف أجؿ مكاجية حاالت الطكارئ.
 .12استغالؿ الكفكرات الضريبية الناتجة عف استخداـ طرؽ االىتالؾ المعجؿ في حالة
تطبيقيا لغايات تشجيع االستثمار.
 .13تطبيؽ الطريقة المقترحة التالية لالىتالؾ لككنيا تساعد عمى تشجيع االستثمار.
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طريقة مقترحة لالىتالك "الطريقة المزدوجة"
يتـ احتساب قسط االىتالؾ بمكجب ىذه الطريقة بصكرة متناقصة مف سنة إلى أخرل،
كتعتبر ىذه الطريقة مف طرؽ االىتالؾ المعجؿ  ،لككنيا تحمؿ السنو األكلى قسط اىتالؾ أكبر منو
في السنو الثانية كفي السنو الثالثة قسطان أقؿ مف السنو الثانية ،كىكذا في نياية العمر اإلنتاجي المقدر
لألصؿ .كلكف بمكجب ىذه الطريقة ،إؼف قسط االىتالؾ في السنو األخيرة مف العمر اإلنتاجي ؿألصؿ
المستيمؾ يككف بقيمة صفر ،بينما في الطرؽ األخرل إؼف قسط االىتالؾ يحمؿ لمسنو األخيرة أيضان،
كىذه ميزة ىامة ليذه الطريقة ألنيا تعجؿ بعممية االىتالؾ كتعتبر ىذه الطريقة ىامة بالنسبة لممنتج
لككنيا تعتبر حاف انز لو إلحالؿ ماكنات جديدة بدالن مف القديمة قبؿ انتياء العمر اإلنتاجي ليا ،كبالتالي
تعتبر مف إحدل الطرؽ التي تشجع عمى االستثمار ،مف ناحية ،كمف ناحية أخرل إؼف قسط االىتالؾ
بمكجب ىذه الطريقة يتـ احتسابو عمى مرحمتيف في نفس العاـ  ،مما يجعؿ قسط االىتالؾ أعمى نسبيان
منو في طرؽ االىتالؾ المعجؿ األخرل ،كىذ ق تعتبر ميزة أخرل ليذه الطريقة بإعتبار أف الطاقة
اإلنتاجية ؿألصؿ تتناقص مف فترة محاسبية ألخرل ،كأف مصركؼ االىتالؾ يتناسب مع طاقة األصؿ
اإلنتاجية كطاقتو عمى تحقيؽ االيراد ،كما أنو بمكجب ىذه الطريقة ال يسمي باستخداـ ما يسمى بػ
(قيمة الخردة) ،كىذه ميزة أخرل ليا.
كيتـ استخداـ المعادلة التالية لتحديد قسط االىتالؾ السنكم:
قسط االىتالك السنوي = صافي القيمة الدفترية ÷  + 2صافي القيمة الدفترية ÷ العمر اإلنتاجي المتبقي.

ديفار،
كلتكضيي كيفية استخداـ ىذه الطريقة ،نفترض أف شركة اشترت آػؿة بقيـ ػة  5000ػ
كذلؾ ػؼم  ،2000/1/1كقدر عمرىا اإلنتاجي بخمسة سنكات ،إؼف أقساط االىتالؾ تككف كالتالي:

التاريخ

مجمع االىتالك

قسط االىتالك
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القيمة الدفترية

2000/12/31

 3500 = 1000 + 2500 = 5 ÷ 5000+ 2÷ 5000دينار

3500.00

1500 = 3500 – 5000

2001/12/31

 1125 = 375 + 750 = 4÷ 1500 + 2÷1500دينار

4625.00

375 = 4625 - 5000

2002/12/31

 312.50 = 125 + 187.50 = 3 ÷ 375 + 2 ÷ 375دينار

4937.50

62.50=937.50 -5000

2003/12/31

 62.50 = 31.25 + 31.25 = 2 ÷ 62.50 + 2 ÷ 62.50دينار

5000.00

0 = 5000 – 5000

2004/12/31

يتـ إحالؿ ماكنو جديدة خالؿ العمر اإلنتاجي المقدر ؿالة القديمة،
كيتـ احتساب قسط االىتالؾ ليذه االة أيضان خالؿ العمر المقدر ؿالة القديمة.

أقساط االىتالك السنوية بموجب ىذه الطريقة:

السنو األكلى

3500.00

السنو الثالثة

312.50

السنو الثانية

السنة الرابعو
السنو الخامسة

1125.00
62.50
0
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"مدققك الحسابات كمأمكرم تقدير ضريبة الدخؿ"
حضرة السيد ................................المحترم
ييدؼ الباحث مف خالؿ ىذا االستبياف إلى دراسة كتقييـ كاقع االىتالكات في فمسطيف،
كذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالضرائب.

إف تقديمكـ لممعمكمات الصحيحة سيؤدم إلى الخركج بنتائج أفضؿ ،كأكثر فائدة لمينة

المحاسبة في فمسطيف ،كنحف إذ نقدر لكـ تعأكنكـ معنا ،أكد أف أؤكد أف أية بيانات أك معمكمات
سكؼ يتـ جمعيا ،سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كسكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
شاكرين لكم حسن اىتمامكم
مع االحترام

د.محمود الجعفري

مدير معيد العموم التجارية واالقتصادية

الجزء الثاني

معمومات عامة
الرجاء االجابة عف األسئمة التالية كالتي تتضمف معمكمات عامة فقط :

 )1المينة

 ¤مدقؽ حسابات

 ¤مكظؼ في ضريبة الدخؿ (مأمكر تقدير)

 )2األساس المحاسبي األنسب اتباعو في نظرك:
أ .األساس النقدم.

ب .األساس النقدم المعدؿ.
ج .أساس االستحقاؽ.
 )3طريقة االىتالك األفضل في نظرك لغايات المينة:
أ .طريقة القسط الثابت.

ب .طريقة القسط المتناقص.
ج .طريقة عدد ساعات اإلنتاج.
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د .طريقة إعادة التقدير.

الجزء الثالث – (الجانب العممي)

الرجاء كضع إشارة (×) أماـ االجابة المناسبة ،كفقان لما تراه مناسبان ،كذلؾ باالعتماد عمى المعيار

التالي لإلجابة:

 .1مكافؽ بشدة
 .2مكافؽ
 .3محايد

( مف

( مف

( مف

 80إلى .)% 100

 60إلى > .)% 80

 40إلى < .)% 60

 20إلى < .)% 40

 .4معارض ( مف

 0إلى < .)% 20

 .5معارض بشدة ( مف

 )1مبررات استخدام طريقة القسط المتناقص الحتساب االىتالك لغايات المينة:

أ .اتفاقيا كالقكانيف الضريبية.1 ¤ .مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.

ب .تساعد عمى تحفيز االستثمار.1 ¤.مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.
ت .أكثر عدالة مف غيرىا.1 ¤ .مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.
 )2ىل تؤيد اعتماد ميزانية الشركة من قبل ضريبة الدخل بدون تعديل عمى محتوياتيا؟

.1 ¤مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.

 )3يجب أن يتم تطوير اآلليات المستخدمة في اإلنتاج كمما انتيى عمرىا اإلنتاجي المحدد من قبل المنتج.
.1 ¤مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.

 )4يفضل إعادة تقدير أصول الشركة بشكل دوري.

.1 ¤مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.

 )5إن توفر السيولة المادية (النقدية) من شأنو إحالل ماكنات جديدة بدالً من القديمة.

.1 ¤مكافؽ بشدة .2 ¤مكافؽ .3 ¤محايد .4 ¤معارض .5 ¤معارض بشدة.

الجزء الرابع (الجانب العممي)

الرجاء كضع إشارة (×) أماـ االجابة المناسبة ،كفقان لما تراه مناسبان ك منطبقان ،كذلؾ باالعتماد عمى المعيار التالي

لإلجابة:

إلى حد كبير جداً
إلى حد كبير

من  %80إلى  %100من الحاالت.
من  %60إلى >  %80من الحاالت.

إلى حد متوسط

من  %40إلى >  %60من الحاالت.

إلى حد قميل

من  %20إلى >  %40من الحاالت.

إلى حد قميل جداً

> من  %20من الحاالت فما دون .

كإذا كاف االجراء ال ينطبؽ نيائيان يرجى كضع إشارة (*) في حالة ال ينطبؽ نيائيان.

 -1في رأيؾ فإف ااتي يعتبر مف معكقات تطبيؽ طريقة القسط المتناقص:
الرقم
.1

إلى حد

العبـــــــــــــارة

كبير جداً

عدـ تكفر معمكمات كافية لبعض مأمكرم التقدير بمزايا كطرؽ
استخداميا.

.2

عدـ قناعة مشرع ضريبة الدخؿ بطرؽ االىتالؾ األخرل.
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إلى حد
كبير

إلى حد

متوسط

إلى حد
قميل

إلى حد

قميل جداً

ال ينطبق
نيائياً

.3

سيكلة احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة القسط الثابت.

.4

عدـ كجكد نظاـ لدل دكائر ضريبة الدخؿ لمتابعة استخداـ ىذه

.5

عدـ كاقعية معدالت االىتالؾ المستخدمة مف قبؿ المنشآت ،جعؿ

الطريقة.

ـ شرع ضريبة الدخؿ يعتمد المعدالت التي نص عمييا قانكف ضريبة
الدخؿ.

.6

تأجيؿ دفع الضريبة سنكات الحقة يعتبر مف المعكقات الرئيسية

.7

لتطبيؽ القسط المتناقص ميزة ىامة عمى االقتصاد يجيميا بعض

لتجاىؿ طرؽ االىتالؾ األخرل كالتمسؾ بطريقة القسط الثابت.

المشرعيف.

 -2في رأيك اآلتي يعتبر من األمور اليامة التي تشجع عمى االستثمار والصناعة:
الرقم

العبـــــــــــــارة

.1

اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط حركة التصنيع.

.2

اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط االستثمار.

.3

طريقة القسط الثابت تعتبر غير مناسبة في األراضي الفمسطينية

إلى حد

كبير جداً

إلى حد
كبير

إلى حد

متوسط

إلى حد
قميل

إلى حد

قميل جداً

ال ينطبق
نيائياً

بسبب عدـ االستقرار السائد ىناؾ.
.4

ىؿ تعتقد أف نظاـ االىتالكات المتبع يؤثر عمى سياسات التمكيؿ؟

.5

يتأثر الكفر عمى أساس القيمة الحالية لمنقكد باختالؼ طرؽ احتساب

االىتالؾ.

 -3في رأيك أي من اآلتي يشجع عمى تقييم األصول الثابتة بالقيمة الحالية بدالً من تكمفة الشراء؟
الرقم

العبـــــــــــــارة

.1

ارتفاع التضخـ في األراضي الفمسطينية.

.2

اإلعتقاد بأف طريقة احتساب االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

إلى حد

ال ينطبق

قميل جداً

نيائياً

لألصؿ الثابت يؤدم إلى كفكرات ضريبية أعمى نسبيان بالنسبة

لممنشأة.
.3

إف تحديد االيرادات كالمصركفات المتعمقة بيا عمى أساس القيمة
السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس

التكمفة التاريخية لألصؿ الثابت.
.4

احتساب مصركؼ االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية لألصؿ الثابت

أكثر كاقعية.

 -4في رأيك أي من اآلتي يعتبر من أشكال التيرب الضريبي؟
الرقم

العبـــــــــــــارة

.1

احتساب االىتالؾ ألصكؿ ال تستخدـ في اإلنتاج.

.2

احتساب االىتالؾ ألصكؿ ال تممكيا المنشأة (مستأجرة مف الغير).

150

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

ال ينطبق

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

قميل جداً

نيائياً

.3

احتساب اىتالؾ ؿألصكؿ الثابتة التي بحكزة اؿغير(مؤجرة لمغير).

.4

المبالغة في تكمفة األصكؿ الثابتة بغرض االستفادة مف احتساب

.5

تضخيـ مصركؼ اىتالؾ األصكؿ الثابتة.

االىتالؾ.

.6

اجراء اىتالؾ لألصؿ بعد انتياء عمره اإلنتاجي.

.7

إ ف حساب االىتالكات عمى أساس كمفتيا بالشكؿ السميـ يكفي لقبكليا

.8

عدـ المطالبة باالىتالؾ ابتداءان يفقد المنشأة حؽ المطالبة بو الحقان

.9

احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة اإلنتاجية بطريقة القسط

بغض النظر عف تقديـ نمكذج (ؾ)(بطاقة االىتالؾ) لالىتالكات.
لألغراض الضريبية.

المتناقص.

 -5من وجية نظرك فإن اتخاذ قرار االستثمار السميم يتخذ في ظل ما يمي:
الرقم
.1

العبـــــــــــــارة
دراسة القكائـ المالية لمشركة بغض النظر عف طريقة االىتالؾ المتبعة

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

ال ينطبق

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

قميل جداً

نيائياً

لألصؿ.
.2

دراسة القكائـ المالية لمشركة بغض النظر عف قيمة الكفكرات الضريبية
المتحققة نتيجة اختالؼ طرؽ االىتالؾ.

.3

االستثمار في الشركة التي تقكـ بإحالؿ ماكنات جديدة.

.4

االستثمار في الشركة التي تحتفظ باألرباح لحاالت الطكارئ.

.5

االستثمار في الشركة التي تكزع األرباح بشكؿ منتظـ.

.6

االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص ألصكليا.

.7

االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص لألصؿ

.8

االستثمار في الشركة التي تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير.

اإلنتاجي فقط.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

معيد العموم التجارية واالقتصادية
كمية الدراسات العميا

جامعة القدس – أبو ديس

استبيان
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"الشركات المساىمة العامة المدرجة في السكؽ المالي"
حضرة السيد ................................المحترم
ييدؼ الباحث مف خالؿ ىذا االستبياف إلى دراسة كتقييـ كاقع االىتالكات في فمسطيف،
كذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالضرائب.

إف تقديمكـ لممعمكمات الصحيحة سيؤدم إلى الخركج بنتائج أفضؿ كأكثر فائدة لمينة

المحاسبة في فمسطيف ،كنحف إذ نقدر لكـ تعأكنكـ معنا ،أكد أف أؤكد أف أية بيانات أك معمكمات
سكؼ يتـ جمعيا ،سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كسكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
شاكرين لكم حسن اىتمامكم
مع االحترام

د.محمود الجعفري

مدير معيد العموم التجارية واالقتصادية

الجزء الثاني

معمومات عامة عن الشركة
الرجاء االجابة عف األسئمة التالية كالتي تتضمف معمكمات عامة عف الشركة:

 )1اسم الشركة (إختياري) ……………………..
 )2تاريخ تأسيس الشركة (مباشرة العمل):

أ .قبؿ عاـ .1967

ب .مف عاـ  1967كقبؿ عاـ .1995
ج .مف عاـ  1995فما بعد.

 )3العممة المعتمدة الدارة حسابات الشركة:
أ .الشيكؿ اإلسرائيمي.

ب .الدينار األردني.
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ج .الدكالر األمريكي.

د .أ+ب.

ىػ .أ+ج.

ك .ب+ج.

ز .أ+ب+ج.

 )4حجم رأس مال الشركة عند التأسيس:
أ .أقؿ مف  100000دينار.

ب .أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار.
ج .أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار.

د .أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار.
ىػ .أكثر مف  1000000دينار.

 )5حجم رأس مال الشركة الحالي:

أ .أقؿ مف  100000دينار.

ب .أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار.
ج .أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار.

د .أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار.
ىػ .أكثر مف  1000000دينار.

 )6آليات الشركة:

أ .ممؾ خاص لمشركة.

ب .مستأجرة.

 )7ما ىي قيمة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج وقد انتيى عمرىا اإلنتاجي؟
أ .اقؿ مف  50000دينار.

ب .أكثر مف  50000كاقؿ  100000دينار.

ج .أكثر مف  10000كاقؿ مف  250000دينار.
د .أكثر مف  250000دينار.

 )8قيمة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج وتخضع لالىتالك:
أ .أقؿ مف  100000دينار.

ب .أكثر مف  100000كأقؿ مف  250000دينار.
ج .أكثر مف  250000كأقؿ مف  500000دينار.

د .أكثر مف  500000كأقؿ مف  1000000دينار.
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ىػ .أكثر مف ذلؾ  1000000دينار.

 )9الضرائب:

أ .معفي.

ب .غير معفي.

 )10مكاتب الشركة:

أ .ممؾ خاص لمشركة.

ب .مستأجرة.

 )11غاية تأسيس الشركة :

أ .شركة خدمات ،كيرباء ،مياه.......الخ.

ب .شركة انتاجية.

 )12األساس المحاسبي المتبع في الشركة:
أ .األساس النقدم.

ب .األساس النقدم المعدؿ.
ج .أساس االستحقاؽ.

 )13طريقة االىتالك المتبعة في الشركة:
أ .طريقة القسط الثابت.

ب .طريقة القسط المتناقص.

ج .طريقة عدد ساعات اإلنتاج.
د .طريقة إعادة التقدير.

 )14مبررات استخدام طريقة القسط المتناقص الحتساب االىتالك:

أ .اتفاقيا مع القكانيف الضريبية التي تخضع ليا الشركة.

ب .تساعد عمى تحفيز االستثمار.
ت .أكثر عدالة مف غيرىا.

ث .اجابات اخرل (.)....................
الجزء الثالث – (الجانب العممي)
الرجاء كضع إشارة (×) أماـ اإلجابة المناسبة ،كفقان لما تراه مناسبان ،كذلؾ باالعتماد عمى المعيار

التالي لإلجابة:

 .1دائمان (مف

 75إلى .)% 100
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 50إلى

 .2غالبان ( مف
 .3ناد انر ( مف

>

.)% 75

 25إلى < .)% 50
 0إلى < .)% 25

 .4ال (مف

 )1الرغبة في إحالل ماكنات جديدة بدالً من القديمة في حالة توفر السيولة المادية.
 .1 ¤دائمان

 .2 ¤غالبان

 )2سياسة توزيع األرباح:

 .4 ¤ال.

 .3 ¤ناد انر

أ .ىؿ تؤيد تكزيع األرباح بشكؿ مستمر؟ .1 ¤دائمان .2 ¤غالبان  .3 ¤ناد انر .4 ¤ال.

ب .ىؿ تؤيد االحتفاظ باألرباح لغايات االستثمار؟ .1 ¤دائمان .2 ¤غالبان  .3 ¤ناد انر .4 ¤ال.

 )3ىل يتم اعتماد ميزانية الشركة من قبل ضريبة الدخل بدون أي تعديل عمى محتواياتيا؟
 .1 ¤دائمان

 .2 ¤غالبان

 .4 ¤ال.

 .3 ¤ناد انر

 )4ىل يتم تطوير وتحديث آليات الشركة المستخدمة في اإلنتاج كمما انتيى عمرىا اإلنتاجي
المحدد من قبل المنتج؟
 .1 ¤دائمان

 .2 ¤غالبان

 )5ىل يتم إعادة تقدير أصول الشركة؟
 .1 ¤دائمان

 .2 ¤غالبان

 .3 ¤ناد انر

 .4 ¤ال.

 .3 ¤ناد انر

 .4 ¤ال.

الجزء الرابع (الجانب العممي)
الرجاء كضع إشارة (×) أماـ االجابة المناسبة ،كفقان لما تراه مناسبان ك منطبقان ،كذلؾ باالعتماد عمى المعيار التالي

لإلجابة:

إلى حد كبير جداً
إلى حد كبير

من  %80إلى  %100من الحاالت.
من  %60إلى >  %80من الحاالت.

إلى حد متوسط

من  %40إلى >  %60من الحاالت.

إلى حد قميل

من  %20إلى >  %40من الحاالت.

إلى حد قميل جداً

> من  %20من الحاالت فما دون .

كاذا كاف االجراء ال ينطبؽ نيائيان يرجى كضع إشارة (*) في حالة ال ينطبؽ نيائيان.

 -1في رأيؾ فإف ااتي يعتبر مف معكقات تطبيؽ طريقة القسط المتناقص:
الرقم
.8

العبـــــــــــــارة
عدـ تكفر معمكمات كافية لبعض مأمكرم التقدير بمزايا كطرؽ

استخداميا.
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إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

ال ينطبق

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

قميل جداً

نيائياً

.9

عدـ قناعة مشرع ضريبة الدخؿ بطرؽ االىتالؾ األخرل.

.10

سيكلة احتساب االىتالؾ بمكجب طريقة القسط الثابت.

.11

عدـ كجكد نظاـ لدل دكائر ضريبة الدخؿ لمتابعة استخداـ ىذه
الطريقة.

.12

عدـ كاقعية معدالت االىتالؾ المستخدمة مف قبؿ المنشآت ،جعؿ

ـ شرع ضريبة الدخؿ يعتمد المعدالت التي نص عمييا قانكف ضريبة
الدخؿ.

.13

تأجيؿ دفع الضريبة إلى سنكات الحقة يعتبر مف المعكقات الرئيسية
لتجاىؿ طرؽ االىتالؾ األخرل ،كالتمسؾ بطريقة القسط الثابت.

.14

لتطبيؽ القسط المتناقص ميزة ىامة عمى االقتصاد يجيميا بعض
المشرعيف.

 -2في رأيك اآلتي يعتبر من األمور اليامة التي تشجع عمى االستثمار والصناعة:
الرقم

العبـــــــــــــارة

.1

اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط حركة التصنيع.

.2

اعتماد معدالت اىتالؾ عالية يعمؿ عمى تنشيط االستثمار.

.3

طريقة القسط الثابت تعتبر غير مناسبة في األراضي الفمسطينية

.4

ىؿ تعتقد أف نظاـ االىتالكات المتبع يؤثر عمى سياسات التمكيؿ؟

.5

يتأثر الكفر عمى أساس القيمة الحالية لمنقكد باختالؼ طرؽ احتساب

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

ال ينطبق

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

قميل جداً

نيائياً

بسبب عدـ االستقرار السائد ىناؾ.

االىتالؾ.

 -3في رأيك أي من اآلتي يشجع عمى تقييم األصول الثابتة بالقيمة الحالية بدالً من تكمفة الشراء؟
الرقم

العبـــــــــــــارة

.1

ارتفاع التضخـ في األراضي الفمسطينية.

.2

اإلعتقاد بأف طريقة احتساب االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية

إلى حد

كبير جداً

إلى حد
كبير

إلى حد

متوسط

إلى حد
قميل

إلى حد

قميل جداً

ال ينطبق
نيائياً

لألصؿ الثابت يؤدم إلى كفكرات ضريبية أعمى نسبيان بالنسبة

لممنشأة.
.3

إف تحديد االيرادات كالمصركفات المتعمقة بيا عمى أساس القيمة
السكقية يجعؿ مف غير المنطقي احتساب االىتالؾ عمى أساس

التكمفة التاريخية لألصؿ الثابت.
.4

احتساب مصركؼ االىتالؾ عمى أساس القيمة الحالية لألصؿ الثابت
أكثر كاقعية.

 -4في رأيك أي من اآلتي يعتبر من أشكال التيرب الضريبي؟
الرقم
.1

العبـــــــــــــارة
احتساب االىتالؾ ألصكؿ ال تستخدـ في اإلنتاج.

156

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

إلى حد

ال ينطبق

كبير جداً

كبير

متوسط

قميل

قميل جداً

نيائياً

.2

احتساب االىتالؾ ألصكؿ ال تممكيا المنشأة (مستأجرة مف الغير).

.3

احتساب اىتالؾ ؿألصكؿ الثابتة التي بحكزة اؿغير (مؤجرة لمغير).

.4

المبالغة بتكمفة األصكؿ الثابتة بغرض االستفادة مف احتساب

االىتالؾ.

.5

تضخيـ مصركؼ اىتالؾ األصكؿ الثابتة.

.6

اجراء اىتالؾ لألصؿ بعد انتياء عمره اإلنتاجي.

.7

إ ف حساب االىتالكات عمى أساس كمفتيا بالشكؿ السميـ يكفي لقبكليا

.8

عدـ المطالبة باالىتالؾ ابتداءان يفقد المنشأة حؽ المطالبة بو الحقان

.9

احتساب االىتالؾ عمى األصكؿ الثابتة اإلنتاجية بطريقة القسط

بغض النظر عف تقديـ نمكذج (ؾ)(بطاقة االىتالؾ) لالىتالكات.
لألغراض الضريبية.

المتناقص.

 -5من وجية نظرك فإن اتخاذ قرار االستثمار السميم يتخذ في ظل ما يمي:
الرقم
.1

إلى حد

العبـــــــــــــارة
دراسة القكائـ المالية لمشركة بغض النظر عف طريقة االىتالؾ المتبعة
لألصؿ.

.2

دراسة القكائـ المالية لمشركة بغض النظر عف قيمة الكفكرات الضريبية
المتحققة نتيجة اختالؼ طرؽ االىتالؾ.

.3

االستثمار في الشركة التي تقكـ بإحالؿ ماكنات جديدة.

.4

االستثمار في الشركة التي تحتفظ باألرباح لحاالت الطكارئ.

.5

االستثمار في الشركة التي تكزع األرباح بشكؿ منتظـ.

.6

االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص ألصكليا.

.7

االستثمار في الشركة التي تتبع طريقة االىتالؾ المتناقص لألصؿ

.8

االستثمار في الشركة التي تستأجر األصكؿ الثابتة مف الغير.

اإلنتاجي فقط.
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كبير جداً

إلى حد
كبير

إلى حد

متوسط

إلى حد
قميل

إلى حد

قميل جداً

ال ينطبق
نيائياً

