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 اإلهداء

 لحظة النجاح سيرت  ، وبانتظارىمديتت، وبحمميم الكبير اقمن بنصحيم ورعايتيم اىتديت
 الميالي الطوال؛ حتى تقر أعينيم بالفرح،

 والداي الحبيبين الغاليين.
  من سيرت عمى راحتي، وبذلت الغالي والنفيس من أجمي، واجيدت عمّي رعايتيا، وحممت

 معي لحظة نجاحنا ىذه،
 زوجتي الحبيبة.

  مستقباًل مزىرًا،من تقر عيني برؤيتيم ينمون، وعمى طاعة اهلل يكبرون، وأتمنى ليم 
 ولداي معروف وأمين فمذتا كبدي.

 ،من ليم في القمب حب يفيض بالحنان 
 أخوتي وأختي.

 .لى كل أىمي وأحبابي وأصدقائي  وا 
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات، والشكر لو عز وجل عمى ما أنعم بو وتفضل، 
الميداة المصطفى محمد بن عبد اهلل صموات من اهلل  والصالة والسالم عمى نبيو وحبيبو الرحمة

 وسالمو عميو.
أتقدم ومن باب أنو ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس، فإنني أتقدم بجزيل شكري وامتناني 

، لجيودىما المخمصة في اإلشراف ناهض نمر الخالديوالدكتور  ماهر موسى درغامإلى الدكتور 
خراجيا بالشكل  الذي وصمت إليو. عمى ىذه الدراسة وا 

حمدي شحدة كما وأتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور 
ونائب عميد كمية التجارة في الجامعة االسالمية )مناقشًا داخميًا(، والدكتور ، أستاذ المحاسبة زعرب

ًا خارجيًا( ، أستاذ مشارك قسم المحاسبة في جامعة فمسطين )مناقشأحمد عبد الفتاح العفيفي
 لتفضميم بمناقشة ىذه الدراسة.

كما وأتقدم بجزيل االمتنان والتقدير لألساتذة الكرام أعضاء الييئة التدريسية في كميات 
الجامعة اإلسالمية بغزة عمى حسن المعاممة وطيبيا، كما أشكر كل من قدم يد المساعدة في إنجاز 

 ة، فميم جزيل الشكر وكل التقدير واالمتنان.ىذا الجيد المتواضع سواء بالتشجيع، أو المساند
 شكرًا أساتذتي، شكرًا جامعتي،،،
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 ممخص الدراسة

 العوامل المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخل في قطاع غزة بالقوائم المالية.

 "طبقًا لقواعد السموك المهني".

لقوائم ىدفت الدراسة إلى قياس درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخل في قطاع غزة با
المالية المعدة من قبل المحاسب الميني المطبق لقواعد ومعايير السموك الميني من وجية نظر 
المفتش نفسو، وتم التعرف عمى مفيوم القوائم المالية، وأىميتيا وأىدافيا، والفئات المستخدمة 

مة، ثم تطرقت النوعية الرئيسية والداعلممعمومات المفصح عنيا بتمك القوائم، وخصائص المعمومات 
إلى مبادئ وقواعد السموك الميني لممحاسبين، ومعرفة مفيوم ضريبة الدخل، وطرق قياس 
الضريبة، ومفيوم التيرب الضريبي، وأسبابو وآثاره، والتفريق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي 

 .4002لسنة  51بناء عمى قانون الضريبة الفمسطيني رقم 

م اتباع المنيج الوصفي في جمع البيانات الثانوية من الكتب تولتحقيق أىداف الدراسة 
والمجالت العممية والدراسات السابقة واألبحاث المحكمة، واتباع المنيج التحميمي في جمع البيانات 

( محاور، وزعت عمى كامل مجتمع الدراسة 2األولية، وذلك من خالل تصميم استبانة مكونة من )
( 23( مفتش، وتم استرداد )10قطاع غزة، والذي بمغ عددىم ) وىو مفتشي ضريبة الدخل في

 % من كامل االستبانات الموزعة.32استبانة أي ما نسبتو 

وقد أظيرت نتائج الدراسة بأّن مفتش ضريبة الدخل قد نقصت ثقتو في القوائم والمعمومات 
اعد ومعايير السموك % تعزى إلى قمة التزام المحاسب الميني في قطاع غزة بقو 00المالية بنسبة 

% لقمة التزام المحاسب 00والمعمومات المالية بنسبة الميني، حيث نقصت ثقتو في القوائم 
% لقمة استقامة المحاسب الميني، ونقصت ثقتو بنسبة 06بالمسؤولية المينية، ونقصت ثقتو بنسبة 

المحاسب  % لقمة بذل11% لقمة موضوعية وحياد المحاسب الميني، ونقصت ثقتو بنسبة 13
 الميني لمعناية المينية الواجبة.

بتوعية المحاسب الميني بأىمية االلتزام بقواعد السموك الميني وأنيا الدراسة  توقد أوص
لجان تدقيق تساىم في شفافية وموضوعية وحياد ونزاىة واستقامة المحاسب، والعمل عمى إيجاد 

وديوان الرقابة المالية واإلدارية ونقابتي ورقابة عمى المحاسب الميني مشكمة من وزارة المالية 
المحاسبين والمدققين، وحث الجيات المختصة بالمسارعة في إصدار معايير المحاسبة والتدقيق 
ومعايير التقارير المالية الفمسطينية المالئمة لموضع الفمسطيني عامة ووضع قطاع غزة خاصة، 

 سنوات. 1مدد ال تتجاوز وتحديد عالقة المحاسب الميني مع العميل جبرًا ب



 ه
 

Abstract 

The Factors Affecting The Reliability of Income Tax Inspector on Financial 

Statements in Gaza Strip. 

"According to Rules of Ethics". 

The research objects to measure the influence degrees of the income tax 

inspector's reliability on the financial statements in Gaza Strip which are prepared by 

the professional accountant at the perspective of the inspector himself. Accordingly, the 

concept of the financial statements was identified as well as its significance, objectives, 

categories used for the disclosures in those statements and features of the main and 

supportive qualitative information. Thereafter, the research touched upon the following: 

the rules of ethics of accountants, identifying the concept of income tax, the methods of 

measuring the taxes, the tax evasion: along with its definition, reasons, and affects, and 

differentiating between the accounting profit and the taxable profit according to the 

Palestinian tax law No. 17 for 2004. 

In order to achieve the goals of the research, the descriptive method was 

adopted in gathering the secondary data from books, scientific journals and approved 

previous researches. On the other hand, the analytical method was adopted in gathering 

the primary data which was done by using a questionnaire of (4) domains. The 

questionnaires were distributed on the entire research sample which consisted of (50) 

income tax inspectors in Gaza Strip. (49) i.e. 98% of the distributed questionnaires 

returned. 

The results showed that the income tax inspectors' reliability on the financial 

statements and data decreased with 60% due to the lack of commitment to the 

professional conduct code and standards by the professional accountants in Gaza Strip. 

The inspectors' reliability also decreased with 63% due to the professional accountants' 

lack of integrity element. The reliability was also decreased with 59% due to the lack of 

objectivity and impartiality of the professional accountants. Their reliability was also 

decreased with 57% due to not exerting the required professional care by the 

professional accountant. 

Recommending raise the professional accountants' awareness towards the code 

of professional conduct as it contributes to the transparency, straightforwardness, 

integrity and impartiality of the accountant. And to create auditing and control 

committees by the Ministry of Finance, the Office of Financial and Administrative 

Control, and both the Accountants and the Auditors Syndicates in order to supervise the 

work of the professional accountants. Also to urge the competent authorities to issue 

accounting and auditing standards as well as creating Palestinian Financial Reporting 

Standards which suite the Palestinian situation in general and the Gaza Strip situation in 

particular. And to compulsory limit the relationship of the professional accountant with 

the client not to exceed 5 years. 
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 الفصل األول:
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:ال 1.1:
تعد مينة المحاسبة مف الميف الضركرّية، إذ تمد صاحب القرار بالمعمكمات الضركرّية، 

متاحة لتحقيؽ أفضؿ كلذا ليا دكر رئيس في تكجيو المكارد، مف حيث تخصيصيا بيف البدائؿ ال
النتائج، كزيادة فاعمّية أداء األفراد في المؤسسات، إذا كاف متخذك القرارات لدييـ معمكمات تعكس 

 .(16 :2009، المجيميقدرة ىذه المؤسسات كأدائيا لتساعدىـ في تقييـ البدائؿ المختمفة )
يؼ البيانات، كالمحاسبة كإحدل مككنات إدارة منظمات األعماؿ، تيدؼ إلى تجميع كتصن

كتسجيميا، كتفسيرىا، كتحميميا، كعرضيا، كتقديميا بشكؿ تقارير كمعمكمات، معبرة عنيا بكحدة 
نقدية، كفي كقت محدد، تزكد المستكيات اإلدارية المختمفة بيذه المعمكمات؛ لتستفيد منيا في عممية 

العمميات المحاسبية، البد  اتخاذ القرارات االقتصادية كاإلدارية، كمف أجؿ إنجاز ىذه المراحؿ مف
، الشمتكنيمف كجكد الكسائؿ الالزمة لتجميع كتسجيؿ كتفسير كتحميؿ كعرض ىذه البيانات )

2005: 2.) 
كتمثؿ القكائـ المالية المنتج النيائي الذم تحصؿ عميو اإلدارة كأصحاب األعماؿ مف 

محددة، شاممة المركز المالي  خدمات مينة المحاسبة، فتفصح تمؾ القكائـ عف نتائج األعماؿ لفترة
كنتائج العمميات مف ربح كخسارة، تؤثر عمى حساب الدخؿ، كلذا تسعى الحككمات دائمان في سف 
قكانيف كتشريعات ترتئي بيا إعادة تكزيع الثركة كالدخؿ بعدالة بيف أفراد المجتمع، كي تستطيع 

 .(16: 2011)شاىيف،  ية، كرخاءتغطية التزاماتيا نحكه بعدالة مف تعميـ، كصحة، كأمف، كرفاى
في عرض  تياعدالإعداد القكائـ المالية، كاإلفصاح التاـ عف  لذا فغاية المحاسبة

ضفاء الضماناتفي حيف يفحص المدقؽ صدؽ المعمكمات، ك المالية، المعمكمات   ةدازيك ، عمييا ا 
اراتيـ االقتصادية، كبما أّف القكائـ، التي يعتمد عمييا العديد مف األطراؼ في اتخاذ قر  تمؾالثقة عمى 

اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ إحدل األطراؼ المستخدمة لمقكائـ المالية، فالبد مف تكافر الميارات 
كالمعارؼ الالزمة التي تمكف المحاسب الميني مف القياـ بدكره بكفاءة، كالعمؿ عمى تطكير قدراتو 

 (.3 :2011، العجميتسارعة في بيئة عممو )باستمرار، مف أجؿ مكاكبة التغيرات المستمرة كالم
كبما أّف الحككمة كإحدل مستخدمي القكائـ المالية، تستفيد منيا في اتخاذ قرارات التنمية 

دكران ميمان في جميع بالد العالـ عمى اختالؼ تؤدم الضرائب االقتصادية في المجتمع، فإّف 
تصادية كاالجتماعية، كيتكقؼ نجاح السياسة تستخدـ كأداة ميمة في عممية التنمية االقك أنظمتيا، 

الضريبية عمى النظاـ الضريبي كسالمة مقكماتو المختمفة، كعمى الدكر الذم تؤديو السمطة 
 (.553 :2000، كعثماف، بدكم) التشريعية كاإلدارة التنفيذية الضريبية كالسمطة القضائية
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الضريبي المقدـ  قرارظاـ اإلكلنجاح دكر الضريبة في تحقيؽ أىدافيا؛ فرضت الحككمات ن
، حيث يتـ إعدادىا مف قبؿ -الميزانية العمكمية كقائمة الدخؿ –مف المكمؼ المدّعـ بقكائمو المالية

دائرة الضريبة تبني قرارات تمكيؿ الخزينة فمحاسبيف مينييف، تيدؼ إلى التحقؽ مف دخؿ المكمؼ، 
استمرارية التدفقات ب ىاح، تمؾ الجكدة تعنالعامة مف المستحقات الضريبية بناءن عمى جكدة األرب

النقدية، المؤدية إلى تكافر السيكلة في الخزينة العامة كتكليد القدرة عمى تسديد االلتزامات الحككمية 
 (.50 :2005، الحمك)

مفتش ضريبة الدخؿ في قطاع غزة  كبناءن عمى ما تقدـ فإّف ىذه الدراسة تتناكؿ أزمة ثقة
، كذلؾ بدراسة األسباب ّف الثقة إحدل الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبيةبالقكائـ المالية؛ أل
مف خالؿ التزاـ المحاسب الميني في قطاع غزة بتطبيؽ مبادئ كقكاعد  رت عميياكالعكامؿ التي أثّ 
لذلؾ فإف أىمّية ىذه يا، ك اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ حكل مفتشيآراء  تعماستطف، السمكؾ الميني

سة تنبع مف ككنيا تدرس كتحمؿ ىذه األزمة، كما أنيا تساىـ في إيجاد قاعدة معمكمات كبيانات الدرا
 حكؿ جكانب النجاح أك القصكر في مينة المحاسبة.

 : مشكمة الدراسة:2.1
يعتقد بكجكد أزمة ثقة في القكائـ المالية عند اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ، سبب ىذه 

الؽ التي تكاجييا المينة مف المحاسبيف المينييف، كالتي يمكف كصفيا األزمة انعكاس ألزمة األخ
قكاعد السمكؾ الميني، مبادئ ك بأزمة نابعة مف عدـ التزاـ أصحاب مكاتب المحاسبة في قطاع غزة ب

 تنص عمى كجكب تكافر المسؤكلية المينية، كاالستقامة، كالمكضكعية كالحياد، كالعناية المينيةالتي 
: نسخة 2010الميني )دليؿ قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف المينييف، لدل المحاسب 

افع رفض البيانات المالية دد يكلالكتركنية( أثناء تقديمو خدماتو المينية كمنيا الخدمات الضريبية، كت
، كعدـ االعتماد عمى قائمتي الّدخؿ مف قبؿ مفتش ضريبة الدخؿ الضريبي القرارالمعمنة في ا
في حساب الدخؿ الخاضع لمضريبة، كمبمغ الضريبة  القراراذلؾ مالي المرفقتيف بكالمركز ال

عادة حسابو إّما بنسبة معينة مف كاقع تقرير صفقات المكّمؼ مع الحككمة، أكمف كاقع  المستحؽ، كا 
 فكاتير البيع المسجمة في ضريبة القيمة المضافة.

 تالي:في السؤاؿ الرئيس ال كعميو تمت صياغة مشكمة الدراسة
  ما ىي درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ محاسب ميني

 كلإلجابة عميو فالبد مف تجزئتو إلى المحاكر التالية: ؟ممتـز بقكاعد كمعايير السمكؾ الميني
ىي درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف محاسب ميني ما  (1)

 ؟المينية اتومسؤكليب ممتـز
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ىي درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف محاسب ميني ما  (2)
 ؟تو كيحافظ عمييااستقامب ممتـز
ىي درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف محاسب ميني ما  (3)

 ؟كيحافظ عمييما هكحياد يتوبمكضكع ممتـز
ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف محاسب ميني ىي درجات تأثر ما  (4)

 ؟الكاجبةالعناية المينية بذؿ ب ممتـز
 ىؿ لمعكامؿ الديمكغرافية عند مفتش ضريبة الدخؿ أثر عمى درجات ثقتو في تمؾ القكائـ؟ 

 : فرضيات الدراسة:3.1
 الدراسة بالشكؿ التالي:باالستناد إلى مشكمة الدراسة كأسئمتيا فإنو يمكف صياغة فرضيات 

 يكجد دكر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  :الفرضية الرئيسيةα=0.05 لاللتزاـ 
 معناية المينية بذلو ل، ك هكحياد تو، كمكضكعيتوالمينية، كاستقام اتوبمسؤكلي المحاسب الميني

 .ر الضريبيبالقكائـ المالية المرفقة باالقرا في درجات ثقة مفتش ضريبة الدخؿالكاجبة 
 كتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

لاللتزاـ بالمسؤكلية المينية  α=0.05عند مستكل داللة دكر ميـ ذك داللة إحصائية  يكجد (1)
 ثقة مفتش ضريبة الدخؿ. ةفي درج

في لاللتزاـ باالستقامة  α=0.05عند مستكل داللة يكجد دكر ميـ ذك داللة إحصائية  (2)
 الدخؿ.ثقة مفتش ضريبة  ةدرج

لاللتزاـ بالمكضكعية  α=0.05عند مستكل داللة يكجد دكر ميـ ذك داللة إحصائية  (3)
 ثقة مفتش ضريبة الدخؿ. ةفي درجكالحياد 

في  لعناية المينيةلاللتزاـ با α=0.05عند مستكل داللة يكجد دكر ميـ ذك داللة إحصائية  (4)
 ثقة مفتش ضريبة الدخؿ. ةدرج

 عند مستكل داللة  كجد فركقات ذات داللة إحصائيةت: العكامؿ الديمكغرافية فرضية
α=0.05 عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ  بيف متكسطات االستجابة المبحثية حكؿ العكامؿ المؤثرة

 في القكائـ المالية طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل لمبيانات الشخصية.

 : أىداف الدراسة:4.1
 تحقيؽ األىداؼ التالية:إلى تسعى بناء عمى المشكمة المطركحة فإّف الدراسة 

 .لمقكائـ المالية، كعناصر الثقة خصائص النكعيةالدراسة  (1)
 دراسة مبادئ كقكاعد السمكؾ الميني لدل المحاسبيف. (2)
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دراسة ضريبة الدخؿ، كالتيرب الضريبي، كمعرفة نقاط الخالؼ بيف المكمؼ كضريبة  (3)
 الدخؿ.

 ييـ حسابات المكمؼ.معرفة الكضع الحالي لكيفية تقدير الضريبة كتق (4)
 تكضيح أسباب عدـ الثقة في القكائـ المالية المقدمة مف المكمؼ. (5)
قياس درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخؿ في قطاع غزة بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ  (6)

 المحاسب الميني المطبؽ لقكاعد كمعايير السمكؾ الميني مف كجية نظر المفتش نفسو.
تخفيض فجكة انخفاض ثقة مفتش الضريبة بالمعمكمات كالقكائـ محاكلة إيجاد الحمكؿ ل (7)

 المالية المقدمة مف المحاسب الميني.
 : أىمية الدراسة:5.1

تكفر المحاسبة معمكماتو تؤثر عمى القرارات االقتصادية المتعمقة بتكزيع المكارد عمى 
لتي يقدميا المحاسب فإّنو يمـز النحك الذم يحقؽ الكفاءة كالفاعمية، كلكي تزداد جكدة األداء الميني ا

 تطكير نظـ تعميمو كتأىيمو كتدريبو إلكسابو المعارؼ كالميارات الالزمة.
ىذا المكضكع أزمة الثقة بالمعمكمات المحاسبية، كلذا تنبع أىمية الدراسة مف  درسيك 

مى المكارد الفائدة المتكقعة التي ستنعكس عمى مينة المحاسبة، كاإلدارة العامة لضريبة الدخؿ، كع
 االقتصادية، كالخزينة العامة كما يمي:

تركز عمى دراسة األداء الميني مف منظكر االىتماـ بالمحاسب كأخالقياتو، كالتزامو بقكاعد  (1)
السمكؾ الميني في انجاز عممو، مما يمكف المينة مف القياـ بدكرىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية 

 كاالجتماعية.
ة عمى سف تشريعات محاسبية تحدد مسار عالقة المحاسب الميني تساعد النقابات الميني (2)

باإلدارات الحككمية، كعمكـ جميكر مستخدمي القكائـ المالية، كما تعزز الحياد المحاسبي، 
كالمكضكعية، كعدـ التحيز، كتقيس خصائص القكائـ النظرية بشكؿ عممي، كتساعد المحاسبيف، 

في قطاع غزة عمى تطكير الخصائص النكعية لمقكائـ المالية  كالمالييف، كاالقتصادييف، كالباحثيف،
 بما يخدـ المصمحة العامة كالخاصة لممجتمع الفمسطيني.

تساعد المشرع الفمسطيني عمى تنظيـ قكانيف الضريبة الفمسطينية، كخاصة قانكف ضريبة  (3)
ألّف ذلؾ  الدخؿ، كي ال تضطر الحككمة إلى االستعانة بكادر ضريبي ضخـ كذك كفاءة عالية؛

يؤدم إلى زيادة تكمفة تحصيؿ الضريبة كمخالفة آدـ سميث الذم أكد عمى أّف تكمفة جباية 
 الضرائب كالمككس يجب أف تككف في حدىا األدنى.

الضريبة المقدـ، تفاديان  اقرارتمبي حاجات اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ باالعتماد عمى  (4)
عدالة االجتماعية مف حيث اتباع أساس مكحد في حساب لمتصادـ مع جميكر المكمفيف، كتحقيقان لم
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الدخؿ الخاضع لمضريبة؛ ألف فقد الثقة في المعمكمات كالقكائـ المالية يؤدم إلى اضطرار مفتش 
خاصة إذا قاـ بممارسة سمطتو  ،الخاضع لمضريبة الدخؿإضاعة كقت طكيؿ في تقدير الضريبة 
 .فحص سجالتوك  ،قر عمؿ المكمؼطالع مف خالؿ زيارات ميدانية لمضفي حؽ اال

دعـ الدراسات كالبحكث النظرية كالتطبيقية، كبالتالي فيي تمثؿ إضافة عممية متخصصة  (5)
 في مجاؿ األخالقيات في بيئة العمؿ الفمسطينية، كالكصكؿ إلى مستكيات متقدمة فيما يحكميا.

المينة في قطاع تكفير قاعدة بيانات حكؿ أزمة الثقة التي يكلييا مكظفك ضريبة الدخؿ ب (6)
 غزة، مما يثرم المكتبة العربية كالفمسطينية.

المساىمة بتعريؼ المجتمع الفمسطيني في غزة بأىمية مينة المحاسبة، كتشكيؿ المجاؿ  (7)
 الخصب لمدراسات الالحقة.

 : متغيرات الدراسة:6.1
 (1الشكؿ )

 متغيرات الدراسة

 
(Elder, and others, 2010) 
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 : الدراسات السابقة:7.1
 : الدراسات العربية:1.7.1

 :عن الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية: دراسات 1.1.7.1
الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية عمى "أثر  :بعنوان (،2013، اس)عبدراسة  (1)

 ".ساباتدراسة لعينة من المسيرين الماليين ومدققي الح -جودة التقارير المالية
، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي الجزائرفي  القطاعيف العاـ كالخاصأجريت الدراسة عمى 

محاسب  100كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
 .%63استبانة بنسبة  63كانت االستبانات الصالحة لمدراسة ، ك كمدقؽ خارجي

مدل التزاـ المؤسسات بتكفير الخصائص النكعية لممعمكمة  تكضيحإلى  اتيىدفت دراسك 
المحاسبية في تقاريرىا المالية، كتسميط الضكء عمى جكدة التقارير المالية كأىميتو بالنسبة 

 .لممستخدميف، كأىمية الخصائص النكعية في زيادة جكدة التقارير المالية
ت في الجزائر عمى تكفير ال تحرص المؤسسا إلى نتائج عّدة منيا اكتكصمت دراستي

 .الخصائص النكعية لممعمكمة المحاسبية
تحسيف جكدة التقارير المالية كتكفير الخصائص ضركرة كخرج بعدة تكصيات منيا 

 .النكعية لممعمكمة المحاسبية
أثر جودة مخرجات نظام المعمومات المحاسبي عمى " :بعنوان (،2013، أحمد)دراسة  (2)

 ".جارية األردنيةرضا العمالء في البنوك الت
، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي األردفالبنكؾ التجارية في عمالء أجريت الدراسة عمى 

فرد مف  319كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
 .في األردفالبنكؾ التجارية  عمالء

كمات المحاسبي عمى رضى أثر جكدة مخرجات نظاـ المعمقياس إلى  اتيدفت دراسكى
 .العمالء في البنكؾ التجارية األردنية

كجكد أثر مباشر لجكدة مخرجات نظاـ المعمكمات إلى نتائج عّدة منيا  اكتكصمت دراستي
المحاسبي عمى رضى العمالء، كأّف لمخصائص النكعية كخاصة ثقة العمالء ببيانات البنؾ المالية 

بداء ر   غبتيـ باالستمرار في تعامالتيـ مع نفس البنؾ.الدكر الكبير في إرضائيـ كا 
حث البنكؾ عمى االستمرار في تطكير السياسات المحاسبية بعدة تكصيات منيا  تكخرج

ذات األثر المباشر في رضى العمالء، كحث البنكؾ عمى فتح قنكات تكاصؿ إلكتركنية مع 
 .عمالئيا
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ة لممعمومات المحاسبية في "اختبار الخصائص النوعي :بعنوان (،2013، )محمددراسة  (3)
دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية المدرجة في سوق األوراق  -القوائم المالية المنشورة

 المالية الميبي".
أجريت الدراسة عمى البنكؾ التجارية في الجماىيرية الميبية، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي 

خدمت استبانة كزعت عمى كؿ البنكؾ التجارية كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاست
 بنكؾ. 7المدرجة في سكؽ رأس الماؿ الميبي كالبالغ عددىا 

قياس مدل تكفر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ إلى  تودفت دراسكى
مصارؼ المالية المنشكرة لممصارؼ التجارية المدرجة في سكؽ الماؿ الميبي، كاختبار أثر إدراج ال

التجارية في سكؽ األكراؽ المالية الميبي عمى تكفر الخصائص النكعية بالمعمكمات المحاسبية 
براز أىمية الخصائص النكعية كدكرىا في تعزيز جكدة  الكاردة بالقكائـ المالية المتعمقة بيا، كا 

 المعمكمات المحاسبية.
كالقابمية لممقارنة بمستكل  كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا تكفر خاصيتي المكثكقية

مقبكؿ في حيف أّف خاصيتي المالءمة كالتكقيت المناسب غير متكفرتيف بالمستكل المقبكؿ، كتقديـ 
تقارير المصارؼ السنكية بشكؿ غير مدركس أّدل إلى فقد القابمية لمفيـ، بينما الثبات باتباع 

 يس في تكفير خاصية المكثكقية.المبادئ كالمعايير المحاسبية لدل المصارؼ كاف السبب الرئ
العمؿ عمى تعزيز تكفر الخصائص النكعية لممعمكمات كخرج بعدة تكصيات منيا 

المحاسبية بالتقارير السنكية لممصارؼ، بحيث تقدـ التقارير بشكؿ منظـ كمدركس كدقيؽ، ككضكح 
كجداكؿ تكضح  المالحظات عمى القكائـ المالية كممحقاتيا، كاحتكاء التقرير عمى رسكـ بيانية

المعمكمات، كشرح مفصؿ لمتكقعات المستقبمية، كشمكؿ المعمكمات غير المالية كبياف أىميتيا 
 النسبية.

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية " :بعنوان (،2012، إسماعيل، ونعوم)دراسة  (4)
 ".بين النظرية والتطبيق

ستثمارية كالتأميف كالبنكؾ، أساتذة الجامعات، كمكظفي الشركات االأجريت الدراسة عمى 
كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج،  االستقرائي، كقد اتبعت المنيجيف األردفي ف
 .عنصر لجمع البيانات األكلية 52كزعت عمى عينة مككنة مف  استخدمت استبانةك 

ة فحص الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كاختبار إمكانيإلى  يماتىدفت دراسك 
 تطبيقيا عمميان.

أّف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ال إلى نتائج عّدة منيا  يماكتكصمت دراست
تحمؿ معايير محددة لمتطبيؽ العممي كلذا يغمب عمييا الطابع النظرم، كيثؽ مستخدـ المعمكمات 

د درجات الخطأ المحاسبية بالمعمكمات الخالية مف األخطاء كالتحيز، رغـ عدـ التكصيؿ إلى تحدي
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كلة عمميان، كما تكصال إلى فشؿ تطبيؽ خاصية قابمية التحقؽ في المعمكمات كالتحيز المقب
 .المحاسبية

العالقة بين الخصائص النوعية لممعمومات " :بعنوان (،2011 ،الجوىر)دراسة  (5)
 ".ققيندراسة تحميمية لوجيات نظر المحاسبين والمد -المحاسبية وقواعد الحوكمة لمجمس اإلدارة

 يف، كقد اتبع المنيجمحاسبي كمدققي الشركات الصناعية في األردفأجريت الدراسة عمى 
 140استبانة كزعت عمى  تكالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدم الكصفي

محاسب يعمؿ في الشركات الصناعية كمدقؽ خارجي لتمؾ الشركات مناصفة بيف الفئتيف، كاستردت 
 .%80استبانة بنسبة استرداد  113منيا 

قياس العالقة بيف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كقكاعد إلى  اتيىدفت دراسك 
 .الحككمة المرتبطة بتحديد مسؤكليات مجمس اإلدارة في الشركات الصناعية األردنية

اطان أّف الثقة ىي أكثر الخصائص النكعية ارتبإلى نتائج عّدة منيا  اكتكصمت دراستي
 .بقكاعد الحككمة المرتبطة بتحديد مسؤكليات مجمس اإلدارة

ضركرة دعـ استقاللية المدقؽ الخارجي حتى يؤدم دكره بعدة تكصيات منيا  تكخرج
كسابو المعارؼ كالخبرات الالزمة كي  بالشكؿ الصحيح، كضركرة االىتماـ بتأىيؿ المحاسب كا 

 .تضمف دقة العمؿ كزيادة مكثكقيتو
"مدى التزام الشركات األردنية المساىمة العامة  :بعنوان (،2011، وج)الحجدراسة  (6)

باإلفصاح عن المخصصات والموجودات والمطموبات المحتممة المنصوص عمييا في المعيار 
 وأثر ذلك عمى موثوقية قوائميا المالية". 37المحاسبي الدولي رقم 

ة بالعاصمة األردنية شركة مدرجة في سكؽ األكراؽ المالي 20أجريت الدراسة عمى 
عماف، كقد اتبعت المناىج النكعي، كالكصفي، كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، 

استبانات عمى مدققي الحسابات  10مدير مالي في الشركات، ك 20فاستخدـ استبانة كزعت عمى 
 الخارجييف لتمؾ الشركات.

اىمة األردنية بتطبيؽ بنكد المعيار معرفة أثر التزاـ الشركات المسإلى  توىدفت دراسك 
 .عمى مكثكقية قكائميا المالية 37الدكلي 

لـ تمتـز بتطبيؽ  كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا معظـ الشركات المساىمة األردنية
رغـ منحيا كفاالت ما بعد البيع، كمخالفات صريحة ألخالقيات المينة، كعمييا فقدت  37المعيار 

 ات المكثكقية.قكائـ تمؾ الشرك
كخرج بعدة تكصيات منيا ضركرة إفصاح الشركات عف األدكات كالنسب المستخدمة في 

 تقدير التزاماتيا المحتممة كفقان لممعيار، كضركرة التزاـ المدققيف بأخالقيات المينة.
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"أثر األزمة المالية العالمية عمى ثقة مستخدمي  :بعنوان (،2011، )العجميدراسة  (7)
 الية في مينة المحاسبة في دولة الكويت: األسباب، والتداعيات، والحمول".البيانات الم

شركة مف الشركات المساىمة العامة في دكلة الككيت، كقد  180أجريت الدراسة عمى 
اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت 

 مدقؽ حسابات. 43نة عمى المديريف المالييف، كاستبا 180مستثمر، ك 180عمى 
االضطالع عمى أبرز األحداث االقتصادية ذات العالقة باألزمة إلى  توىدفت دراسك 

المالية العالمية، كحمقة الكصؿ مع مينة المحاسبة، كتحديد أثرىا عمى ثقة مستخدمي البيانات 
 المالية في الككيت.

كجكد العديد مف أسباب تدني ثقة مستخدمي كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا 
البيانات المالية في الككيت في ظؿ األزمة المالية العالمية، كىي الشؾ في الطكاقـ المالية في 
، الشركات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ الككيتي، كفي الجيات الرقابية المسؤكلة عف ىذه الشركات

 ة، كعدـ الثقة في لجاف التدقيؽ.كتأثر المستثمريف باألحداث المالية المتالحق
كخرج بعدة تكصيات منيا العمؿ عمى تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية كالمتعمقة 
بمعايير القيمة العادلة، كالعمؿ عمى إيجاد كتفعيؿ أنظمة كجيات رقابية فاعمة، كربط مسؤكلية 

 إلدارة.إصدار القكائـ المالية باإلدارة المالية كلجنة التدقيؽ كمجمس ا
أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات : "بعنوان (،2010 ،حمادة)دراسة  (8)

 ".المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية
مكاتب تدقيؽ الحسابات المسجميف كالمعتمديف لدل جمعية أجريت الدراسة عمى 

ىج ا، كقد اتبعت المنمكتبان  87عددىـ  كالبالغ 2007المحاسبيف كالمدققيف السكرية لسنة 
عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة جمع ك في  االستنباطي كاالستقرائي كالتحميمي

استبانة، ككاف الصالح منيا لمدراسة  80جميع عناصر مجتمع الدراسة، حيث استردت كزعت عمى 
 .استبانة 73

لرقابية العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية أثر الضكابط امعرفة إلى  ات دراستيىدفك 
االلكتركنية في زيادة مكثكقية المعمكمات المحاسبية، كمعرفة كالن مف مفيكـ المكثكقية في المعمكمات 
المحاسبية كخصائصيا، كمفيكـ الضكابط الرقابية العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

عمى األصكؿ، كرقابة عمى أمف كحماية الممفات، كتكثيؽ  كمككناتيا مف ضكابط تنظيمية، كرقابة
كتطكير النظاـ، كدراسة آراء مدققي الحسابات الخارجييف في دمشؽ حكؿ أثر الضكابط الرقابية 

 .لنظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في زيادة مكثكقية المعمكمات المحاسبية
قابة العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية لضكابط الر إلى نتائج عّدة منيا  اكتكصمت دراستي

 .االلكتركنية أثر كبير في زيادة مكثكقية المعمكمات المحاسبية
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ضركرة تبني شركات القطاعيف العاـ كالخاص في سكريا بعدة تكصيات منيا  تكخرج
 ضكابط الرقابة العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية المطبقة فييا بيدؼ تقديـ معمكمات

 .محاسبية أكثر مكثكقية لمستخدمييا
 

: "أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى بعنوان (،2009، )الشاميدراسة  (9)
 جودة التقارير المالية لمبنوك التجارية العاممة في الجميورية اليمنية".

كصفي أجريت الدراسة عمى البنكؾ التجارية في الجميكرية اليمنية، كقد اتبعت المنيجيف ال
مدير مالي،  12كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

 مدقؽ لتمؾ البنكؾ. 28محاسب، ك 28ك
معرفة مدل حرص البنكؾ التجارية عمى تكفير الخصائص النكعية إلى  ت دراستوىدفك 

ـ أثر الخصائص الرئيسية عمى لممعمكمات المحاسبية في تقاريرىا المالية المنشكرة، كدراسة كتقيي
 جكدة تمؾ المعمكمات.

كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا البنكؾ التجارية العاممة في الجميكرية اليمنية 
تستخدـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية عند إعدادىا التقارير المالية، كليا تأثير عاؿو جدان 

 في جكدة تقاريرىا المالية.
تكصيات منيا ضركرة تحسيف جكدة التقارير المالية الصادرة عف البنكؾ، كخرج بعدة 

 كضركرة زيادة االىتماـ باإلفصاح عف التغيير في اتباع الطرؽ المحاسبية في تقاريرىا المالية.
: "خصائص المعمومات المحاسبية وأثرىا في اتخاذ بعنوان (،2009، )المجيميدراسة  (10)

 تصادية".دراسة حالة مؤسسة اق -القرارات
أجريت الدراسة عمى مجمكعة شركات ىايؿ سعيد انعـ كشركاه المحدكدة في الجميكرية 
اليمنية، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت 

عمى اإلدارة العامة لضريبة الشركات  13إدارة مف مجمكعة الشركات، ك 25استبانة كزعت عمى 
عمى البنكؾ كشركات االئتماف المقرضة لمجمكعة  17المدققيف الخارجييف، ك 10بار المكمفيف، ككك

 الشركات.
معرفة المعمكمات المحاسبية كخصائصيا النكعية، كأنكاع التقارير إلى  ت دراستوىدفك 

 المالية كفاعميتيا في اتخاذ القرارات.
سبية، كالدكرة المستندية يخرجاف كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا البيانات المحا

معمكمات محاسبية مالئمة كمكثكؽ بيا، كجكدة مخرجات نظـ المعمكمات المحاسبية تعتمد عمى 
جكدة مدخالت النظاـ ككفاءة تصميمو، كالعكامؿ البيئية المختمفة كمنيا االجتماعية تؤثر عمى جكدة 
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طردية بيف جكدة المعمكمات المحاسبية المعمكمات المحاسبية، كأىـ نتيجة لديو بركز العالقة ال
 كمالءمتيا كالثقة بيا.

كخرج بعدة تكصيات منيا اإللزاـ القانكني لمشركات مف الجيات المختصة بنشر كؿ 
التقارير المالية بشكؿ كامؿ ككافي، كضركرة تكفير المزيد مف متطمبات خصائص المعمكمات 

التجارية، كالعمؿ عمى اتباع معايير التدقيؽ مف المحاسبية، كتفعيؿ دكر مدققي الحسابات لمشركات 
 أجؿ رفع درجات الثقة في المعمكمات المحاسبية.

 : دراسات سابقة عن الضرائب:2.1.7.1
أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة " :بعنوان (،2014، قبالن)دراسة  (1)

 ".ضريبة الدخل والمبيعات عمى الحد من التيرب الضريبي
، كقد اتبعت األردففي  دائرة ضريبة الدخؿ كالمبيعات يجريت الدراسة عمى مدققأ

المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
استبانة اكتممت بيا شركط الصالحية لمدراسة بنسبة  93مدققيف في اإلدارة، كخضع منيا  110

84.50%. 
بياف أثر السياسات المحاسبية كاإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة إلى  استودر ىدفت ك 

 .الدخؿ كالمبيعات عمى الحد مف التيرب الضريبي
ال أثر لمسياسات المحاسبية في القانكف األردني كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا 

 .ر لإلجراءات أيضان في الحد مف التيرب الضريبي، كعميو ال أث 2009لسنة  28المؤقت رقـ 
% مف 7تفعيؿ كتطبيؽ إجراءات االستقطاع الضريبي بنسبة كخرج بعدة تكصيات منيا 

النشاطات غير المعفية مف الضريبة بشكؿ مقدـ، كتأىيؿ كتدريب مكظفي إدارة الضريبة، كالعمؿ 
 .عمى تكعية المكمفيف بأىمية الضريبة ككاجب كطني يساىـ في تعزيز اقتصاد الكطف

االعتراضات الضريبية أسبابيا وسبل معالجتيا من " :بعنوان (،2011، الغانم) دراسة (2)
 ".وجية نظر كل من دائرة ضريبة الدخل والمكمفين

، كقد اتبعت مفتش ضريبة دخؿ كالمكمؼ الضريبي في األردفأجريت الدراسة عمى 
تبانة كزعت عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت اس

استبانة مفتش ضريبي  272مكمؼ، حيث بمغت االستبانات الصالحة لمدراسة  200، كمفتش 321
%، كعميو فإّف المتكسط المرجح لالستبانات بمغ 76استبانة مكمؼ بنسبة  152%، ك84.73بنسبة 
81.38%. 

د المعكقات تحديد األسباب الكامنة كراء االعتراضات الضريبية كتحديإلى  دراستوىدفت ك 
 .التي تحكؿ دكف حؿ تمؾ األسباب كاقتراح السبؿ الكفيمة لمعالجة تمؾ المعكقات
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أّف تركيز مفتش الضريبة عمى الكـ المستقطع كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا 
غفالو لمكيؼ كزخـ العمؿ الممقى عمى كاىمو مف األسباب كالمعكقات الكامنة خمؼ االعتراضات  كا 

 .أّف إعادة الثقة بيف المفتش كالمكمؼ كفيمة في المساىـ بالحد مف أسباب االعتراضاتالضريبية، ك 
حث ضريبة الدخؿ عمى النكعية، كاستحداث آليات جديدة في كخرج بعدة تكصيات منيا 

 .العمؿ تكسر حاجز عدـ الثقة بيف المفتش كالمكمؼ
نون ضريبة الدخل أثر الحوافز التشجيعية في قا" :بعنوان (،2010، مياني)دراسة  (3)

 ".الفمسطيني عمى اإليرادات الضريبية في قطاع غزة
، كقد في قطاع غزة المكمؼ الفمسطينيمجتمعي المفتش الضريبي ك أجريت الدراسة عمى 

اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت 
استبانة عمى الشركات  150عمى الشركات العادية، ك استبانة 130، كمفتش ضريبي 43عمى 

 .المساىمة
تكضيح الحكافز التشجيعية في قانكف الضريبة كأثرىا عمى اإليرادات، إلى  دراستوىدفت ك 

 .كتحميؿ التطكرات كالتغيرات الكاردة في القانكف مقارنة بالتشريعات السابقة
لضريبية بحاجة إلى تطكير كي تحفز أّف الحكافز اكتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا 

المكمؼ عمى االلتزاـ بدفع الضريبة في مكعدىا، كتعديؿ نسب كشرائح الضريبة بما يتناسب مع 
 .ظركؼ كؿ مكمؼ، كلمحكافز األثر اإليجابي في زيادة إيرادات الضريبة

قياـ المشرع الفمسطيني بتعديؿ نسب كشرائح الضريبة بما كخرج بعدة تكصيات منيا 
 .الءـ مع المقدرة التكميفية لكؿ مكمؼ، كعدـ تحديد مجمكع أقصى لإلعفاءات الممنكحة لألفراديت
مدى التزام الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير " :بعنوان (،2010حسين، )دراسة  (4)

 ".المراجعة الدولية وأثر ذلك في الحد من والكشف عن حاالت التيرب الضريبي
فمسطيني، كمدقؽ الحسابات الخارجي الفمسطيني، كمفتش أجريت الدراسة عمى المكمؼ ال

الضريبة في الضفة الغربية، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ 
مفتش  50مدقؽ حسابات خارجي، ك 50مدير مالي، ك 50النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

 ضريبة.
بمعايير المراجعة  الفمسطيني الفاحص الضريبي إلى تكضيح مدل التزاـ دراستوىدفت ك 

مكمفيف، كأثر ذلؾ عمى عممية التيرب الضريبي، كبياف عمى الالدكلية في حساب العبء الضريبي 
 .أثر بعض المتغيرات لكؿ مف العامميف في مكاتب المحاسبة، كفاحصي الضريبة، كالمكمفيف

تش الضرائب الفمسطينييف بمعايير مف كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا ندرة التزاـ
 ، تمؾ الّندرة أّدت إلى نمك في التيرب الضريبي.التدقيؽ الدكلية
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جراءات التدقيؽ كخرج بعدة تكصيات منيا ضركرة  التزاـ الفاحص الضريبي بمعايير كا 
 ، كاإللماـ بالقكانيف كالتشريعات الضريبية، كالتزاـ المحاسبيف بالمعايير المحاسبية.الدكلية

ظاىرة التيرب من ضريبة الدخل في قطاع " :بعنوان (،2009، درغام، والعمور)راسة د (5)
 ".دراسة تحميمية -غزة

، كقد اتبعت مفتش ضريبة الدخؿ كمكاتب المحاسبة في قطاع غزةأجريت الدراسة عمى 
المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

استبانة مستكفية الشركط  136خضعت لمدراسة ، ك فتش ضريبة دخؿم 63، كمكتب محاسبة 86
 .%97.14بنسبة 

 .معرفة أسباب انتشار ظاىرة التيرب الضريبي في قطاع غزة، كآثارهإلى  مادراستيىدفت ك 
أّف لمتيرب الضريبي أسباب عدة تعكد لمكضع إلى نتائج عّدة منيا  ماكتكصمت دراستي

مني في قطاع غزة، كفقداف السمطة الكطنية لييبتيا، كغياب الشفافية في اإلنفاؽ العاـ، السياسي كاأل
 .كعدـ احتراـ القانكف، كقياـ بعض المحاسبيف بمساعدة المكمفيف عمى التيرب الضريبي

ضركرة عقد المزيد مف الدكرات التدريبية المتخصصة بصكرة بعدة تكصيات منيا  اكخرج
فتشيف فيما يتعمؽ بضريبة الدخؿ كالتيرب منيا، كالعمؿ عمى ترسيخ مبدأ دكرية لممحاسبيف كالم

احتراـ القانكف، كتعريؼ المكمؼ بما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات، كزيادة الشفافية في إلنفاؽ 
 .الماؿ العاـ

مدى االعتماد عمى المعمومات المحاسبية في تقدير ، بعنوان: "(2007، )الحسينيدراسة  (6)
 دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة والخاصة". -دخل لمشركات الفمسطينيةضريبة ال

أجريت الدراسة عمى الشركات المساىمة الفمسطينية، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي 
مفتش ضريبة  63كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

 في قطاع غزة.
إلى معرفة جكدة المعمكمات المحاسبية المقدمة مف قبؿ الشركات المساىمة  ودراست كىدفت

لدائرة الضريبة، كتقميؿ الفجكة بيف مفتش ضريبة الدخؿ كالمكمؼ، لمكصكؿ إلى ضريبة دخؿ عادلة 
 عمى المكمؼ.

أىميا ضعؼ تأثير المعمكمات المحاسبية  النتائج مف مجمكعة إلى كتكصمت دراستو
ات المساىمة عمى قرار التقدير، كضعؼ في تكافر الخصائص النكعية المقدمة مف الشرك

لممعمكمات المحاسبية، كتميز ىذه المعمكمات كالقكائـ بالتالعب كالضالؿ كالتحيز المقصكد، 
كالمحاسب الميني ال يطبؽ المعايير، كعدـ بذؿ العناية المينية الكاجبة، كضعؼ شديد في تطبيؽ 

ني، كاتساع فجكة فقداف الثقة لدل اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ قكاعد كمعايير السمكؾ المي
 بالمحاسبيف كالمدققيف في قطاع غزة.
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عدة منيا ضركرة تقديـ القكائـ المالية إلى إدارة الضريبة في التكقيت  كخرج بتكصيات
المناسب، كضركرة كجكد معايير محاسبة فمسطينية، كتطبيؽ قكانيف العقكبات عمى المحاسبيف 

 لمشكىيف لممينة.ا
 ".دراسة تحميمية -بيئة قرار تقدير ضريبة الدخل بغزة" :بعنوان (،2005، الحمو)دراسة  (7)

أجريت الدراسة عمى المكمؼ الفمسطيني، كمدقؽ الحسابات الخارجي الفمسطيني، كمفتش 
ؿ الضريبة في الضفة الغربية، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحمي

مفتش  50مدقؽ حسابات خارجي، ك 50مدير مالي، ك 50النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
 ضريبة.

اكتشاؼ كتحميؿ األسس التي يستند عمييا قرار تقدير ضريبة الدخؿ، إلى  ادراستيىدفت ك 
كأىـ المؤثرات السمبية التي تحكؿ دكف الكصكؿ لقرار سميـ، كتصكر كيفية الحد مف المؤثرات 

 .مبية عمى قرار التقديرالس
أّف قرار تقدير ضريبة الدخؿ في قطاع غزة يؤخذ  إلى نتائج عّدة منيا اكتكصمت دراستي

في ظؿ عدـ سيادة كاحتراـ القانكف، كعدـ مالءمتو ككضكحو، كضعؼ كفاءة كانتماء مكظفي 
 .الضريبة، كضعؼ الثقة في الحسابات كاالقرارات المقدمة

حث مفتش ضريبة الدخؿ بالحفاظ عمى استقالليتو كنزاىتو، بعدة تكصيات منيا  تكخرج
 .كأف يككف عادالن في اتخاذ قرار التقدير

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى (، بعنوان: "2005دراسة )صالح الدين،  (8)
 دوائر ضريبة الدخل الفمسطينية".
كقد اتبعت شركات مساىمة خصكصية في الضفة الغربية،  3أجريت الدراسة عمى 

المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت المقابالت كمراجعة 
 قكائـ كحسابات تمؾ الثالث شركات في دكائر الضريبة.

 إليو المقدمة المدققة المالية البيانات في التقدير مأمكر معرفة مدل ثقةكىدفت دراستو إلى 
 المدققة المالية الفمسطينية، كمدل كفاية البيانات الكطنية سمطةال مناطؽ في قبؿ المكمؼ مف

 ضريبة دكائر في العممي الكاقع مف حقيقية أمثمة خالؿ إعطاء مف الضريبة مبمغ حساب لغرض
 المدققة، كمحاكلة المالية لمبيانات التقدير مأمكر رفض أسباب عمى الدخؿ الفمسطينية، كالتعرؼ
 كلمعايير لممبادئ المحاسبية كفقان  كدققت أعدت ما إذا المدققة ات الماليةتعزيز المصداقية في البيان

 عمييا. المتعارؼ التدقيؽ
 البيانات عمى التقدير مأمكر يعتمد التكصمت دراستو إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ك 

ـ بالقكائ ثقتو عدـ بسبب األحياف أغمب لمضريبة في الخاضع لمدخؿ تقديره في المدققة المالية
 التقدير، لمأمكر شؾ مدعاة البيانات المالية تجعؿ جكىرية خمؿ نقاط عمى كاحتكائيا المالية،
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 في المدققيف سمككيات التقدير بالصفقة، كما أّف بعض أسمكب إلى كيمجأ برفضيا يقكـ كبالتالي
 ألمانةكا كاالستقامة النزاىة مثؿ السمكؾ الميني قكاعد عف خارجة الضريبية الدكائر مع التعامؿ
 المتكاطئيف. المدققيف عمى فاعمة عقكبات كعدـ كجكد أعماليـ، عمى الفاعمة الرقابة غياب بسبب

التقدير، كذلؾ  كمأمكر المكمؼ بيف الثقة أزمة حؿ عمى العمؿ عدة منيا تكصياتكخرج ب
ذلؾ، كعمؿ اتفاؽ مع المكمؼ عمى أسس  عكس يثبت لـ بتبني المأمكر لمبدأ صدؽ المكمؼ ما

المحصمة،  الضريبية اإليرادات حجـ عف سنكية تقارير الضريبية الدكائركأف تقدـ الضريبة، فرض 
 سجالت إمساؾ عمى المكمفيف المكمفيف، كحث مع الثقة خمؽ في الكبير لو األثر يككف مما

عدـ  أفّ  حيث الضريبية، كالدكائر المكمؼ بيف الثقة جسكر مد عمى دليؿ أكبر ذلؾ ألفّ  محاسبية؛
 عمى العقكبات التقدير، كتفعيؿ مأمكر لدل الشؾ يثير معززة محاسبية كمستندات دفاتر إمساؾ
 حالة كفي المالي، الشركة تمثؿ كاقع ال مالية بيانات إصدار حالة في كالمكمفيف الحسابات مدققي
 المخالفة حجـ مع بحيث تتالءـ إيقاع العقكبة مف بد فال صحيح، غير ضريبي إقرار تقديـ

 .المرتكبة
 : دراسات سابقة لتدقيق الحسابات:3.1.7.1

"مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي  :بعنوان (،2013، )منصوردراسة  (1)
 دراسة ميدانية عمى مكاتب مراجعة الحسابات العاممة في قطاع غزة". -عمى مبدأ االستقاللية

تبعت المنيجيف أجريت الدراسة عمى مكاتب تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة، كقد ا
 124الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

 مكتب تدقيؽ، كاستردت جميع االستبانات.
تحميؿ كبياف أثر كؿ مف دكر لجنة التدقيؽ في تغيير المراجع إلى  تياىدفت دراسك 

 تو عمى استقالليتو.الخارجي، كدفع أتعابو، كارتباطو بمصالح مادية، كمقاضا
كتكصمت دراستيا إلى نتائج عّدة منيا تأثر استقاللية المراجع الخارجي بدكر لجنة 

 التدقيؽ، كأتعابو، كمصالحو المادية، كالقضايا المكجية ضده.
ضركرة العمؿ عمى نص قانكف عممي مف قبؿ المجمس كخرجت بعدة تكصيات منيا 

ارجي كؿ فترة معينة، كعدـ قبكؿ مكاتب التدقيؽ لمعمؿ التشريعي عمى دكراف مراجع الحسابات الخ
الذم يتعارض مع مصالحيا المادية، كضركرة تفعيؿ دكر النقابة في تثقيؼ المراجع باكتشاؼ 

 التصرفات غير القانكنية، كضركرة تفعيؿ الدكر المشترؾ بيف لجنة التدقيؽ كالمراجع الخارجي.
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ولية المينية لمدققي الحسابات في اكتشاف "المسؤ  :بعنوان (،2012، )الحمودراسة  (2)
 دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة". -الغش والخطأ في القوائم المالية

أجريت الدراسة عمى مكاتب تدقيؽ الحسابات في قطاع غزة، كقد اتبعت المنيجيف 
مكتب  83نة كزعت عمى الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبا

 .%60استبانة بنسبة  50تدقيؽ، كاستردت 
معرفة مدل التزاـ مدققي الحسابات بمعايير التدقيؽ المتعمقة في إلى  تياىدفت دراسك 

اكتشاؼ الغش كالخطأ، كتحميؿ طبيعة األخطاء المحاسبية كأنكاعيا كأساليب الغش المتبعة، كمعرفة 
 .المسؤكلية المينية لمدقؽ الحسابات

كتكصمت دراستيا إلى نتائج عّدة منيا المشكالت كالعكائؽ ذات أثر عمى قياـ المدقؽ 
بالتأىيؿ العممي كالميني لمدققي بأدائو المسؤكلية المينية عمى الكجو المطمكب منو، كما أكصت 

الحسابات، كتطكير أدائيـ، كاستخداـ التقنيات الحديثة في إنجاز أعماليـ، مف خالؿ كضع برامج 
ريبية مستمرة لمعامميف بمكاتب التدقيؽ لتحسيف مستكل أدائيـ كتطكيره بما يتالءـ مع التطكرات تد

 المستمرة في دنيا األعماؿ.
كخرجت بعدة تكصيات منيا إلزاـ المنظمات المينية تحديد مسؤكليات المدققيف بشكؿ 

المالية، مف أجؿ مد دقيؽ، ككضع القكاعد كالضكابط المتعمقة باكتشاؼ الغش كالخطأ بالتقارير 
جسكر الثقة لدل مستخدمي القكائـ المالية بآراء المدققيف، كعدالة القكائـ المالية في عرض 

 المعمكمات.
: "أسس اختيار المراجع الخارجي في الشركات المدرجة بعنوان (،2009، )عمياندراسة  (3)

المراجعين الخارجيين دراسة تحميمية مقارنة من وجيتي نظر  -في سوق فمسطين لألوراق المالية
 والشركات".

أجريت الدراسة عمى الشركات المدرجة في سكؽ األكراؽ المالية الفمسطيني، كمكاتب 
تدقيؽ تمؾ الشركات، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، 

ت المدرجة في السكؽ، مدير مالي كمدير تنفيذم في الشركا 124فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
 استبانة عمى مدققي الحسابات الخارجييف لتمؾ الشركات. 62ك

معرفة دكر المؤسسات كالجمعيات المينية في تطكير األداء الميني إلى  ت دراستوىدفك 
لممراجع الخارجي، كبياف أىـ األسس كالقكاعد الكاجب أف يتـ في ضكئيا اختيار المراجع الخارجي، 

 مؿ األكثر أثران في عممية ذلؾ االختيار كاألىمية النسبية لكؿ عامؿ.كالكشؼ عف العكا
كتكصمت دراستو إلى نتائج عّدة منيا لمخدمات االستشارية، كمدل خبرتو كخاصة في 
الضرائب كالقكانيف كالتشريعات ذات العالقة بالشركة، كمدل التزامو كمعرفتو كتطبيقو لقكاعد السمكؾ 
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، كمستكل أتعابو األثر البميغ في عممية اختياره لمقياـ بمياـ المراجعة الميني كالمعايير الدكلية
 كالتدقيؽ لمشركة.

كخرج بعدة تكصيات منيا ضركرة التغمب عمى سيطرة مجمس اإلدارة التنفيذية باختيار 
المراجع الخارجي؛ لمحفاظ عمى استقاللو كمكضكعيتو، كتعزيز دكر الجمعية العمكمية لممساىميف 

 المراجع الخارجي؛ لما ليا مف أثر في ضماف مصداقية كمكثكقية القكائـ المالية. في اختيار
: "دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار بعنوان (،2009، )الحمبيدراسة  (4)

المحاسبة االبداعية عمى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة 
 األردنية".

عمى الشركات المساىمة العامة في المممكة األردنية، كقد اتبعت المنيجيف أجريت الدراسة 
فرد  180الكصفي كالتحميمي في عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 

 مف مجتمع الدراسة المككف مف اإلدارات المالية لمشركات، كالمدققيف الخارجييف، كالمحمميف المالييف.
بياف أىمية خاصية مكثكقية البيانات المالية كدكرىا في اتخاذ إلى  تيات دراسىدفك 

القرارات، كالتعرؼ عمى أشكاؿ التحيز في القياس المحاسبي، كأساليب المحاسبة اإلبداعية 
 المستخدمة كأثرىا في مكثكقية البيانات المحاسبية، كبياف دكافع اإلدارة في استخداـ تمؾ األساليب.

إلى نتائج عّدة منيا التحدم األكبر لممحاسبة اإلبداعية يتجاكز البعد كتكصمت دراستيا 
 الفني لممحاسبة إلى البعد األخالقي لممحاسبيف مما يؤثر عمى مستقبؿ المينة.

كخرجت بعدة تكصيات منيا ضركرة تطكير التشريعات كاألنظمة المنظمة عمؿ المدقؽ 
فساح المساحة ل و في بذؿ العناية المينية الكاجبة لممارسة عممو الخارجي حفاظا عمى استقالليتو كا 

 بدقة.
دور مراقب الحسابات في تعزيز الثقة بالقوائم لدى "(، بعنوان: 2006، الخميلدراسة ) (5)

 ".دراسة تحميمية لعينة من القوائم المالية المدققة والمقدمة لمسمطة المالية -السمطة المالية
مقدمة لمسمطة المالية في العراؽ؛ إلجراء قكائـ مالية مدققة ك أجريت الدراسة عمى 

 ، كتحميؿ النتائج.شرح المشكمةالكصفي في  التسكيات الضريبية، كقد اتبعت المنيج
مفيكـ كأىداؼ القكائـ المالية، كخصائصيا النكعية، كأىمية  معرفة إلى ادراستي كىدفت

طمبو عمى اإلدارة، كمسؤكليات إعداد كنشر القكائـ المالية، كالمسؤكلية الممقاة في إعدادىا كما ت
 المراقب الخارجي المتعمقة بيا، كنظاـ الضريبة في العراؽ، كأشكاؿ التيرب الضريبي.

أّف القكائـ المالية المعدة مف الكحدات  أىميا النتائج مف مجمكعة إلى اكتكصمت دراستي
مف قبؿ السمطات  االقتصادية تحمؿ في طياتيا التحيز لمصمحة رأس الماؿ، مما أفقد الثقة بيا

المالية، كأّف قياس الدخؿ بشكؿ صحيح مف قبؿ اإلدارة المالية كمصادقة مراقب الحسابات يربط 
 .الضريبة بالعدالة، مما يعزز المصداقية كالمكثكقية بيا
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زيادة تفعيؿ العالقة بيف المحاسبيف كالمدققيف كالسمطات  عدة منيا بتكصيات تكخرج
مجمس معايير المحاسبة كالرقابة كنقابة المحاسبيف كالمدققيف كغيرىا  المالية، كتضافر الجيكد مف

مف الجيات ذات العالقة؛ لالرتقاء بمستكل المينة في دعـ السمطات المالية بمعمكمات اكثر 
مكثكقية كمصداقية، كاالعتماد عمى معايير التدقيؽ الصادرة مف الجيات المينية، كالتزاـ مراقب 

 .د السمكؾ المينيالحسابات بآداب كقكاع
 العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من"(، بعنوان: 2005دراسة )أبو ىين،  (6)

دراسة حالة مكاتب تدقيق الحسابات في  -نقي الحسابات القانونيين في فمسطيوجية نظر مدق
 ".قطاع غزة

 أجريت الدراسة عمى مكاتب المراجعة كالتدقيؽ المعتمدة لمجنة المكاتب في نقابة
المحاسبيف كالمدققيف الفمسطينييف في قطاع غزة، كقد اتبعت المنيجيف الكصفي كالتحميمي في 

 مكتب تدقيؽ في قطاع غزة. 87عرض البيانات، كتحميؿ النتائج، فاستخدمت استبانة كزعت عمى 
 نظر كجية مف الحسابات تدقيؽ جكدة في المؤثرة العكامؿ معرفة إلى دراستو كىدفت
 كتكصيات بنتائج كالخركج عنصر، لكؿ النسبية األىمية كتحديد فمسطيف، في مدققي الحسابات

 لمجمعيات اإلرشادات بعض تقديـ مع فمسطيف، في التدقيؽ مكاتب أداء كتطكير في رفع تساىـ
 لممينة. كالمؤسسات المنظمة

 العممي، التأىيؿ مف كالن  يعتبر أنو أىميا النتائج مف مجمكعة إلى كتكصمت دراستو
اليامة  العكامؿ مف عمييا المتعارؼ التدقيؽ بمعايير الحسابات مدقؽ إلماـ كمدل العممية، برةكالخ

 يؤثر سمبان  التدقيؽ مكاتب بيف المنافسة درجة ارتفاع كأفّ  الحسابات، تدقيؽ جكدة في إيجابيان  كالمؤثرة
 تذاب عمالءاج أجؿ مف ألتعابو المدقؽ تخفيض في المنافسة كخاصة التدقيؽ، أعماؿ جكدة عمى
 جدد.

 لدييـ تتكافر حسابات لمدققي التدقيؽ مكاتب اختيار كجكب عدة منيا كخرج بتكصيات
 عمى التركيز ضركرة مع العممية الكافية كالخبرة المناسب، كالميني العممي التأىيؿ مف كافية درجة
 مدقؽ تعابأل أدنى حد المينية بتحديد الجمعيات تقـك كأف لممينة، الحديثة التطكرات مكاكبة

 أتعاب تحديد في كعمميةن  نظمان مناسبةن  فرض مع عنيا، التنازؿ حاؿ بأية لممدقؽ يجكز ال الحسابات
 مدقؽ استقاللية عمى إلى المحافظة باإلضافة الطرفيف، بيف لممساكمة ذلؾ يترؾ كأال المدقؽ،

 ذلؾ. تضمف التي الضكابط كالمحددات كضع خالؿ مف اإلمكاف بقدر كدعميا الحسابات،
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 : الدراسات األجنبية:2.7.1
( بعنوان: "امتثال الشركات ضريبيًا، إعداد Klassen, and Others ،2102دراسة ) (1)

 المدقق الخارجي أو فريق العمل الداخمي".

"Corporate Tax Compliance: The Role of Internal and External Preparers". 

ألمريكية، حيث استخدمكا المنيج االستقرائي في الكاليات المتحدة ا ـأجريت دراستي
كالتحميمي مف خالؿ تصميـ استبانة كزعت عمى مدراء الدكائر الضريبية، كمراجعة ممفات 

فيـ كيفية ك  ،التحقؽ مف استراتيجيات التقارير الضريبية ياىدفالشركات في تمؾ الدكائر، ككاف 
الضريبي عمى الكضع الضريبي  قراراإلكتأثير نكع معد  ،إدارة الشركات ليذه الميمة الصعبة

أك  ،الضريبي ىك المدقؽ الخارجي قراركعمى كجو التحديد فيما إذا كاف نكع معد اإل ،لمشركات
 .؟لو عالقة بالتيرب الضريبيكىؿ أك محاسب قانكني غير مدقؽ الشركة،  ،المدقؽ الداخمي

ة مف قبؿ المدقؽ كقد تكصمكا إلى نتائج عدة منيا أف اإلقرارات الضريبية المعد
الداخمي، أك المحاسب القانكني غير المدقؽ الخارجي تحمؿ تيربان ضريبيان أكبر مف اإلقرارات 

 المعدة مف قبؿ المدقؽ الخارجي.
( بعنوان: "تقييم مسؤولية المدقق بمخاطر الغش Robu, and Others ،2102دراسة ) (2)

 دراسة تجريبية". -المالي

"Empirical Study on the Assessment of the Auditor’s Responsibility Regarding the 

Risk of Financial Fraud". 

أجريت دراستيـ عمى البيانات المالية لمشركات المسجمة في ىيئة البكرصة في الكاليات 
باستخداـ أسمكب البحث  ،Big 4المتحدة األمريكية مدينة نيكيكرؾ المدققة مف شركات التدقيؽ 

خالؿ نمكذجي تحميؿ االنحدار كتحميؿ العكامؿ المتعدد الرياضييف، إذ ىدفكا منيا إلى التجريبي مف 
قياس درجة المسؤكلية الممقاة عمى المدقؽ الخارجي في اكتشاؼ تالعبات اإلدارة في المعمكمات 

 .المالية، كالغش الذم ينطكم داخميا
ككشؼ غش اإلدارة المالية كقد تكصمكا إلى نتائج ىامة منيا أّف دكر مدقؽ الحسابات منع 

ضفاء الضماف عمى تمؾ المعمكمات، كلكف فضيحة شركة إنركف كعالقة مدققيا  في المعمكمات كا 
الخارجي آرثر أندرسكف أثبتت ليـ أّف المدقؽ الخارجي ال يستطيع اكتشاؼ كمنع غش اإلدارة 

 لتكرطو بشكؿ ما.
اختيار المدقق من واقع  (، بعنوان: "اختباراتBewley, and Others ،2008دراسة ) (3)

 أدلة سقوط أندرسون".
"An Examination of Auditor Choice Using Evidence from Anderson's Demise". 

شركة مف  711أجريت الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية، عمى عينة عشكائية بمغت 
استبانة عمى العينة، ىدؼ  كاالمنيج االستقرائي ككزع كاعمالء شركة آرثر أندرسكف، حيث استخدم
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معرفة عكامؿ اختيار المدقؽ الخارجي مف دراسة فشؿ شركة إنركف لمطاقة، كسقكط مف خالليا 
المدقؽ الخارجي ليا شركة آرثر أندرسكف، بقرار مف المحكمة المختصة في الفضيحة؛ حيث أّف 

خارجي، كتحميؿ أىـ أسباب فشؿ أعماؿ كمتا الشركتيف أدل إلى زيادة االىتماـ باختيار المدقؽ ال
 عدـ تغيير الكثير مف عمالء شركة آرثر أندرسكف ليا.

إلى العديد مف النتائج منيا أف السبب الرئيسي الذم دفع بعض عمالء  ـكتكصمت دراستي
آرثر أندرسكف إلى تغيير مدققيا الخارجي، رغبة اإلدارة في كسب ثقة المساىميف بقكائميـ المالية 

 تدقيؽ تتمتع بالكفاءة كالعناية المينية العالية. المدققة مف شركة
"تأثير الفساد عمى الضريبة في الشرق  :بعنوان (،Imam, and Jacobs ،2117دراسة ) (4)

 األوسط".

"Effect of Corruption on Tax in the Middle East". 

حيث ىدؼ إلى تقييـ أثر الفساد عمى تحصيؿ ، دكؿ الشرؽ األكسطأجريت الدراسة في 
 .الضريبة في الشرؽ األكسط

أّف الفساد اإلدارم في دكؿ الشرؽ األكسط ليك السبب الرئيس في كتكصمت دراستو إلى 
 ضعؼ تحصيؿ الضريبة، كلمفساد دكر في زعزعة ثقة المكاطف بالدكلة.

كقد أكصى بكجكب مكافحة الفساد اإلدارم مف أجيزة دكؿ الشرؽ األكسط؛ لزيادة معدؿ 
 يادة الرفاه االجتماعي لمكاطنييـ بتحقيؽ العدالة الخاصة بالمكمفيف.تحصيؿ الضريبة، كز 

قواعد ومعايير المحاسبة والتدقيق في (، بعنوان: "Katsu, and Others ،2007دراسة ) (5)
 ".التقرير التركي

"Turkey Report of Standards and Codes (ROSC) Accounting and Auditing". 

بيدؼ تقييـ نظـ المعمكمات المحاسبية، كالتأكد مف ، تركيةالبنكؾ الأجريت الدراسة في 
 .مطابقتيا لممعايير الدكلية، كقد استخدمت الدراسة المنيج 

مراقبة كتقييـ نظـ المحاسبة في البنكؾ إلى العديد مف النتائج منيا  ـكتكصمت دراستي
نب اإلدارة الكقكع في تحافظ عمى مصداقية كشفافية كمكثكقية البيانات كالمعمكمات المالية، كتج

 المخالفات كتساعدىا في عالج القصكر بأم جانب.
"رد فعل سوق رأس المال  :بعنوان (،Barbera, and Martinez ،2116دراسة ) (6)

 اإلسباني عمى فضيحة شركتي إنرون وآرثر أندرسون".

"The Stock Market Reaction to the Enron – Anderson Affair in Spain". 

حيث اعتمدا عمى المنيج االستطالعي ، سكؽ رأس الماؿ اإلسبانيدراسة في أجريت ال
مف خالؿ متابعة كدراسة الحدث عمى أسيـ الشركات المدققة مف قبؿ آرثر أندرسكف، بيدؼ معرفة 
درجة الثقة في القكائـ المالية، كأثر السمعة السيئة لمدقؽ الحسابات الخارجي عمى أسعار أسيـ 

 .والشركة المدققة من
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أّف الشركات اإلسبانية المدققة مف آرثر أندرسكف لـ تكاجو إلى  ماكتكصمت دراستي
انخفاضان مؤثران في أسعار أسيميا، برغـ فضيحة شركة المدقؽ الخارجي آرثر أندرسكف كاتالفيا 

 لمعديد مف كثائؽ شركة إنركف.
 ".ف ووكيموالعالقة بين إدارة الضريبة والمكم(، بعنوان: "Ascenzo ،2005دراسة ) (7)

"Relationships Between Tax Administrations and Tax Agents and Tax Payers". 

مفتش الضريبة كالمكمؼ الضريبي كككيمو، حيث ىدفت إلى تحديد  عمىأجريت الدراسة 
 .طبيعة العالقة بيف األطراؼ الثالثة، كأىـ ىذه العكامؿ المؤثرة عمى طبيعة العالقة

عدة نتائج منيا أّف العالقة بيف األطراؼ الثالثة عالقة تبادلية،  كتكصمت دراستو إلى
تعتمد عمى الثقة المتبادلة بيف بعضيـ البعض، كأّف اإلدارة الضريبية ذات كفاءة كعدالة عاليتيف، 

 كما لككيؿ المكمؼ دكران رئيسان فعاالن في تعزيز ركابط تمؾ العالقة اإليجابية.
الثقة بيف األطراؼ حتى تطكر العالقة إلى األفضؿ، كما كقد أكصى بضركرة تعزيز نقاط 

البد مف مراعاة المكمؼ قدر اإلمكاف أكثر مما يجب، كعمى الككيؿ الحفاظ عمى كاجباتو القانكنية 
 كاألخالقية.

( بعنوان: "استعادة ثقة الجميور بمينة المحاسبة من خالل Rezaee ،2114دراسة ) (8)
 ي مكافحة الغش".تطوير برامج تعميمية، وتدقيقية ف

"Restoring Public Trust in the Accounting Profession by Developing Anti-Fraud 

Education, Programs, and Auditing". 

باستخداـ أسمكب البحث االستقرائي  أجريت دراستو في الكاليات المتحدة األمريكية،
نتي المحاسبة كالتدقيؽ، ىدؼ منيا إلى التحميمي مف خالؿ دراسة األبحاث السابقة الميتمة بمي

تزايد محاكالت إيضاح طرؽ استعادة ثقة المستخدـ األمريكي لمقكائـ المالية؛ التي فقدت نتيجة 
 التحايؿ المالي، كما تبعو مف تأثير سمبي عمى السكؽ المالي.

كقد تكصؿ إلى نتائج ىامة منيا أّف ضعؼ ثقة المجتمع األمريكي في مينتي المحاسبة 
كالتدقيؽ يعكد إلى الغش المالي بالقكائـ المالية المنشكرة لمشركات المساىمة العامة، كما تبع ذلؾ 

 إفالس العديد مف تمؾ الشركات.
كأكصى بضركرة بذؿ الجيكد الكاعية كالمدركسة مف قبؿ المشرعيف، كالمنظميف، كالجيات 

؛ مف أجؿ استعادة ثقة مستخدـ المينية المسؤكلة عف إصدار معايير مينتي المحاسبة كالتدقيؽ
 المعمكمات المالية األمريكي.
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اكتمال الضريبة، والتقدير الذاتي (، بعنوان: "Simon and Clinton ،2004دراسة ) (9)
 ".لمضريبة

"Tax Compliance, Self-Assessment and Tax". 

ـ حيث ىدفت إلى تعريؼ معنى التقدير الذاتي، ككصؼ ىدؼ االلتزاـ الضريبي، كأى
 .العكامؿ المؤثرة عمى رغبة المكمؼ لاللتزاـ كاالمتثاؿ لمنظاـ الضريبي

عدة نتائج منيا أّف طريقتي السمكؾ األخالقي كالقاعدة االقتصادية إلى  ماكتكصمت دراستي
 كفيمتيف عمى تشجيع المكمؼ لاللتزاـ بالضريبة.

.كقد أكصيا بالتكازف بيف تشجيع المكمؼ عمى االلتزاـ كالتشديد بال  عقكبة عمى غير الممتـز
 ".سمطة الضريبة والمكمف تحميل تمييدي(، بعنوان: "Feld, and Frey ،2003دراسة ) (10)

"The Tax Authority and Taxpayer, An Exploratory Analysis". 

بحث التزاـ المكمؼ إدارات الضريبة في سكيسرا، حيث ىدفت إلى  عمىأجريت الدراسة 
 مطات الضريبة معو.الضريبي مف كيفية تعامؿ س

أّف احتراـ سمطات الضريبة لمكمفييا يحفز لدل  كتكصمت الدراسة إلى نتائج عّدة منيا
المكمؼ التزامو معيا، أم كمما كاف ىناؾ عالقة إيجابية مبنية عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف 

 سمطة الضريبة كالمكمؼ فإّنو يؤدم إلى نمك التزاـ المكمؼ بالضريبة.

(، بعنوان: "أثر جودة الخدمات الحكومية Hanousek and Palda ،2002) دراسة (11)
 والمدنية في دفع الضريبة بجميوريتي التشيك وسموفاكيا والدول األخرى".

"Quality of Government Services and the Civic Duty to Pay taxes in the Czech and 

Slovak Republics, and other Transition Countries". 

ثر العالقة بيف المكمؼ كاإلدارة الضريبية في التحصيؿ أىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
لى تحديد مدل اختالؼ ىذا األثر في ضكء كؿ إ ىدفت، كما ك في دكلتي التشيؾ كسمكفاكيا كالجباية

 .مف متغير الكضع الميني لممستجيب، كعدد أفراد األسرة كالدخؿ الشيرم لممكمؼ
أّف المكاطف يتيرب مف الضريبة عند االعتقاد  سة إلى نتائج عّدة، كمنياكتكصمت الدرا

بضعؼ الخدمات الحككمية مقابؿ ما يدفعو ليـ، بينما شعكره بتكفر الجكدة يكلد لديو الحافز 
المشجع لعدـ اليركب مف الضريبة؛ مما يؤدم إلى زيادة إيرادات الدكلة، كخاصة إذا زادت الخدمات 

 كالصحة كالتعميـ. الحككمية النكعية
 ما يميز الدراسة:: 8.1

الدراسات السابقة مف حيث المنيجية المستخدمة في جمع  بعض تتشابو الدراسة الحالية مع (1)
الثقة في القكائـ المالية لدراسة كتحميؿ  ةالدراسة الحالية عمى استبان تعتمداالبيانات األكلية، حيث 

 ة ضريبة الدخؿ، مف كجية نظر مفتش ضريبة الدخؿالمعّدة مف مكاتب المحاسبة كالمقدمة إلدار 
 .طبقان لقكاعد السمكؾ الميني
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تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة الفمسطينية مف حيث نطاؽ تطبيؽ الدراسة  (2)
 في فمسطيف. مفتش ضريبة الدخؿعمى 

ة عمى تتميز الدراسة الحالية عمى كافة الدراسات السابقة مف حيث نطاؽ تطبيؽ الدراس (3)
بتقديميا عكامؿ جديدة تضاؼ إلى جانب خصائص الثقة، كتمؾ ، الثقة في القكائـ المالية

مكانية التثبت مف المعمكمات، كحيادية المعمكمات )شاىيف،  الخصائص ىي الصدؽ في التعبير، كا 
2011 :114). 

لقراءة تتميز الدراسة الحالية مف حيث مكضكع الدراسة، حيث تعتبر ىذه الدراسة في ضكء ا (4)
تطبيؽ قكاعد التي تبحث في  كاحدة مف الدراساتيا نّ بأالمتأنية لمدراسات السابقة كخاصة الفمسطينية 

السمكؾ الميني عمى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية، إذ الدراسات السابقة تبحث في 
 .قكاعد السمكؾ مف طرؼ، أك في الخصائص النكعية مف طرؼ آخر

مكممة لما جاءت بو الدراسات السابقة كخاصة الفمسطينية منيا، ىذه الدراسة تعتبر  (5)
تساعد في استكماؿ جيكد الباحثيف اآلخريف لمعمؿ عمى تحسيف كرفع مستكل  ياكتكصيات يانتائجك 

عصب الحياة العممية في ىذه المينة تعتبر  في فمسطيف، كخاصة أفّ  حاسبة كالتدقيؽالم تيمين
: 2009ا )عمياف، سات المتعمقة في الجكانب المختمفة المتعمقة بيكبحاجة لمزيد مف الدرا فمسطيف،
19-20.) 
 :مصطمحات الدراسة: 9.1

 تحديد معاني المصطمحات المستخدمة في الدراسة عمى النحك التالي:تـ 
مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد التي تمثؿ القيـ األخالقية، كالمقاييس قواعد السموك الميني:  (1)

 محاسبيف أثناء ممارستيـ لممينة، كطبيعة تعاممو مع العمالء كالزمالء.المثالية لسمكؾ ال

الخدمات التي تتطمب ميارات محاسبية، أك ميارات شبيية يؤدييا الخدمات المينية:  (2)
 محاسب ميني، كتشتمؿ المحاسبة، كالتدقيؽ، كالخدمات الضريبية، كاالستشارات اإلدارية كالمالية.

 شركة تقـك بتقديـ الخدمات المينية.كؿ فرد أك  المحاسب الميني: (3)

شعكر مستخدـ المعمكمات المالية بكجكد قكاعد مف السمكؾ كاألخالؽ المينية، الثقة:  (4)
كالشمكؿ عمى المبادئ كالمعايير التي تكفر الضماف كاألمف كالسالمة في المعمكمات المالية، التي 

 يقدميا المحاسبكف.

ف التأثيرات الجانبية، كالتمتع باالستقالؿ الفكرم بعد المحاسب عالموضوعية واالستقاللية:  (5)
بكؿ ما يخص جكانب عممو، كخمكه مف المصالح المتعارضة، كأف يتجنب العالقات التي تفقده 

 مكضكعيتو كاستقاللو.
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ثقة مستخدمك المعمكمات المالية فييا، إذ تعكس جكدة األداء الميني الدقيؽ المصداقية:  (6)
ممو بشكؿ دقيؽ كبالكقت المناسب، كمدل الكفاء بالكعكد كمراعاة لممحاسب كقدرتو عمى انجاز ع

ظركؼ العمالء، كمدل المعرفة التي يتمتع بيا في أصكؿ العمؿ المحاسبي، كمدل االحتفاظ 
 بالسجالت كالقيكد في مكتب المحاسبة.

 كصؼ المحاسب بالعدالة، كأف يتحمى عند قيامو بعممو الميني بالنزاىةالنزاىة والشفافية:  (7)
كالعفة كالصدؽ كالمكضكعية كاألمانة كاالستقامة في أدائو لكاجباتو كخدماتو المينية، كالتجرد مف 
المصالح الشخصية، كعدـ خضكعو ألحكاـ كآراء اآلخريف، كعدـ اإلفصاح عف المعمكمات بغير 

 حقيقتيا.

جعة، مؤشر إلى األداء الجيد الذم يجب أف يتبع في كؿ عممية مراجودة األداء الميني:  (8)
 لمكصكؿ إلى الكفاءة المناسبة لمكفاء بمتطمبات العميؿ كالمجتمع.

الصفات الكاجب تكافرىا في المعمكمات الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية:  (9)
 المحاسبية المقدمة في القكائـ المالية، بحيث تصبح مفيدة لمستخدمييا )معمكمات ذات جكدة(.

عامة لضريبة الدخؿ بأف خدمات المحاسب أصبح شعكر مكظفي اإلدارة الأزمة الثقة:  (10)
يشكبيا خمؿ في السمكؾ كاألخالؽ المينية المحاسبية المقدمة، كأّف المبادئ كالمعايير التي تكفر 
الضماف كاألماف كالسالمة في البيانات المحاسبية قد أصبحت غير خاضعة إلطار سمككيات 

 كأخالقيات المينة.

محاسب الميني بتطبيؽ معايير كمبادئ المينة، كالتأكد مف التزاـ ال المسؤولية المينية: (11)
كجكد كاكتماؿ العممية المالية في تكقيتيا المناسب، كسالمة اإلفصاح عنيا، مع األخذ في االعتبار 

 العكامؿ النكعية الكمية في قياس أىمية العممية المالية.

المينية كالتجارية، كأف أمانة كصدؽ كنزاىة المحاسب الميني في كؿ عالقاتو االستقامة:  (12)
 ال يخضع سمعة المينة لسكء بتصرفاتو غير المستقيمة.

الحفاظ عمى المعرفة كالميارات المينية بالمستكل المطمكب لضماف تسميـ  العناية المينية: (13)
مستخدـ المعمكمات كالقكائـ المالية خدمات مينية كفؤة، تبنى تمؾ الخدمات عمى التطكرات المستمرة 

ات كالتشريعات كاألساليب، كأف يؤدم ميامو بكؿ اجتياد كعناية كفقان لممعايير الفنية في الممارس
 كالمينية المعمكؿ بيا.
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 الفصل الثاني

 وخصائصيا النوعية القوائم المالية

 مبادئ وقواعد السموك المينيو 
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 الفصل الثاني:
 ومبادئ وقواعد السموك الميني ،وخصائصيا النوعية القوائم المالية

 مقدمة:ال: 1.2
ص القكائـ المالية التي تعدىا المنشآت، حيث يثار خالؼ حكؿ مفاىيـ كمحتكيات كخصائ

يرجع إلى اختالؼ الجيات المنظمة لمينة المحاسبة، كاختالؼ تمؾ الجيات حكؿ مفيكميا 
لممستخدـ النيائي لممعمكمات الكاردة في ىذه القكائـ، كما أّف القكائـ المالية يجب أف تفصح عف كؿ 

ىذا األمر بالمنظمات المينية  ، أّدل(17: 2009المجيمي، ) مضممةما مف شأنو أف يجعميا غير 
إلى تأسيس مجمكعات مف القيـ االجتماعية كاألخالقية المقبكلة لتحسيف جكدة العمؿ المحاسبي، 

، (Relevance)كأّدت تمؾ القكاعد إلى تعزيز الخصائص الّنكعّية لمقكائـ المالّية، كمنيا المالءمة 
، (Verifiability)، كالقابمية لمتحقؽ (Comparability)لممقارنة  ، كالقابمية(Reliability)كالمكثكقّية 

)حميدات، كخداش،  (Understandability)، كالقابمية لمفيـ (Timeliness)كالتكقيت المناسب 
فكاف لمميتميف مف مجالس معايير المحاسبة، كالمعاىد، كالمدارس المحاسبية  ،(9-12: 2013

العمؿ المحاسبي، كتحديد طبيعة المعمكمات المالية التي البد أف  العالمية األثر العظيـ في تنظيـ
 يفصح عنيا، كالقكائـ المالية الشاممة لتمؾ المعمكمات حتى تحقؽ أىدافيا المرجكة منيا.

 مف: كالن  سيتـ دراسةكفي ىذا الفصؿ 
 ـ القكائـ المالية.يىامف (1)

 أىمية كأىداؼ القكائـ المالية. (2)

 مستخدمك القكائـ المالية. (3)

 الخصائص النكعية لمقكائـ المالية. (4)

 الثقة )المكثكقية( في القكائـ المالية. (5)

 مبادئ كقكاعد السمكؾ الميني. (6)

 :م القوائم الماليةيىا: مف2.2
الذيف متنكعيف، ال لممستخدميف ياميكتقد مف قبؿ إدارة الشركة، المالية القكائـيتـ إعداد 

يـ كمحتكيات القكائـ المالية المعدة باختالؼ الجيات ترتبط قراراتيـ بنشاط الشركة، كلذا تختمؼ مفاى
 (.83: 3122المينية المنظمة، كتنكع مستخدـ معمكماتيا )صانع القرار( )األغا، 

 Financial Accounting Standards) فذكر مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي

Board- FASB) (FASB, 1978: 19) عبارة عف  دة المحاسبية بأّنيامفيكمان لمقكائـ المالية لمكح
 المعتمدة، كأف البيانات نفس مف اشتقاقيا كيتـ البعض، بعضيا مع أساسي بشكؿ مترابطة مجمكعة
 المعمكمات حكؿ مف المختمفة باألنكاع تزكد التي المالية القكائـ مف تمامان  مترابطة مجمكعة إعداد
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مع  المالية تترابط فالقكائـ المالي، لمتقرير ةالمتعدد األغراض لتمبية حيكم أمر ليك المالي المركز
 في الكحدة المؤثرة األخرل األحداث أك العمميات لنفس مختمفة مظاىر تعكس ألنيا بعضيا؛

 المالية تكصيؿ المعمكمات خالليا مف يمكف التي األساسية الكسائؿ المالية القكائـ فتعد المحاسبية،
 عف عبارة ىي المالية فالقكائـ بكحدات نقدية، عنو كمعبران  ان مستمر  تاريخان  كتقدـ الخارجية، لألطراؼ

 .المشركع الخارجية عف لألطراؼ تكصيميا يتـ المحاسبية لممعمكمات نظاـ
 (IASC: 10) (International Accounting Standards Committee- IASC)كعرفت 

 المؤسسة بيا التي قامت لماليةا كالعمميات المالي لممكقؼ منظـ مالي عرض بإعادة المالية القكائـ
 كاحدة. سنة تككف ما كغالبان  محددة، زمنية فترة خالؿ

 (AASB, 2004: 7) (Australian Accounting Standards Board- AASB)بينما قالت 
بأّنيا عبارة عف مجمكعة تصكيرية لكاقع المؤسسات ماليان كاقتصاديان لفترة نشاط المؤسسة، مكضحة 

كصافي الدخؿ كالتغيرات في العمميات التشغيمية كاالستثمارية، كأثر ذلؾ عمى قرارات المركز المالي 
 المستخدميف.
 IFRS -tandardsSeporting Rinancial Fnternational (I (http://iasplus.com)(أّما 

محاسبي، ذكرت تعريفان لمقكائـ المالية كجزء مف التقارير المالية بأّنيا المخرجات األساسية لمنظاـ ال
كىي الكسيمة الرئيسية التي تستخدـ إلبالغ األطراؼ الداخمية كالخارجية بالمعمكمات التي تـ إعدادىا 

 كتجميعيا في الحسابات المالية بصكرة دكرية كمنتظمة.
إدارة  ىاعدي تتالمتكاممة، المترابطة ك القكائـ المجمكعة بالقكائـ المالية عميو يتـ تعريؼ ك 
عادة سنكم، تفصح عف الدخؿ المتكلد مف النشاط التشغيمي لممشركع، كمركزه  بشكؿ دكرم،الشركة 

 المالي في نياية تمؾ الفترة.
، تعتبر نتاج العمؿ المحاسبي كالتي البد مف أف مؾ القكائـ إلى أربعة قكائـ رئيسةكتنقسـ ت

 تحتفظ بأعمى درجات الجكدة، كىي:
 قائمة الدخؿ. (1)

 .قائمة المركز المالي (2)

 غيرات في حقكؽ الممكية.قائمة الت (3)

 قائمة التدفقات النقدية. (4)

 قائمة الدخل: 1.2.2:
 ةعبر م لممنشأة؛ كريةالدّ  المالية متقاريرل الرئيسي المككف( ب04: 1201، الحجكج)يا فعرّ 

 ،التقريرب ةغطيالماضية الم الفترة مدل عمى لممنشأة المالي المركز في الحادثة معظـ التغيرات عف
 في لفاعميتيا ككفاءتيا كمقياس الدخؿ قائمة اإلدارة تستخدـ فمذلؾ كاممة، سنة تككف ما غالبان  كالتي
 الدخؿ، قائمة التي تكفرىا كالمعمكمات كتبيعيا، تخمقيا كخدمات سمع صكر في عكامؿ اإلنتاج مزج
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المؤشرات  تمؾ خاصة المالي، التحميؿ عممية تسيؿ كالنفقات لمدخؿ، الفردية بالبنكد كالتي ترتبط
 قرارات ترتبط باتخاذ تكفر معمكمات الدخؿ قائمة فإف ذلؾ عمى عالكة المنشأة، بربحية المرتبطة
 سميمة. اقتصادية

مكاسب كخسائر المنشأة في فترة زمنية محددة،  معّبرة عفالقائمة فقائمة الدخؿ ىي ال
قائمة ىي كتعبر عف مدل نجاح عمميات المنشأة في نفس الفترة، كتستخدـ لتحديد الربحّية، ك 

تاريخية عف فترة زمنية محددة، تكضح العمميات كاألحداث التي أدت إلى تكليد إيرادات المعمكمات ال
الكحدة المحاسبية، كحساب تكمفة المزيج اإلنتاجي لمسمع كالخدمات المباعة، فتكلد مؤشرات قياسية 

مات ترتبط باتخاذ القرارات عمى كفاءة كفعالية اإلدارة، كعمميات التحميؿ المالي، مف تكفيرىا معمك 
 السميمة.

 قائمة المركز المالي: 2.2.2:
حيث يضاؼ لقائمة الدخؿ السابقة قائمة المركز المالي كأحد القكائـ المالية األساسية، 

 أك ألم لإلدارة المعمكمات تعمؿ عمى تزكيدالتي قائمة الب( 9:: 3112جربكع، كحمس، ) عرفيا
 مثؿ الصمة ذات األخرل كالعناصر كااللتزامات عف األصكؿ شركعبالم ذات اىتماـ خارجية أطراؼ

األطراؼ  تزكد كالتي المعمكمات ىذه لمثؿ األساسي ىي المستخدـ اإلدارة فإفّ  لذلؾ حقكؽ الممكية؛
 لمفيـ كالّدقة، كالقابمية التكاليؼ، إلى كجيت اإلدارة اىتماميا السبب الخارجية بالتقارير المالية؛ كليذا

 مف العاـ المالية تكجيييا لالستخداـ التقارير مف ىذه القكائـ لمثؿ العاـ كاليدؼ التقارير، ىذه لمثؿ
 .المشركع بنشاط كالمعنييف كالمحتمميف األطراؼ المتنكعة مف داخمية كخارجية قبؿ

 قائمة التغيرات في حقوق الممكية: 3.2.2:
التي طرأت في التغيرات بقائمة التغيرات في حقكؽ الممكية  (371: 3114جعفر، عرؼ )

 باستثناء ،المالية الفترة خالؿ النقص كبالزيادة أ سكاء لمميزانية تاريخيف بيفصافي أصكؿ المنشأة 
 األرباح، كتكزيعات الماؿ في رأس المساىمة مثؿ مع المساىميف العمميات عف الناتجة التغيرات
 تقدـ فيي المنشأة، نشاط عف الناتج الخسارة أك الربح صافي عف التغير عبارة إجمالي يككف كبذلؾ

تحكيؿ  مثؿ الخاصة المصادر ىذه كااللتزامات عمى لممشركع االقتصادية عف المصادر معمكمات
 تغير التي كالظركؼ األحداث في تؤثر الممكية كالتي لحقكؽ أك أخرل لكحدات المشركع التزامات
 عف االقتصادية المكارد عف مكماتبمع أنيا تزكد كما المصادر؛ ىذه عمى كالمطالبات المصادر
 عمى أخرل كجيات كالمقرضيف المستثمريف المعمكمات تساعد ىذه فّ أك  الممكية، كحقكؽ االلتزامات

 التزاماتو. سداد عمى كالقدرة لممشركع كمالءتو المالي كالضعؼ القكة نقاط تحديد
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 قائمة التدفقات النقدية: 4.2.2:
أساس االستحقاؽ في االعتراؼ باإليرادات تمد عمى السابقة تعالقكائـ المالية إّف 

قائمة التدفقات ، كلكف كالمصركفات، كأثر التغييرات في األصكؿ، كحقكؽ الممكية عمى ذلؾ األساس
النقدية تعتمد في تككينيا عمى تحكيؿ بنكد قائمتي الدخؿ كالمركز المالي مف أساس االستحقاؽ إلى 

 تالي:األساس النقدم، كذلؾ عمى النحك ال
 النقدية المعمكمات تزكد قائمة التدفقات النقدية بقائمة (47: 3122)شاىيف،  عرؼ

 تقدير في اآلخريف كالمستخدميف كالمرتقبيف، كالمقرضيف الحالييف الحالييف كالمرتقبيف لممستثمريف
تكابعيا، ك  كالفكائد الككبكنات مف المستممة النقدية التأكد لمتدفقات عدـ كحالة المبالغ كالتكقعات

 التكقعات كىذه المستحقة، المالية كاألكراؽ لمقركض المبيعات كالتسديدات مف المستممة ككذلؾ
 تستحؽ، عندما التزاماتيا لمقابمة الكافية النقدية تكليد عمى بقدرة المنشأة تتأثر المستممة النقدية
 كأقساط الككبكناتكدفع  التشغيؿ عمميات في الستخداميا النقدية األخرل االحتياجات ككذلؾ

 تستحؽ. سكؼ التي القركض
 ،المالية التقارير لمستخدمي معمكمات تكفرالتي  قائمةبال (34: 3116كعرفيا )الشمتكني، 

 ىذه الستخداـ الكحدة كحاجة ،حكميا في ما أك النقدية تكليد عمى قدرة المنشأة تُقيـ التي كاألسس
 التدفقات النقدية.

قائمة التغيرات بيف تاريخيف، فتزكد المستخدميف بأساس ة ىي قائمة التدفقات النقدي إفّ 
معمكماتي حكؿ تقييـ كتقدير أثر قدرة الكحدة المحاسبية في تكليد النقدية الكافية مف مصادرىا، 

 كتحديد استخداماتيا، كتكقيتيا، كدرجة عدـ التأكد عمى مقابمة التزاماتيا المستحقة.
 :ة: أىمية وأىداف القوائم المالي3.2

 : أىمية القوائم المالية:1.3.2
 كما يمي، مف تكجييا نحك المستثمرقاست المنظمات المينية أىمية القكائـ المالية 

 :(48: 3116)الشمتكني، 
 مساىمة القكائـ المالية في تحسيف درجة تكقعات المستثمريف. (1)

 كفاءة المنشأة.تقميؿ درجة انحراؼ الكاقع عف المعايير المبنية مف قبؿ المستثمريف لقياس  (2)

 (:78: 3122شاىيف، )، بما يمي مف نظرتيا لحاجيات مستخدمي القكائـ المالية ياصفتك ك 
 تقييـ مخاطر االستثمار، كالقدرة عمى سداد تكزيعات األرباح لممستثمريف. (1)

تقييـ قدرة المنشأة عمى االستقرار، كالربحية، كتكفير األجكر، كمعاشات التقاعد، كفرص  (2)
 العمؿ.
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لقدرة عمى تسديد االلتزامات، كالكفاء بفكائد كأقساط القركض، كاالستمرارية عمى تقييـ ا (3)
 التعامؿ مع المنشأة.

 المساعدة في سف القكانيف كالتشريعات المالية في الدكلة. (4)
)زالسي،  صفت أىمية القكائـ المالية مف نظرتيا ألىداؼ القكائـ المالية، كما يميك ك 

3123 :57): 
 ستثمار.أساس معمكمات في اال (1)

 تكجيو األمكاؿ نحك القطاعات االقتصادية المفيدة. (2)

 بناء جسكر العالقات كالمكدة مع المؤسسات التمكيمية المختمفة. (3)
 أىداف القوائم المالية: 2.3.2:

جيكد اللمقكائـ المالية عديدان مف األىداؼ، تسعى لتحقيقيا، كلمتعرؼ عمييا نستطمع 
 عمى النحك التالي: السابقة

 ( بعضان مف أىداؼ القكائـ المالية، كمنيا:38: 3116شمتكني، الكصؼ )
تكفير معمكمات تساعد المستخدميف في اتخاذ القرار، كتكقع التدفؽ النقدم مف حيث القيمة  (1)

 كالتكقيت.

 تكجيو مصادر األمكاؿ، نحك االستخدامات المؤدية إلى نمك النشاط كاستمراريتو. (2)

 ى تكليد األرباح.تكفير معمكمات عف النشاط، كقدرتو عم (3)

 بياف مصادر األمكاؿ، كاستخداماتيا، كالتغيرات الطارئة عمييا خالؿ الفترة. (4)

تكفير معمكمات عف المركز المالي، بما يحتكم مف أصكؿ، كما يقابميا مف التزامات  (5)
 لمممكليف كأصحاب حؽ الممكية.

ر اإلنتاجية تكفير معمكمات عف النشاط التشغيمي، كما حققتو اإلدارة في مزج العناص (6)
 المكلدة لإليراد.

 تساعد المستخدميف في اتخاذ القرارات. (7)

 تساعد المستثمريف عمى التنبؤ لمستقبؿ استثماراتيـ، كالتدفؽ النقدم المتكقع. (8)

 أىدافان عديدة لمقكائـ المالية، كمنيا: (56: 3122ككصؼ )شاىيف، 
داء التشغيمي، ألكبر شريحة تكفير المعمكمات عف المركز المالي، كالتدفقات النقدية، كاأل (1)

 مف المستخدميف.
إعطاء الفرصة لمساءلة اإلدارة، كمحاسبتيا، حكؿ استخداميا ألمكاؿ المنشأة، كاألىداؼ  (2)

 التي حققتيا في الفترة السابقة.

تاحة  (3) تكجيو القرارات االقتصادية لدل المستخدميف، مف المعمكمات التاريخية المقدمة، كا 
 تقبؿ.الفرصة نحك التخطيط لممس
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 تقييـ االستثمار كالعائد. (4)

 تقييـ القدرة عمى تمكيؿ النشاطات. (5)

 تكفير السيكلة، كمقابمة االلتزامات في مكاعيدىا. (6)

 أساس في تخطيط األعماؿ، كتحديد ىامش الربح لمفترات المستقبمية. (7)

 ، ومجاالت االستخدام.: مستخدمو القوائم المالية4.2
 مستخدمو القوائم المالية:: 1.4.2

إدارة  تعدىا إذ لممحاسبة، النيائي القكائـ المالية كالتقارير المحاسبية ليي المنتج إفّ 
تحديد  مف تنطمؽ المحاسبة فإف كعميو المنشأة، كخارج داخؿ متعددة أطراؼ لصالح المنشأة
 التقارير، ىذه بإعداد عدة أطراؼ بذلؾ كتتأثر تؤثر كقد القكائـ كالتقارير، ليذه الرئيسية الكظائؼ

 مف كنشأ المالية التقارير أىداؼ تحديد عممية تثيرىا التي مشكالتال مف كبيران  جانبان  الكاقع أفّ ك 
 تغميب مف ذلؾ يفرضو قد كما المالية، القكائـ مستخدمي بيف النظر كجيات احتماالت تعارض

 نظر كجية أصبحت الحاضر الكقت كفي اآلخريف، نظر كجيات عمى نظر مجمكعة معينة كجية
 النفعي، باالتجاه ىذا عرؼ كقد المحاسبة، أىداؼ تحديد في السائدة ىي المالية مي القكائـمستخد

لمتقارير  الكظيفة الرئيسية االتجاه أفّ  ىذا كمؤدل القرارات، اتخاذ في المعمكمات فائدة أك اتجاه
يا يحتاج المعمكمات التي عمى يعتمد إنما تحتكييا أف يجب التي المعمكمات كطبيعة المالية

نظرىـ  كجية المالية، كتغميب التقارير مستخدمي احتياجات تحديد يمـز فإّنو التقارير، ىذه مستخدمك
تكجيو  مسؤكلية تقع المنشأة كالمينة مف كؿ كعمى المحاسبية، المعمكمات كتكزيع إنتاج عممية في

بيف  تعارض مأ عمى يتـ القضاء حيث االحتياجات، ىذه تحقيؽ نحك كقدراتيـ إمكانياتيـ كتطكير
 تقسيـ كيمكف (،36: 2001جربكع، )تحقيقو  ممكف ىك ما كبيف معمكمات مف مطمكب ىك ما

 :رئيسييف قسميف إلى المالية القكائـ مستخدمي
 :(99: 2009)المجيمي،  : المستخدمون ذوي المصمحة المباشرة في الشركة1.1.4.2

اتيـ المالية بالمعمكمات المفصح تشمؿ كؿ فئات مستخدمي القكائـ المالية التي تتأثر قرار 
 عنيا، كشعكرىـ بالثقة أثناء اتخاذ القرار مف العدـ، كىـ:

 .الؾ كشركاءهالم (1)

الذم استخدـ في تأسيس الشركة كشراء أصكليا، كفتح  الماؿ، رأسل ةمقدمالفئة ال كىـ
 كفكييتم ات،لممعمكم أساسي المالية كمصدر التقارير عمى فئتيـ عتمدت قنكات االستثمار فييا، إذ

 االستثمار ببساطة أك أصكؿ الشركة، بيع أك بقاءالبشأف ا يـقرارات التخاذ الالزمة المعمكمات بتكفر
 تحققو كالمتكقع ،حاليان  المتحقؽ كالعائد الضمنية المخاطر عمى يركزكف االستثمار، كبالتالي عدـ أك

 االستمرار عمى الشركة درةق كمدل ،النمك كمعدالت األرباح تكزيع عف كمعمكمات ،مستقبميان 
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التقارير  ليـ تكفرىا أف يريدكف التي األمكر مف كغيرىا اإلدارة مجمس كقرارات ،في السكؽ كالمنافسة
 .(47: 3112)جربكع،  المالية

 الدائنكف الحاليكف كالمتكقعكف. (2)

 اىذ ييتـكىـ تجار البضائع كالخدمات التي تزكد الشركة بمنتجاتيا السمعية كالخدمية، إذ 
المنشأة أك  مع تعامميـ استمرار بشاف قرار اتخاذ مف تمكنيـ معمكمات عمى في الحصكؿ القطاع

 االستمرارية عمى قدرة المنشأة دراسة في المالية التقارير يستخدمكف فيـ كبالتالي قطع العالقات،
 أغمب كلكف المنشأة، كبيف بينيـ طكيمة األجؿ تعامالت كجكد عند أكبر عمييا بدرجة كيركزكف
 .(:3: 3116)الشمتكني،  مف المقرضيف أقصر مدل عمى بالمنشأة ييتمكف المكردكف

 ف.فك العماؿ كالمكظ (3)

 كما المنشأة، كربحية باستقرار المتعمقة بالمعمكمات ييتـ ىذا القطاع مف المستخدميفك 
 فآتيـكدفع مكا استمرار المنشأة القدرة عمى تقييـ مف تمكنيـ التي بالمعمكمات ييتمكف أّنيـ

 .(:4: 3118)الحسيني،  كتعكيضاتيـ

 المقرضكف الحاليكف كالمتكقعكف. (4)

صناديؽ  أك السندات حممة أك كالمصارؼ العادييف المقرضيف مف المنشأة ىـ دائنكك 
 المالية في التقارير عمى يعتمدكف كىؤالء لمربح، اليادفة غير األخرل المالية المؤسسات التنمية أك

أك  المتكسط أك الطكيؿ األجؿ في سكاء سندات شراء أك اإلقراض أك االئتماف اتخاذ قرارات
 المتعمقة قركضيـ كالفكائد كانت إذا ما معرفة في تساعدىـ التي المعمكمات بتكفر القصير، كييتمكا

 تكفرىا التي عمى الضمانات يركزكف فيـ كبالتالي االستحقاؽ، تكاريخ في دفعيا يتـ سكؼ بيا
 تكاريخ في بالتزاماتيا عمى الكفاء قادرة الشركة كانت إذا ما كمعرفة السنداتك  القركض عمى المنشأة

 .(:2: 3116)صالح الديف،  استحقاقيا

 المنافسكف الحاليكف كالمتكقعكف. (5)

 .(31: 3116)صالح الديف،  الكزارات كالمؤسسات الحككمية (6)

حسب احتياجو  إّف تنكع المؤسسات الحككمية كالعامة يؤدم إلى التنكع في االستخداـ كؿ
 :عمى النحك التالي

تيتـ  فييا كالمككس كالجمارؾ المضافة كالضريبة الضرائب كدكائر المالية كزارة -أ 
مدل  كفحص الضريبية السياسات كضع أك الضريبي، التقدير مف تمكنيا التي بالمعمكمات

 .الدخؿ ضريبة بقانكف االلتزاـ

عمييا  كاإلشراؼ الرقابة غراضأل لمبنكؾ المالية التقارير عمى تطمع النقد سمطة -ب 
 .المصارؼ قانكف مثؿ العالقة ذات كالقكانيف بالمكائح التزاميا كفحص مدل
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العامة  اإلحصاءات ألغراض المالية التقارير عمى تطمع المركزية اإلحصاء دائرة -ج 
عداد ميزاف حصاءات المدفكعات كا   .االحتياجات مف كغيرىا القكمي الدخؿ كا 

الشامؿ  التخطيط في استخداميا يمكف التي المعمكمات تحتاج التخطيط كزارة -د 
 .المضافة بالقيمة ممثالن  الكطني االقتصاد في القطاع أك المنشأة كمساىمة كالتنمية المستديمة

لتستطيع  بعناية المالية التقارير تدرس كالمحمية العالمية كالبكرصات الماؿ أسكاؽ -ق 
 التي المعايير مف الكثير عمى بناء فييا، كاتلمشر  المالية األكراؽ تداكؿ قبكؿ أك عدـ قبكؿ

 .الشفافية مف حد أعمى تكخي خالليا مف تحاكؿ تتطمبيا كالتي

 لالقتصاد التركيج في الستخدامو العمؿ أرباب كاتحادات كالصناعة التجارة غرؼ -ك 
 .المعمكمات الكطني كتبادؿ

 .مميالع البحث أغراض في الستخداميا كالباحثيف األبحاث كمراكز مكاتب -ز 

 :(100: 2009)المجيمي،  : المستخدمون ذوي المصمحة غير المباشرة في الشركة2.1.4.2
تشمؿ كؿ فئات مستخدمي القكائـ المالية ذكم الدكر في التأثير عمى نكعية المعمكمات 

 الكاجب اإلفصاح عنيا لمستخدمي الفئة األكلى، كىـ:

 المالية. القكائـ محممي (1)

 .البكرصة سماسرة (2)

 .لعماؿ كالمكظفكفا اتحادات (3)

 .الحككمية كالييئات الككاالت (4)

 .المحاسبية المعايير كمصدرم المينية الجيات (5)

 .الحسابات تدقيؽ مكاتب (6)

 كأغراض المعمكمات مف حاجاتيـ في كبيران  تنكعان  أنتج المستخدميف فئاتتنكع مف ك 
 كىذه ميفالمستخد فئات أكثر بيف مشتركة أغراض كلكف ىناؾ المالية، لمتقارير استخداميـ
 ذكرت حيث لممعايير العاـ اإلطار في الدكلية المحاسبة لجنة معايير حددتيا قد األغراض
 :(432: 3118)الحيالي، التالية  األغراض

 .بيعيا أك الممكية حقكؽ في االحتفاظ أك الشراء يتـ متى تحديد (1)

 .بمسؤكلياتيا اإلدارة قياـ مدل تقييـ (2)

 .لمكظفييا منافع تكفيرك  سداد عمى المنشأة قدرة مدل تقييـ (3)

 .لممنشأة أقرضت التي لألمكاؿ المتكفر األماف درجة تقييـ (4)

 .الضريبية السياسات تحديد (5)

 .األرباح كتكزيعات لمتكزيع القابمة األرباح تحديد (6)

 .القكمي الدخؿ إحصاءات كاستخداـ تحضير (7)
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دارة تنظيـ (8)  .المنشأة نشاطات كا 

 مستكيات كجكد كىي أساسية فرضية ظؿ في دتع أف يجب المالية القكائـ ستنتج أفّ ي كلذا
 منظمة بطرؽ عرضيا يجب كما المالية المعمكمات كتفسير استخداـ الكفاءة في مف مختمفة
 .كسيكلة بيسر كفيميا قراءتيا الكفاءة المتكسط يمكف لممستخدـ بحيث كمنطقية

فّ ك  مكضكع  حكؿ ـالقائ الجدؿ يمغي ال المختمفة كأغراضيـ لممستخدميف السابؽ التحديد ا 
كمدقؽ  جية مف اإلدارة بيف كمحتدمان  كثيران  زاؿ ما فالصراع كامؿ بشكؿ كالعرض اإلفصاح
 .أخرل جية مف الضرائب كمأمكر جية مف اإلدارة بيف أك أخرل جية مف الخارجي حساباتيا
 الخصائص النوعية لمقوائم المالية:: 5.2

مكمات التي تجعمو قادران عمى اتخاذ مف كجية نظر المستخدـ، المعمكمات الجيدة ىي المع
القرار السميـ أك المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة كاختيار أفضميا بأقؿ درجة مف المخاطرة، كعميو 
لكي تككف المعمكمات المحاسبية جيدة يجب أف تككف كاضحة كمفيكمة كصالحة ألغراض اتخاذ 

تكفر فييا مجمكعة مف الخصائص القرار، كلكي تككف المعمكمات المحاسبية كذلؾ يجب أف ي
 (.23: 2009المجيمي، )

نظران لمدكر الذم تقكـ بو المعمكمات المحاسبية عمى القرارات كالكظائؼ االدارية ك 
حاكلت عدة جيات محاسبية متخصصة تحديد ماىية كجكدة المعمكمات  كاالقتصادية المختمفة،

انت مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة المالية كمف أفضؿ النتائج التي تـ التكصؿ الييا ك المحاسبية،
كذلؾ حيف قاـ بإصدار  (AICPA)التابع لممعيد االمريكي لممحاسبيف القانكنييف  (FASB)األمريكي 

الخاص بالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية؛ لتحديد الترتيب  3المفيكـ المحاسبي رقـ 
ات المحاسبية؛ لتحقيؽ أكبر قدر مف المنفعة المكضكعي لألكليات التي يستمـز تكفيرىا بالمعمكم

لمستخدمييا باعتبار ذلؾ ىك المعيار األساسي الساند لمحكـ عمى مدل تحقيؽ المعمكمات 
 المحاسبية ليدؼ المساىمة في ترشيد القرارات االدارية كرسـ السياسات المختمفة كمتابعة تنفيذىا

 .(52: :311)الداية، 
 ( ىي:FASB ،Concept 2 ،2:91 ،31المعيار )أىـ ىذه الخصائص حسب تحديد 

 .(Relevance)المالءمة  (1)

 .(Reliability)المكثكقّية  (2)

 .(Consistency)الثبات  (3)

 .(Comparability)القابمية لممقارنة  (4)
تعتمد فائدة المعمكمات لمتخذ القرار عمى عكامؿ كثيرة تتعمؽ بمجاؿ االستخداـ، حيث ك 

كطبيعة النمكذج القرارم المستخدـ، كطبيعة كمصادر المعمكمات مثؿ طبيعة القرارات التي يكاجييا 
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التي يحتاجيا، كمقدار كنكعية المعمكمات المتكفرة، كالمقدرة عمى تحميؿ المعمكمات، كمستكل الفيـ 
ّف الشكؿ ، ك (106: 2011األغا، )كاإلدراؾ المتكفر لدل متخذ القرار  يكضح الخصائص  (3)ا 

 (.FASB ،Concept 2) 2حسب المفيكـ المحاسبي رقـ  النكعية لممعمكمات المحاسبية
 الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية (3)الشكؿ 

الخصائص الداعمة لممعمومات 
المحاسبية

الخصائص النوعية الرئيسية

الخصائص النوعية لممستخدمين

المحددات الرئيسية

مستخدمو المعمومات المحاسبية متخذو القرارات ومؤشراتيم

المنفعة <التكمفة 

لمقيمالقابمية 

فائدة اتخاذ القرار

 موثوقية
المعمومات

التثبت من 
المعمومات الحياد الصدق في 

التعبير

 مالءمة
المعمومات

التوقيت 
المناسب

القدرة عمى 
التنيؤ التغذية الراجعة

القابمية لممقارنة والثبات

(FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, 1980: 20). 

 
ية إلى خصائص الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسب بالنظر إلى الشكؿ يمكف تقسيـك 

 رئيسية كخصائص داعمة عمى النحك التالي:
 :الخصائص النوعية الرئيسية لممعمومات المحاسبية: 1.5.2

 :(46: 2011غاشكش، كلقصير، ) (Relevance)المالءمة  (1)

إّف مالءمة المعمكمات المحاسبية تعتبر مف أىـ الخصائص التي يجب تكافرىا فييا، 
حاسبية مع احتياجات مستخدمييا، كما يقصد بيا أيضان قدرة كتعني مدل تطابؽ المعمكمات الم
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المعمكمات المحاسبية في التأثير عمى القرارات اإلدارية، ككذلؾ مساعدة مستخدمييا عمى إجراء 
 تنبؤات أكثر دقة حكؿ األحداث المستقبمية.

أك كلممالءمة في المعمكمات المحاسبية ميزةه ىامةه، سكاءه كانت لالستخداـ الداخمي 
الخارجي، كلكنيا أكثر أىمية لالستخداـ الداخمي كذلؾ لالعتماد عمييا في اتخاذ القرارات المالية 

 كاإلدارية.
 (American Accounting Association-AAA)كقد اعتبرت جمعية المحاسبيف األمريكية 

فيي تعني ككف المعمكمات المحاسبية مالئمة بكجكب االرتباط باليدؼ كالغرض المطمكب تحقيقو، 
كجكد المنطقية الترابطية بيف المعمكمات كبيف القرار، أم بمعنى قدرة المعمكمات عمى إحداث تغيير 

 في اتجاه القرار.
 :(247: 3118)الحيالي،  فالمعمكمات المحاسبية المالئمة تمكف مستخدمييا مف

 تككيف تكقعات عف النتائج التي سكؼ تترتب عمى األحداث الماضية أك الحاضرة -أ 
 أك المستقبمية.

تعزيز التكقعات الحالية أك إحداث تغيير في ىذه التكقعات، كىذا يعني أّف  -ب 
 المعمكمات المالئمة تؤدم الى تغيير درجة التأكد بالنسبة لمقرار.

تحسيف قدرة متخذ القرار عمى التنبؤ بالنتائج المتكقعة في المستقبؿ، كتعزيز أك  -ج 
 تصحيح التكقعات السابقة كالحالية.

 قييـ نتائج القرارات التي بنيت عمى ىذه القرارات.ت -د 

مفيـك أك خاصية المالئمة تتككف مف الخصائص الفرعية كما حددتيا  مما تقدـ يستنتج أفّ 
 في المفيـك السالؼ الذكر عمى النحك التالي: (FASB)ىيئة معايير المحاسبة المالية 

  التكقيت المناسب(Timelines)  ،(53: :311)حميدم: 

بر الحاجة إلى المعمكمات المحاسبية حاجة فكرية، كخاصة أف كثيران مف المعمكمات تعت
تفقد أىميتيا بسرعة شديدة؛ نتيجة لمتغيرات الكبيرة في الظركؼ البيئية المحيطة، كتعتبر خاصية 
التكقيت المالئـ مف الخصائص اليامة الكاجب تكافرىا في المعمكمات المحاسبية كعنصران أساسّيان 

عناصر نجاح المديريف في اتخاذ القرارات اإلدارّية، إذ أّنو ال قيمة لممعمكمات ما لـ تصؿ إلى مف 
مستخدمييا في الكقت المناسب لتمكنو مف اتخاذ القرار السميـ، كلكي يككف تكقيت المعمكمات 

 .المحاسبية مالئمان كمناسبان فإّنو البد مف إعدادىا كتجييزىا قبؿ اتخاذ القرار بكقت كاؼ
  القدرة التنبؤية(Predictive Value)  ،(55: 3123)زالسي: 

يتخذ المديركف قراراتيـ في ظؿ المنافسة كعدـ التأكد في إطار البيئة المحيطة، مما 
يستكجب تكفير معمكمات محاسبية تسيـ في مساعدتيـ عمى التنبؤ الصادؽ كتقميؿ درجة المخاطرة، 

 د الخطط كرسـ السياسات المستقبمية.كما تسيـ المعمكمات التنبؤّية في إعدا
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  التغذية العكسية(Feedback Value)  ،(38: 3124)أحمد: 

كيقصد بيا أّف المعمكمات المحاسبية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي يجب أف ترتد مرة 
جراء المقارنات بيف التنفيذ الفعمي كالخطط المرسكمة  أخرل إلى النِّظاـ لمتحقؽ مف صحة التنبؤات كا 

 التخاذ القرارات التصحيحية بشأف االنحرافات كتصحيحيا.

 :(25: 2011الحجكج، ) (Reliability)المكثكقية  (2)
لكي تككف المعمكمات المحاسبية مفيدة لمستخدمييا فإّنو يجب أف تحتكم عمى قدر كاؼ 

مكانية االعتماد عمييا كمقياس لألحداث كالعمميات المالية كاالقتصادي ة التي كمقبكؿ مف الثقة كا 
تمثميا، كحتى تككف المعمكمات المحاسبية مكثكقة كذات مصداقية جيدة فإّنو يجب أف تتكفر فييا 

 الخصائص الفرعية التالية:
  الصدؽ في التمثيؿ(Representational Faithfulness)  ،(:3:6: 3123)إسماعيؿ، كنعكـ 

ائؽ كاألحداث المالية كيعني أف تككف المعمكمات المحاسبية معبرة بصدؽ كأمانة عف الحق
الممثمة ليا، بحيث يتكفر التكافؽ بيف القيـ كاألرقاـ المحاسبية كتفصيميا مع األحداث االقتصادية 

 كالمالية التي تـ قياسيا كالتقرير عنيا.

كلكي تككف المعمكمات معبران عنيا بصدؽ ينبغي مراعاة تجنب نكعيف مف أنكاع التحيز 
 :(54: :311)حميدم،  ىما

في عممية القياس، أم طريقة القياس سكاء كانت تكصؿ إلى نتائج  تحيز - أ
 مكضكعية أـ ال.

تحيز القائـ بعممية القياس، كىذا النكع يقسـ إلى التحيز المقصكد كالتحيز غير  - ب
 المقصكد.

إّف التحرر مف التحيز بنكعيو يتطمب أف تككف المعمكمات عمى أكبر قدر ممكف مف 
و لـ يسقط مف االعتبار أم مف الظكاىر اليامة عند إعداد التقارير االكتماؿ، أم التأكد مف أنّ 

المالية مف ناحية، كاعتبارات األىمية النسبية كما تستمزمو مف كجكب دراسة جدكل المعمكمات قبؿ 
 قياسيا كاإلفصاح عنيا مف ناحية أخرل.

  الحياد كعدـ التحيز(Neutrality and Freedom From Bias)  ،(35: 3122)العجمي: 

كيقصد بيا مكضكعية المعمكمات المحاسبية بحيث تخمك مف التحيز كتغميب مصمحة فئة 
 عمى حساب فئة أخرل مما يزيد مف ثقة المستخدـ بالمعمكمات المحاسبية كدقتيا كسالمتيا.
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  القابمية لمتحقؽ(Verifiability)  ،(36، 3122)العجمي: 

ذا قاـ عدد مف األشخاص المؤىميف بفحص كتككف المعمكمات المحاسبية قابمة لمتحقؽ إ
البيانات أك السجالت كباتباع طرؽ قياس متماثمة، كتـ التكصؿ إلى حد ما، أم عندما تتفؽ آراؤىـ 

 عمى القيـ الكاردة في القكائـ المالية.

: 2013)حميدات، كخداش،  الخصائص النوعية الداعمة لممعمومات المحاسبية: 2.5.2
11): 

 اخؿ الخاصيتيف األساسيتيف )المالءمة كالمكثكقية( ينتج عنو أفّ إّف تفاعؿ أك تد
 المعمكمات المحاسبية يجب أف تتصؼ بقابميتيا لممقارنة، كما يتطمب ذلؾ مف تكافر خاصية الثبات

 عمى النحك التالي:
 :(45: 3126)عبد اهلل،  (Consistency)الثبات  (1)

لنفس األحداث  ياسات الماليةكالس تطبيؽ المنشأة لنفس األساليب كالطرؽ بويقصد 
عندما تطبؽ كحدة محاسبية نفس المعالجة لنفس ، أم المحاسبية مف فترة محاسبية إلى أخرل

كال يعني ذلؾ أّف  ،الحدث مف فترة ألخرل فإنيا تعتبر ثابتة في استخداميا لممعايير المحاسبية
أخرل، حيث يمكنيا التغيير في  الكحدة المحاسبية ال يمكنيا التحكؿ مف طريقة محاسبية معينة إلى

السياسات كالطرؽ المحاسبية إذا ثبت أفضميتيا، في ىذه الحالة يمـز اإلفصاح عف طبيعة كأثر 
 .التغير المحاسبي في التقارير المالية كخاصة بالفترات التي حدث فييا التغيير

ح عف المبادئ المحاسبية المستخدمة، يمـز اإلفصا كعند حدكث تغير في الظركؼ أك
طبيعة كأثر ىذا التغيير المحاسبي كمبرر إجرائو كذلؾ في القكائـ المالية بالفترة التي حدث فييا 
التغيير، كما أّف حدكث تغير في المبادئ المحاسبية المستخدمة، يجب أف يشير إليو المحاسب في 

رشاد الم ستخدـ إلى المالحظة فقرة تكضيحية لتقريره، حيث تقكـ ىذه الفقرة بتحديد طبيعة التغيير كا 
 (.44: 2007الحسيني، التغيير )الكاردة في التقارير المالية التي حدث فييا ىذا 

 :(66: 3122)غاشكش، كلقصير:  (Comparability)القابمية لممقارنة  (2)
تعتبر المعمكمات التي يتـ قياسيا كالتقرير عنيا بصكرة متماثمة في المؤسسات المختمفة 

تمكف خاصية القابمية لممقارنة المستخدميف في تحديد جكانب االتفاؽ قابمة لممقارنة، حيث 
ات األساسية في الظكاىر االقتصادية، طالما أنو لـ يتـ إخفاء ىذه الجكانب باستخداـ االختالفك 

 .طرؽ محاسبية متماثمة
كما تعد فاعمية المعمكمات المحاسبية عمى عقد المقارنات بيف بنكد التقارير المالية لنفس 

لنفس المؤسسة االقتصادية بيف سنة كأخرل، كتعتبر المدخؿ  السنة بيف مؤسسة كأخرل، أك
 .(108: 2011األغا، كالمحاسبي )األساسي كالمنيج العممي إلجراء التحميؿ المالي 
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في تطبيؽ الطرؽ  االختالؼكتكاجو المقارنة في التطبيؽ العممي صعكبات منشؤىا 
في السياسات  االختالؼخرل كمف مجتمع آلخر، لذا يجب مراعاة كالمبادئ المحاسبية مف منشأة أل

المحاسبية المتبعة مف بمد إلى آخر عند مقارنات التقارير المالية لمنشآت البمداف المختمفة، كما 
يتطمب خاصية القابمية لمتحقؽ مف المعمكمات المحاسبية مف قبؿ القائميف بعممية القياس تحديد 

، إذ أّف معدم المعايير المحاسبية كفقان ليذه الخاصية يعد دكف المعايير طرؽ القياس قدر اإلمكاف
بحيث إيجاد ما يضمف أف تككف الطريقة المستخدمة في قياس عنصر معيف مف عناصر التقارير 

: 2009المجيمي، الفترة )المالية ىي الطريقة المناسبة ما بيف الطرؽ المحاسبية البديمة في تمؾ 
59.) 

 :الموثوقية( والعوامل المؤثرة عميياالثقة ): 6.2
تعرؼ عمى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في المبحث السابؽ، كالذم ال تـ

تطرؽ إلى تعريؼ المكثكقية كالخصائص الفرعية ليا، كيتناكؿ في ىذا المبحث العكامؿ المؤثرة 
 عمييا مف خالؿ تحميمو لممبحث السابؽ عمى النحك التالي:

 قة:تعريؼ الث 
لسنة  2رقـ  في المفيكـ FASBتـ تعريؼ الثقة في القكائـ كالمعمكمات المالية مف قبؿ 

لما يجدر بيا أف تمثمو، بعيدة عف أم تحيز، كال تتأثر تمثيميا الصادؽ  بدقة المعمكمات في 1980
ماد باألحكاـ الشخصية لمقائميف عمى إعدادىا، كتعد بالصفة النكعية المؤكدة عمى إمكانية االعت

، FASBبالمعمكمات، كخمكىا مف الخطأ كالتحيز إلى حد معقكؿ، كتمثؿ بصدؽ ما يتـ عرضو )
Concept2.) 

كما أدرج المفيكـ السابؽ تحت خاصية الثقة )المكثكقية( كالن مف التمثيؿ الصادؽ، 
 .أضافت الحيطة كالحذر، كالجكىر فكؽ الشكؿ IASBكالحيادية، كالقابمية لمتحقؽ، في حيف أف 

 لتمثيؿ الصادؽ:ا 
ارتكازية  ( صفة10: 2013نظر )حميدات، كخداش، يعد التمثيؿ الصادؽ مف كجية 

العتبارىا محكر خصائص المعمكمات ذات الجكدة العالية، فيي ركف رئيس تقـك عميو المعمكمات 
جراء كاإلبالغ المالي، كتعتمد عمييا كجكه الصفات النكعية األساسية كالكظيفية، كترتكز عمييا في إ

 2الصادؽ في المفيكـ رقـ كرد تعريؼ التمثيؿ ، كما المقارنة أك الحكـ عمى اتساؽ المعمكمات
فالتمثيؿ ، (FASB ،Concept2أك كصؼ معيف كالظاىرة التي تمثمو ) بالتطابؽ كالتكافؽ بيف مقياس

ززة بكثائؽ الصادؽ تمثيؿ لمكاقع، كلعمميات كأحداث قد تمت فعال بناء عمى عممية تبادؿ حقيقية مع
كمستندات تدؿ عمى حدكثيا بالقيـ التي ذكرت بيا بدقة دكف غمك أك نقصاف أك تحريؼ أك تدخؿ 

يجب أف يصؼ الحدث ك التمثيؿ الصادؽ يرافؽ مراحؿ الدكرة المحاسبية كاممة، ، فلمحكـ الشخصي
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و في الدفاتر أك العممية المالية بنفس الدقة في التأثير عمى الحسابات ذات العالقة، كعند إثبات
مع ما تـ قيده في  ان ككصفيّ  ان رقميّ  متطابقان  ،بمستندات دالة عمى ذلؾ المحاسبية يجب أف يككف مؤيدان 

جراء كافة التسكيات ا  ك  ،إلى الترصيد الصحيح الدفاتر المحاسبية بجانبيو المديف كالدائف، كصكالن 
ما تـ في المنشأة، كال  مثمة لكاقعو الالزمة حاؿ كجكدىا، ثـ إنتاج المعمكمة الصادقة المعبرة كالم

يقتصر التمثيؿ الصادؽ بالتحدث عف األرقاـ، بؿ يتعدل ذلؾ إلى اإلفصاح الالـز الذم يجب أف 
تذكر فيو كافة المعمكمات النكعية كالكمية المحتممة كااللتزامات الطارئة كاألحداث الالحقة لتاريخ 

 .(:3: 3116)الشمتكني،  اإلبالغ المالي كما حدثت أك يتكقع ليا أف تحدث
 (66، :311)الداية  الحيادية وقابمية التحقق: 

بغياب التحيز المقصكد مف المعمكمات في الحصكؿ  2تـ تعريؼ الحيادية في المفيكـ 
حيث ينظر ليا بالبعد عف التحيز، ، عمى نتائج محددة مسبقا، أك إحداث نكع معيف مف السمكؾ

جراءات، كسياسات، كالتحرر مف الرأم الشخصي، لصالح أ دلة، كأسس، كقكاعد، كمفاىيـ، كا 
كمبادئ ضمف فرضيات، كمتطمبات، كقيكد، يتـ القياس كالتسجيؿ كالترحيؿ كالتبكيب كالتحميؿ 

صفة أساسية ضركرية تظير تعتبر صفة الحيادية ، إذ لذلؾ كالتمخيص كالتقرير أك العرض كفقان 
 :(:21: 3122)األغا،  اسبية كمنياتطبيقاتيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدكرة المح

تحدث في المنشأة المستند الداؿ عمى ذلؾ، كأف يتـ التسجيؿ مف كاقعو لكؿ عممية مالية  (1)
في الدفاتر كالسجالت المحاسبية، مع ذكر األرقاـ المرجعية التي تسيؿ التأكد مف صحة اإلجراءات 

 الذم تـ.

ي فييا نكعية المنشأة كطبيعة أعماليا تبكيب الحسابات بناءن عمى أسس دقيقة كاضحة، تراع (2)
 كالتشريعات النافذة ذات العالقة كاألنظمة كالتعميمات الداخمية. كالقكانيف

 الترحيؿ بيف السجالت كفقا لما تـ إثباتو كقيده مع إجراءات المطابقات الدكرية. (3)

بؽ لما التحميؿ كفقا ألساليب عممية معتمدة كمكثكقة، كأف يتـ التحميؿ دكف كجكد حكـ مس (4)
 تككف عميو النتائج أك التدّخؿ في أساليب المعالجة كالتحميؿ. يجب أف

بناءن عمى ما ىك مثبت في الدفاتر كالسجالت، دكف تحريؼ أك تزكير أك غش أك التمخيص  (5)
 خداع أك تشكيو لمحقائؽ أك معالجة األخطاء بطريقة غير سميمة كالتأكد مف المكازيف بصفة دكرية.

 ع مراعاة تفصيؿ ما أجمؿ كتقديـ اإليضاحات الالزمة كاإلبالغ عف كؿ ماالتقرير بشفافية م (6)
يتعمؽ بالمنشأة بما في ذلؾ الكقائع االحتمالية، بما يكفؿ الكضكح الالـز كالفيـ لما تعنيو األرقاـ كما 
ترمي إليو، كأف يككف اإلفصاح مناسبا حسب حاجة الفئة ذات العالقة مع مراعاة األمكر التنافسية 

 المنشآت المثيمة أك التقرير بما ال يؤثر سمبا عمى المنشأة.مع 

، كترتبط الحيادية كصفة أساسية بصفة قابمية التحقؽ كالتي تـ التطرؽ ليا مسبقان كما 
يمكف تكفر قابمية التحقؽ مالـ تتكفر  مع الحيادية، إذ ال حيث تتناسب خاصية قابمية التحقؽ طرديان 
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المسجمة متصفة بالحيادية كالمكضكعية، كتمت معالجتيا بدكف تحيز،  الحيادية، فإذا كانت البيانات
ألسس كقكاعد محاسبية، فإف ذلؾ يؤدم إلى التمثيؿ الصادؽ لممعمكمات المحاسبية لما عميو  ككفقان 

المنشأة، مما يؤدم لقابمية التحقؽ كالكصكؿ إلى نفس النتائج بغض النظر عف شخص المقيـ أك 
 .(71، :311ي، )المجيم طريقة التقييـ
عدة بدائؿ تتمتع صفتيف مطمقتيف؛ لظيكر  الحيادية كالقابمية لمتحقؽ ال يمكف أف تككناإّف 

قسميف )الجعارات، بالقبكؿ العاـ لممعالجة أك التصنيؼ أك غير ذلؾ، كيمكف تقسيـ ىذه البدائؿ إلى 
2012 :207:) 

، كالحسابات، كالكصكؿ إلى بدائؿ ال تؤثر عمى النتائج المالية: تتعمؽ بعرض المعمكمات (1)
 نفس النتائج، كمف أمثمتيا طرؽ إعداد كعرض القكائـ المالية.

بدائؿ تؤثر عمى النتائج المالية: تستخدـ مداخؿ مختمفة لممحاسبة، كبالتالي الكصكؿ إلى  (2)
نتائج مالية مختمفة، تؤثر عمى نتائج األعماؿ كالمركز المالي، كمنيا طرؽ تقييـ المخزكف، كحساب 

 مالية.الكراؽ األىالؾ، كحساب مخصصات الديكف المشككؾ فييا، كىبكط اال
تقميؿ خيارات البدائؿ المختمفة لممعالجات المحاسبية، كطرؽ العرض؛ لتقكية  كلذا ينبغي

خاصيتي الحيادية، كالقابمية لمتحقؽ، حيث كجكد البدائؿ ينفي الحيادية المطمقة، ككف اختيار البديؿ 
 ، أك قرار صاحب العالقة.يخضع لقرار المحاسب

 :قواعد السموك الميني في المحاسبة والتدقيق: 7.2
إّف قكاعد كآداب السمكؾ الميني عبارة عف مجمكعة مف القيـ كالمبادئ األخالقية الممزمة 
لمفئات كاألفراد المتفاعميف في المجتمع خالؿ تأديتيـ لكاجباتيـ كمسؤكلياتيـ كمختمؼ أعماليـ، 

تيا مف الضركرة لقياـ المجتمعات بالبناء كاالستمرار كالتماسؾ نحك النجاح، حيث تعتبر أىمي
 (.23: 3119كانعداميا يدمر المجتمع كيؤدم إلى الغش كالخداع كالخيانة كانعداـ الثقة )قريط، 

كألىمية القيـ األخالقية كاآلداب المينية دأبت المنظمات الدكلية المنظمة لمينتي 
سف كتشريع قكاعد كمبادئ السمكؾ الميني؛ لتحقؽ درجات مناسبة مف  المحاسبة كالتدقيؽ عمى

ضبط السمكؾ الميني، كتمكيف المحاسب الميني بأداء خدماتو المينية عمى أحسف كجو، كخدمة 
 (.:21: 3121فئات مستخدمي المعمكمات التي بقدميا بإخالص، كمكضكعية كأمانة )الذنيبات، 

ضكئيا  يكضح أساس المبادئ التي أعدت في مدخالن تتضمف قكاعد سمكؾ كآداب المينة ك 
تعتبر بمثابة مقاييس مثالية لمسمكؾ الميني، ك  ،القكاعد، إذ ترتكز عمى مجمكعة مف القيـ األخالقية

التحمي بيا كحد الميني كقكاعد تشمؿ مجمكعة مف الصفات السمككية التي يتعيف عمى المحاسب 
ّف العالقة بيف قكاعد سمكؾ كآد، ك أدنى اب المينة كالمعايير المينية األخرل ىي عالقة ارتباط، ا 

، فما قد يرد فالقكاعد تعتبر مكممة كمفسرة لما قد يرد مف أحكاـ عامة في المعايير المينية أحيانان 
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، كما تفصيميةن  تضع لو قكاعد سمكؾ كآداب المينة أحكامان –مثاؿ االستقالؿ -في المعايير  جماالن إ
المكاضيع التي ال تتطرؽ إلييا  تفصيمية لبعض المينة تتضمف أحكامان قكاعد سمكؾ كآداب  أفّ 

 .(39: 3124)منصكر،  المعايير مثؿ العمكالت كاالعالف
 :مبادئ وقواعد السموك الميني 

 استند السمكؾ الميني لممحاسب عمى قاعدة مبادئ أساسية متعارؼ عمييا، كمنيا:
 المسؤكلية المينية: (1)

 ديتيـ ألعماليـ بمسئكليات مينية التخاذ قرارات حساسة فييتعرض المحاسبكف أثناء تأ
جميع أكجو نشاطيـ كتقع عمى عاتقيـ مسئكليات ىامة تجاه الجيات المستفيدة مف خدماتيـ كتجاه 
المجتمع ككؿ نظران لمدكر الياـ الذم يؤدكنو في المجتمع كلذا يتعيف عمييـ االلتزاـ المستمر بالتعاكف 

ائيـ، كاالحتفاظ بثقة المجتمع، كالقياـ بمسئكلياتيـ الخاصة في إدارة شؤكف فيما بينيـ لتحسيف أد
 .(222: 3121)الذنيبات،  مينتيـ كالحفاظ عمى التقاليد المينية كالرفع مف شأنيا

 األمانة كاالستقامة: (2)

تتطمب األمانة كاالستقامة مف المحاسب أف يككف نزييان، كعفيفان، كصادقان، بما ال يتعارض 
ة أعماؿ العمالء، كعدـ اإلخالؿ بمصمحة المجتمع؛ مف أجؿ مغانـ أك مزايا شخصية، كما مع سري

تتطمب االلتزاـ بنص كركح المعايير الفنية كاألخالقية، كعدـ تأكيؿ المعايير بما ال يحتمؿ كال 
غير المغرض في الرأم، كاإلىماؿ كالتخمي  االختالؼيتعارض ذلؾ مع الخطأ غير المقصكد، أك 

 .(Elder, and others, 2010) اضي عف المبادئ يتعارض مع األمانة كاالستقامةكالتغ
كتقاس األمانة كاالستقامة بالحؽ كالعدؿ، كفي حالة كجكد آراء مينية متعارضة، كعدـ 
كجكد قكاعد أك معايير، يتعيف عمى المحاسب إخضاع التصرفات كالقرارات التي يتخذىا بالتعرؼ 

 بما يتعيف أف يقكـ بو شخص أميف، كما إذا كاف احتفظ بأمانتو كاستقاللو.عمى ما إذا كاف قد قاـ 

 المكضكعية كالحياد: (3)

لخدمات المحاسب، كتتطمب منو أف يككف محايدان،  تعطي المكضكعية كاالستقالؿ قيمة
كيتمتع باستقالؿ فكرم في جميع خدماتو المينية، كأاّل يككف لو أم مصالح متعارضة، كأف يتجنب 

 .(29: 3119)قريط،  ات قد تفقده مكضكعيتو، كاستقاللو أثناء تقديـ خدماتو المينيةأم عالق
، كفي كثير مف األحياف يقدـ المحاسبكف لعمالئيـ خدمات متنكعة منيا إبداء الرأم

كالخدمات المتعمقة بالضريبة، كخدمات االستشارات اإلدارية كالمالية، كالقياـ بإعداد القكائـ المالية، 
دارية في المنشآت باختالؼ أشكاليا النظامية، أك بأدا ء خدمات التدقيؽ الداخمي، أك أعماؿ مالية كا 

كتعميـ كتدريب الخريجيف كطمبة الكميات لدخكؿ المينة، كبغض النظر عف نكع الخدمة أك الصفة 
التي يمارس بيا المحاسبكف أعماليـ كجب عمييـ المحافظة عمى اكتماؿ العمؿ الذم يقكمكف بو، 

 .(27: :311)عرار،  المحافظة عمى مكضكعيتيـ، كتجنب الخضكع لرأم اآلخريفك 
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كمسئكلياتو  ،يـ عالقاتو باستمرار بعمالئويكيتعيف عمى المحاسب إضافة إلى ما سبؽ تق
كأف يحتفظ  ،في الحقيقة أف يككف مستقالن  والعامة تجاه المجتمع، كيجب عميو أثناء تقديـ خدمات

 .الحتفاظ بمكضكعيتو، كأف يتجنب كجكد أم تضارب في المصالحاك باستقاللو الظاىرم، 
 في الحاالت التاليةو ستقاللالمحاسب النصت قكاعد السمكؾ الميني الدكلية بفقداف كما 

(Elder, and others, 2010): 
ألحد المؤسسيف أك أحد أعضاء  أك قريبان  الشركات كالمؤسسات التي يككف شريكان  -أ 

 مجمس اإلدارة.

في مجمس  كالمؤسسات التي يساىـ في تأسيسيا أك التي يككف عضكان الشركات  -ب 
 إدارتيا أك التي يقدـ ليا خدمات استشارية أك إدارية.

 ذات شأف خالؿ فترة تدقيقو. الشركات المساىمة التي يمتمؾ المحاسب فييا أسيمان  -ج 

ألحد مكظفييا أك ألحد كبار  الشركات كالمؤسسات التي يككف المحاسب شريكان  -د 
 لمشركة نفسيا. ركاء فييا أك شريكان الش

منيا أك مف أحد مدرائيا أك  الشركات أك الييئات التي يككف المحاسب مقترضان  -ق 
 أعضاء مجمس إدارتيا أك مساىمييا.

في  الشركات التي تماثؿ أنشطتيا التجارية أنشطة الشركات التي يككف عضكان  -ك 
 مجمس إدارتيا.

 العناية المينية الكاجبة: (4)

حاسب االلتزاـ بمعايير المينة الفنية كاألخالقية، كالسعي الدائـ لتحسيف كجب عمى الم
كفاءة كجكدة الخدمات، كأداء المسؤكلية المينية عمى أكمؿ كجو، فاالمتياز لب العناية المينية 

خالص  ,Elder, and others) الكاجبة، كلتحقيؽ ذلؾ يتعيف عميو أداء مسؤكلياتو المينية بكفاءة كا 

2010). 
بأداء الخدمات المينية عمى أكمؿ كجو، يستطيع  مب العناية المينية الكاجبة التزامان تتط

المحاسب تقديمو، مع االىتماـ بمصالح العمالء أفضؿ اىتماـ، كبما يتفؽ مع مسؤكلية المينة تجاه 
 .(66: 3116)أبك ىيف،   المجتمع بصفة عامة

بالتعميـ  تطمب التزامان ي يياحافظة عمالمك تستمد الكفاءة مف خالصة التعميـ كالخبرة، حيث 
المستمر، كتحسيف القدرات المينية لممحاسب طكاؿ مدة حياتو المينية، كيتعيف عمى المحاسب في 
جميع العمميات التي يقبميا كفي جميع المسؤكليات التي يتحمميا التعيد بالكصكؿ إلى مستكل 

 .العالي الذم تطمبو المبادئ الكفاءة الذم يضمف تضاىي جكدة خدماتو المستكل الميني
أداء  ف المحاسب مفمكصكؿ إلى مستكل مف الفيـ كالعمـ كالخبرة، يمكِّ لتيدؼ الكفاءة ك 

خدماتو بميارة كاقتدار، كتحدد الحاالت التي يتعيف عمى المحاسب اإلحالة أك االستعانة بخبرة 
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لتي ال تتكافر لديو، ككؿ كميارة زمالئو اآلخريف متى تطمب األمر درجة مف الخبرة كالميارة ا
محاسب مسؤكؿ عف تقدير كفاءتو، كتقكيـ كفاية تعميمو كخبرتو الشخصية لتحمؿ المسؤكلية المناطة 

 .(46: :311)عمياف،  بو
 يجب أف يتفانى المحاسبكف في الكفاء بمسؤكلياتيـ تجاه العمالء، كأصحاب العمؿ،كما 

ء الخدمات في كقتيا كبطريقة متقنة، كااللتزاـ كالمجتمع، كالتفاني في العمؿ يفرض مسؤكلية أدا
ميني  بالمعايير الفنية كاألخالقية الكاجبة التطبيؽ، كالتخطيط كاالشراؼ بطريقة كافية عمى أم نشاط

 .(16: 2013، الطرايرة) مسؤكؿ عنو
( يجب عمى المحاسب الميني المحترؼ االلتزاـ 231: 3121كفي الختاـ ذكر )الذنيبات، 

المكضكعية كالنصح لمعميؿ عند أدائو لمخدمات الضريبية، كشدد عميو بعدـ اقتراف اسمو باألمانة ك 
بأية بيانات كمعمكمات تحتكم عمى أخطاء كمعمكمات غير دقيقة كمضممة، أك أعدت بإىماؿ كغير 

إّف الكظيفة مبنية عمى معرفة حقيقية، أك احتكت عمى حذؼ مضمؿ لمجيات الضريبية، حيث 
 ةساعدكمالقكائـ المالية،  إضفاء الثقة عمى المعمكمات المحتكاة فيسبة كالتدقيؽ ىي األساسية لممحا

متخذ القرار في تقييـ البدائؿ المختمفة مف العائد، كالتكمفة، كالمخاطر، مما يزيد في فاعمية األفراد 
س كالمشركعات كاألسكاؽ كالحككمات في تخصيص المكارد، نظران لتكفر معمكمات مكثكؽ بيا تعك

 قدرة كأداء مشركعات األعماؿ.
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 ضريبة الدخل.
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 :ثالثالفصل ال
 ضريبة الدخل

 :المقدمة: 1.3
 حيث إفّ ، لخزينتيا ان ساسيّ أ فدان راك  ،دات المالية لمدكلةرالإلي ىامان  مكردان تعتبر الضرائب 

، كلذا فيي مف تعتمد عمى األمكاؿ التي تحصميا مف الضريبة لتمكيؿ نفقاتيا المختمفة الدكؿ معظـ
األدكات التي تمجأ إلييا الدكؿ في سياساتيا المالية؛ لتحقيؽ أىدافيا االقتصادية، أك أىـ 

االجتماعية، أك التنمكية التي ترجكىا، كما كتعّد الرافد الرئيس لمكازنة الدكلة؛ لذلؾ البد لمدكلة مف 
دية، كتحقيؽ حماية ىذا الرافد، كي تتمكف مف تكفير األمكاؿ المحتاجة في معالجة مشاكميا االقتصا

النمك كاالزدىار لممكاطنيف، سكاء كانت الضرائب مباشرة أك غير مباشرة، فيي األداة الميمة 
كالرئيسية لسياسة الدكلة المالية؛ لحؿ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالتنمكية )جاد 

 (.49: 2011اهلل، 
سالمة مقكماتو المختمفة، كعمى كيتكقؼ نجاح السياسة الضريبية عمى النظاـ الضريبي ك 

(، كإلنجاح ىذا 18: 2008الدكر الذم تؤديو السمطات التشريعية كالتنفيذية القضائية )عرباسي، 
الدكر كاف البد مف فرض نظاـ الضريبة اليادؼ لتحديد الدخؿ بعناية كدقة، بإلزاـ المكمفيف دفع 

سنة  17قارير المحاسبية اتباعان لمقانكف رقـ الضرائب مف خالؿ تقديـ اإلقرار الضريبي مرفقان معو الت
 .2005المعمكؿ بو في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية منذ العاـ  2004

حيث يقكـ اإلقرار عمى أساس حساب المكمؼ دخمو الخاضع لمضريبة بنفسو، كتعبئة 
حساب كفرض النمكذج الخاص بو، مما يقمؿ مف الجيد كالكقت الذم يبذلو جياز ضريبة الدخؿ في 

الضريبة، حيث يتميز بعدة امتيازات منيا تخفيؼ العبء اإلدارم كالمالي لدل اإلدارة العامة لضريبة 
الدخؿ في حساب كفرض الضريبة، كتحقيؽ العدالة النسبية لممكمؼ كخزينة الدكلة، كتنمية كتقكية 

 (.89: 2003جسكر الثقة بيف المكمفيف كاإلدارة الضريبية )رابي، 
( أف نسبة المكمفيف 4: 2008ت حسب االحصائيات المقدمة عند )سمكر، كقد بمغ

%، كقد رفضت إدارة مكتب غزة التعاكف مع 6بمغت  2006الممتزميف بتقديـ اإلقرار الضريبي لسنة 
الباحث مف مراجعة كدراسة أم مف ممفات المكمفيف لتحديد نقاط الخالؼ حسب نصكص االتفاؽ 

يجاد دراسات حالة تيـ المكضكع، النيائي في فرض الضريبة مع  المكمفيف كمحاسبييـ المينييف، كا 
 (.4: 2008لذا تـ االعتماد عمى نسب )سمكر، 

 كيقكـ ىذا الفصؿ عمى المباحث التالية:
 مفيـك الضريبة. (1)
 أىداؼ الضريبة. (2)
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 التيرب الضريبي. (3)
 .2004لسنة  17قكاعد حساب كفرض ضريبة الدخؿ حسب القانكف الفمسطيني رقـ  (4)
 تقدير ضريبة الدخؿ. طرؽ (5)
نقاط الخالؼ بيف مفتش الضريبة، كالمكمؼ، كالتفريؽ بيف الربح المحاسبي كالربح  (6)

 الضريبي.
 :مفيوم الضريبة: 2.3

ة، في الدكل صياغة كترجمة عممية لمسياسات الضريبية ويعرؼ النظاـ الضريبي عمى أنّ 
 ذ يتضمف النظاـ الضريبي مجمكعةمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي ترغب الدكلة في تحقيقيا، إ كذلؾ
 مف آليات عمؿ لكؿ كاألنظمة كالتعميمات التنفيذية كالتفسيرية، حيث تشكؿ معان  يفانك القك القكاعد  مف

 السياسي بالنظاـ كثيقة عالقة مضريبةلك  مضريبة،ل الخاضعيف كاألشخاص، الضريبية األجيزة
 ؽ تحصيميا مف مجتمع إلى آخر، كتعتبركطر  ،كغاياتيا ،في الدكلة، تختمؼ أىدافيا كاالجتماعي
 مضريبةلالدخؿ الخاضع  قياسك  ،القكائـ المالية إعدادتقكـ عمى  ،مف فركع المحاسبة الضريبة فرعان 

كلذا الدخؿ،  قانكف ضريبة والضريبة الكاجبة الدفع حسب ما نص عمي قيمة قياسكثـ  ،لمكمؼمف ا
)صالح  ا تفرض كتحصؿ بالكيفية التي يحددىا القانكفيحيث إنّ ، بالقانكف كثيقان  فيي ترتبط ارتباطان 

 (.60: 2005الديف، 
كصفيا  مف فمنيـ لمضريبة، العاـ اإلطار تكضيح في كالماؿ االقتصاد عمماء لقد اختمؼ

رعاياىا بالخدمة  تجاه الدكلة بالتزاـ كصفيا مف كمنيـ كالدكلة، الفرد بيف التعاقدية التبادلية بالعالقة
 اعتزمكا عندما البشر أف لمفيمسكؼ ركسك االجتماعي العقد نظرية في كرد(، إذ 23 :2006)لبادة، 
 ترعى حاكمة ىيئة إلى حرياتو الطبيعية مف قسـ عف فرد كؿ يتنازؿ أف عمى الجماعة تعاقدكا حياة

 (.17: 2007المشترؾ )صالح،  التعاقد ىذا مف سمطانيا مستمدة شؤكف الجماعة
عمى  الدكلة نفقات عبء تكزيع كاف الضريبة فرض مف اليدؼ أفّ  مما سبؽ يالحظ

 لتغطية الالزمة الدكلة باإليرادات خزينة تغذية أم العامة، الخدمات عمى لإلنفاؽ المكمفيف القادريف،
 التشريعية المقررة لمقكاعد كفقان  المكمفيف مف تستكفييا الدكلة مالية، النفقات، كلذا فالضريبة فريضة

 الالزمة تكفير األمكاؿ كلغاية الضريبة، دفع خاص مقابؿ نفع يعكد أف دكف يةكنيائ إلزامية بصكرة
 كاالجتماعية. االقتصادية أىدافيا كلتحقيؽ نفقاتيا، لسد

 مف تحصيميا كيتـ جبران، الدكلة تفرضو نقدم مبمغ لمضريبة أنيا الحديثة التعريفات كمف
 فرض مف اليدؼ كيككف شريع محدد،ت أك قانكف كفؽ كذلؾ مقابؿ، كدكف نيائي المكمفيف بشكؿ

 التي كاالجتماعية االقتصادية بعض األىداؼ كتحقيؽ الدكلة، نفقات تغطية في الضريبة المساىمة
نقدية،  (، كلذا امتازت الضريبة بككنيا فريضة22: 2011إلييا )الغانـ،  الكصكؿ تسعى الدكلة
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قطعي  بشكؿ المكمؼ عمى كتستحؽ بفرضيا بمكجب القانكف، كممزمة، المخكلة كالدكلة ىي الجية
 بقصد التيرب التالعب يحاكؿ أك بدفعيا، يتخمؼ مف عمى كغرامات عقكبات كتفرض كقصرم،

 مباشر، مقابؿ يدفعيا، كتدفع بدكف ال أك يدفعيا أف في لمشخص خيار كال تبرع كليست منيا،
 االجتماعية.لمدكلة، كتحقيؽ أىدافيا االقتصادية ك  العامة النفقات تغطية إلى كتيدؼ
 :أىداف ضريبة الدخل: 3.3

لمدكلة، إذ  المالية السياسة أركاف إحدل فيي االقتصاد، في ىامان  دكران  الضرائب تمعب
: 2005التالية )الحمك،  النقاط في تتمخص أىمية كليا بو، كالتحكـ االقتصاد تكجيو في تستخدميا

27:) 
 تمكيؿ مصادر مف اليدؼ ىذا ثمويم لما أىميا، كمف األىداؼ الحصيمة: مف أقدـ كفرة (1)

 (.38: 2010المتكررة )مياني،  كغير المتكررة لنفقات الدكلة
 االستقرار تحقيؽ في الميمة الكسائؿ إحدل األسعار: إذ تعتبر مستكيات الستقرار كسيمة (2)

 الطمب زيادة مع فإنو الكامؿ التكظيؼ مستكل عند يعمؿ كاف االقتصاد فإذا األسعار، مستكيات في
 الدكلة تتدخؿ كىنا األسعار، في التضخـ كبالتالي األسعار رفع مستكيات إلى بالضركرة دمسيؤ 

 ثـ كمف الطمب كتخفيض الشرائية القكة بامتصاص تقكـ كبالتالي زيادة نسبتيا، أك الضرائب بفرض
 (.30: 2005األسعار )حكسك،  في التكازف

 طريؽ عف لمدكلة ف الممكفاالقتصادم: إذ م كالنمك الكامؿ التكظيؼ لتحقيؽ كسيمة (3)
 زيادة الدكلة تقرر فقد الكامؿ، مستكيات التكظيؼ في المتحكـ الفعاؿ، بالطمب التحكـ الضرائب
 الدخؿ يزداد قد أك الكامؿ التكظيؼ االقتصاد نحك كتحريؾ الفعاؿ الطمب زيادة ثـ كمف نفقاتيا،
 ثـ كمف الكامؿ التكظيؼ مف ةعالي يحقؽ مستكيات مما الفعاؿ، الطمب كيزداد لإلنفاؽ المتاح
 (.22: 2011عالية )حسيف،  نمك معدالت تحقيؽ

في  االقتصاد: تستطيع الدكلة تشجيع االستثمار كتكجيو االقتصادية التنمية لتحقيؽ كسيمة (4)
 كبالتالي ضرائب، عمييا يفرض لقطاعات أخرل نسبة الضرائب مف بإعفائو قامت معيف قطاع
 االستيالؾ مف غيره، كيمكف ليا فرض الضرائب لمحد دكف المجاؿ ىذا في لمعمؿ االقتصاد تكجيو

 (.37: 2010االدخار )مياني،  كتشجيع
اجتماعيان، عمى خالؼ األىداؼ السابقة  الثركة: إذ يعتبر ىدفان  تكزيع إلعادة كسيمة (5)

كتخفيض  المرتفعة، الدخكؿ ذكم عمى الضريبية األعباء االقتصادية، إذ يتـ عف طريؽ زيادة
كمما  الضريبة فتزداد تصاعدية ضرائب فرض طريؽ عف المنخفضة الدخكؿ ذكم عمى باءاألع

ظكاىر  بركز مف كتحد المجتمع أفراد بيف الفجكة تقميؿ إلى تؤدم كبالتالي الدخكؿ، ازدادت
 (.26: 3119عبد الغفكر، فييا ) مرغكب غير اجتماعية
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 تحقؽ حتى تحقيقيا، إلى ياألىداؼ كالسع تمؾ االعتبار بعيف كلذا فالبد مف األخذ
 اقتصادية أك اجتماعية األىداؼ كانت تمؾ سكاءه  أجميا، مف كضعت التي العامة األىداؼ الضريبة

 سياسية. أك
 :التيرب الضريبي: 4.3

األساليب  كبشتى ،لبطريقة أك أخر  ئو، قد يمجمكمؼاستقطاع مف دخؿ ال الضريبة بما أفّ 
 .التيرب الضريبي وما يطمؽ عميىك كىذا إلى تقميؿ مقدار الضريبة المدفكعة، 

 ئـ االقتصادية المعاصرة، كتتضح خطكرتو بالنسبةراتيرب الضريبي مف أبرز الجفال
تعتبر  مف الناحية المالية، فاالقتصادية كاالجتماعية كالمالية يانظر إلى أىدافتـ اللمضريبة إذا 

 األدكات اليامة لحدإاالقتصادية فيي  الضريبة أحد المكارد اليامة لخزينة الدكلة، كمف الناحية
 يا تسيـ في القضاء عمى التفاكت الطبقي،جتماعية فإنّ الكمف الناحية ا، قتصاد الكطنيالا ولتكجي

أك  ،ئب جديدةرابفرض ض الدكلة قد تقكـك  ،خالؿ بالمساكاة كالعدالة بيف المكمفيفالكما يؤدم إلى ا
زيد األعباء الضريبية الممقاة عمى عاتؽ المكمفيف األمناء، مقدار الضريبة القائمة، األمر الذم ي ترفع
 .(84: 3115)منصكر،  يمجئيـ إلى أف يتيربكا مف دفع الضريبة كقد

 : مفيوم التيرب الضريبي:0.4.3
عف طريؽ  ،مف دفع الضريبة أك جزئيان  التيرب الضريبي التخمص كميان يعني مفيكـ 

شركط الخضكع  ومحاكلة المكمؼ الذم تتكافر في كى ك، أكالتشريعات الضريبية مخالفة القكانيف
أك جزء منيا دكف أف ينقؿ عبئيا إلى شخص آخر، كفي  والمستحقة عمي لمضريبة عدـ دفع الضريبة

حينما يتعمد المكمؼ مخالفة نص قانكني  كيحدث ذلؾ غالبان  ،ضريبةالتحصؿ اإلدارة  ىذه الحالة ال
ظاىرة يحاكؿ بكاسطتيا  كمف تحمؿ عبئيا، كىك ع الضريبة،مف دف فالتاإل ، كيرللبطريقة أك بأخر 
 .(16: 2008الضريبة أك جزء منيا )عبد الغفكر،  المكمؼ عدـ دفع

 أك عند تحصيميا، ،أك عند ربطيا ،كيحدث التيرب الضريبي عند تحديد كعاء الضريبة
يدؼ يمات خاطئة متضمف معمك  إقرارأك تقديـ  ،مف قبؿ المكمؼ بيا اإلقرارعدـ تقديـ  مف خالؿ
أك صعكبة الكصكؿ إلى ذلؾ الدخؿ، ككذلؾ قياـ المكمؼ بتكزيع الدخؿ  و،جزء مف دخم إلى إخفاء

أشخاص كىمييف، أك عدـ قدرة دائرة الضريبة عمى تحصيؿ المبالغ المستحقة عمى  الخاضع عمى
 .إخفائيـ أمكاليـ بأشكاؿ غير شرعية المكمفيف نتيجة

 بي:: أنواع التيرب الضري2.4.3
 (:96-74: 3119التيرب الكمي كالتيرب الجزئي )عبد الغفكر،  (1)

أم  ،والمستحقة عميالتيرب الكمي: كيعني نجاح المكمؼ بعدـ دفع الضريبة  - أ
لصعكبة الخركج مف نطاقيا، لعدـ كجكد ما يقيده بيا، كعدـ متابعتو مف إدارة الضريبة؛ 
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كلة زاكتصاريح م و،كعدـ كجكد مكاتب معينة ل ،نتيجة غياب العنكاف الصحيح وليإ الكصكؿ
 .في سجالت الضريبة وجراإد مينة، كلـ يتـ

أك و، جزء مف النشاط الذم يمارسنجاح المكمؼ بإخفاء التيرب الجزئي: كيعني  - ب
 يافرض إدارة الضريبةكبذلؾ يصعب عمى  نشطة،أعدة  كؿزاإخفاء نشاط معيف إذا كاف ي

 .مف قبؿ المكمؼ وح بغير المصر  عمى الجزء المخفي أك

 (:89-84: 3115التيرب الداخمي كالتيرب الخارجي )منصكر،  (2)

خالؿ قياـ المكمؼ بمخالفة قكاعد كأحكاـ القانكف  يحدثالتيرب الداخمي: إذ  - أ
لغرض التيرب  ؛بالكسائؿ غير المشركعة كالمخالفة لمقانكفك ، ةحدكد الدكل الضريبي داخؿ

مف  داخؿ حدكد الدكلة، كيشكؿ جزءن  يائككعا ةالضريبمصدر ، كيبقى مف دفع الضريبة
 .المشركعة التجارة غيرتو مثمأثركتيا القكمية، كمف 

إلى ة دفامف خالؿ كؿ الكسائؿ اليالتيرب الخارجي: يمتد إلى خارج حدكد الدكلة،  - ب
تيـ في راضياع حؽ الدكلة في الضريبة المستحقة ليا عمى أمكاؿ رعاياىا، نتيجة استثما

، وركؼ في تمؾ الدكؿ أفضؿ لممكمؼ مف دكلتظغير معمف، إذ قد تككف البشكؿ  الخارج
؛ لمصعكبة البالغة مف أخطر أنكاع التيربكما يعد  ،أنكاعياكتعدد  ،رتفاع سعر الضريبةاك 

 في القضاء عميو مف الدكلة.

 : أسباب التيرب الضريبي:3.4.3
كعدـ التنازؿ  واظ بأمكالرغبة المكمؼ في االحتفمف التيرب الضريبي السبب الظاىر  إفّ 

 وفي الكصكؿ إلى تحقيؽ رغبت وبيذا الشكؿ كقدرت والمكمؼ في تصرفات دكافع عنيا لمدكلة، إال أفّ 
، 2010)مياني:  قتصاديةالاألسباب األخالقية كالسياسية كاإلدارية كا مجمكعة مف ىتتكقؼ عم

45-62.) 
كغياب كازع  ،األخالقي لك كالمست ،ضعؼ الكعي الضريبيكتعرؼ ب :األسباب األخالقية (1)

 (:37: 2011، كيرجع ذلؾ إلى عكامؿ عدة منيا )حسيف، الضمير عند المكمفيف

ـ اعدانك ، منيا يستفيدلمدكلة أكثر مما  عطيي وأنّ السائد لدل المكمؼ بعتقاد اال -أ 
ر االنتفاع مف خدمات رااستمباالستطاعة خدمات، كشعكره  الدكلة مف ول وشعكره بما تقدم

 لالستفادة مف الخدمات العامة. شرطان  تليس يانأك ، ى مع عدـ دفع الضريبةالدكلة حت

يا تضر نّ أك  ،الدكلة تسيء استخداـ األمكاؿ العامة أفّ ب االعتقاد السائد لدل المكمؼ -ب 
 .الجماعة

كالتكسع في تفسير  ،كجكد عدالة ضريبية بيف المكمفيفشعكر المكمؼ بعدـ  -ج 
مع  ان يالمكمؼ تتناسب عكس دلردكد فعؿ نفسية لو ج عنتين االستثناءات دكف نص قانكني،
 .الكعي الضريبي كاألخالؽ المالية
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أك تعدد  ،بثقؿ العبء الضريبي عند ارتفاع معدالت الضريبة مكمؼشعكر ال -د 
يككف في حالة  عندما خاصة ،يدفع المكمؼ إلى التيرب منيا مما، والكعاء نفس عمى أنكاعيا

 .مادية صعبة

 (:98: 3116لفنية: ليا عكامؿ عدة، كمنيا )حكسك، األسباب اإلدارية كا (2)

كأداة مف لدل الدكؿ، كاستخداميا  النفقات العامةإّف تزايد : ثقؿ العبء الضريبي -أ 
أدل إلى ارتفاعيا كتعددىا، األمر الذم أدل  كاالقتصادية أدكات السياسة االجتماعية

 ليكلد لد عف الحد المعقكؿ فزيادة العبء الضريبية، ر يبدرجة كبمنيا  التيرببالمكمؼ إلى 
 يا.إلى التيرب مف دفع وبالظمـ يدفع ران المكمؼ شعك 

، د النظاـ الضريبي تعقيدان زاكمما  ؼتزيد فرص تيرب المكم: تعقيد النظاـ الضريبي -ب 
التي يصعب فييا تقدير  ففي الحاالت؛ في التيرب ران طرؽ تقدير الضريبة تؤدم دك حيث إّف 

إذا لـ  نص، كخصكصان  ند إلى أمتلتعميمات ال تس استنادان  فيان زاج ران قيمة الضريبة، تقدر تقدي
لمتيرب منيا  والتي يدفعيا مما يدفع يكف لمقضاء أم دكر يشعر المكمؼ بعدـ صحة الضريبة

زيادة فرص التيرب مف أدل إلى ، كما أّف التمييز بيف المكمفيف كأنشطتيـ بيا ولعدـ اقتناع
 في تطبيؽ الضريبة اإلدارة الضريبية، كسكء تصرؼ القانكف الضريبة دكف الكقكع تحت طائمة

 .بالظمـ كيضعؼ الثقة بعدالة الضريبة التي قصدىا القانكفيشعر المكمؼ 

تقؿ فرص التيرب بصفة عامة في نطاؽ الضريبة غير المباشرة نكع الضريبة:  -ج 
 .نطاؽ الضريبة المباشرة، كبصفة خاصة ضريبة الدخؿ في وأكثر من

 تيرب إلى تقميؿ فرص لأدالضريبة: إف االستقطاع مف المنبع طرؽ تحصيؿ  -د 
في حيف أّف إجراءات المحاسبة كالجباية األخرل تدفع المكمؼ إلى التيرب ، لمكمؼا

 الضريبي.

أسباب متعمقة بإدارة الضريبة: البد مف تكفر مقكمات عدة تساعد إدارة الضريبة في تحقيؽ  (3)
 (:322: :311النجاح، كمنيا )درغاـ، كالعمكر، 

لمقياـ  ؛كالخبرة الكاسعة الالزمة كالكافية ،تكفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية -أ 
مداكمة تدريب ىؤالء العامميف حتى تتكفر فييـ الكفاءة العممية ك  ،باألعماؿ في إدارة الجباية

 .كالمينية الالزمة التي تمكنيـ مف القياـ بأعماليـ عمى أفضؿ كجو

مخالفات، كفرض ال اكتشاؼبسرعة الك  ة،دقالتميز بيخمية ـ رقابة دااكضع نظ -ب 
مع كجكد إدارة لمتفتيش  ،لضماف انتظاـ سير العمؿ داخؿ إدارة الجباية ؛العقكبات المناسبة

 .لضماف أداء األعماؿ عمى أكمؿ كجو ؛عماؿاألالفني عمى 
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 مكظفي إدارة الضريبة أجكر تناسب طبيعة كأبعاد مالكجكد نظاـ أجكر يكفؿ  -ج 
ضطمعكف بو مف مسؤكليات، كعمى مكافآت تشجيعية تنطكم عمى حكافز فعالة لممجتيديف ي

 .منيـ

لتمكينيا مف رفع مستكل  ؛تزكيد إدارة الضريبة باألجيزة اإللكتركنية الحديثة الالزمة -د 
 .كتحديد ما يستحؽ عمييـ مف ضريبة ،كحصر مختمؼ الممكليف ،خدماتيا

معقدة لتقدير الحكاـ األات تنفيذه، إذ تؤدم جراءا  ك  ،ف الضريبةك تبسيط أحكاـ قان -ه 
الضريبة إلى خمؽ الكثير مف المشكالت كالصعكبات التي قد تعجز اإلدارة عف إيجاد  اءكع

حمكؿ مناسبة ليا تنيي ما قد ينشأ بينيا كبيف الممكليف مف نزاعات، باإلضافة إلى تعقد 
 ئيا.الممكليف إلى التيرب مف عبمما يدفع  ،جراءات اإلدارية المتعمقة بتحصيؿ الضريبةإلا

األسباب السياسية: إّف كاقع المجتمع الفمسطيني عامة، كقطاع غزة بكجو الخصكص لو  (4)
 (:75: 3115األثر العظيـ في تيرب المكمؼ مف الضريبة، كيرجع ذلؾ إلى )منصكر، 

إّف رضكخ األراضي الفمسطينية تحت كطأة االحتالؿ الصييكني، أدل إلى نمك  -أ 
ب الفمسطيني مف الضريبة، كاعتباره أحد أساليب المقاكمة المشركعة ضد تيرب الشع

سنة عمى كجكد  31االحتالؿ، كلقد بقى ىذا االعتقاد في كجدانو حتى بعد مركر أكثر مف 
 السمطة الكطنية الفمسطينية.

سياسة اإلنفاؽ العاـ في الدكلة تؤدم دكران أساسيان في التيرب الضريبي، فكمما  إفّ  -ب 
 .لدكلة استخداـ األمكاؿ العامة يقؿ التيرب مف الضريبةأحسنت ا

 .إّف عدـ االستقرار االقتصادم كاالجتماعي لمدكلة يؤدم إلى التيرب مف الضريبة -ج 

عدـ الترابط بيف أجيزة الدكلة كتضارب البالغات بيف الجيات الحككمية إّف  -د 
 يساعد عمى التيرب مف الضريبة. المختمفة

 يبي:: آثار التيرب الضر 4.4.3
، المكاطفإلى  التي تؤديياالدكلة احي خدمات ك عمى نلمتيرب مف الضريبة آثار كخيمة 

)أبك  كمف ىذه اآلثار، ضيا المالية كاالقتصادية كاالجتماعيةراعمى السياسات في تحقيؽ أغران كضر 
 :(51: 3119سنينة، 

تقميص لمالي، ك انخفاض حصيمة المكارد العامة، مما يدفع الدكلة التباع سياسة التقشؼ ا (1)
ألفراد المعيشي  لكىبكط المستك ، تراانخفاض االستثما، مما يؤدم إلى النفقات العامة حجـ

 .كضعؼ مقدرة الدكلة عمى تقديـ الخدمات العامةالشعب، 

رفع سعر الضريبة المكجكدة أك فرض ضريبة جديدة لتعكض الحككمة نقص الحصيمة  (2)
 .عف التيرب الناجـ
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راض الخارجي مف الدكؿ كالحككمات األخرل، مما يؤدم إلى ضعؼ لجكء الدكلة إلى االقت (3)
 سيادة الدكلة في حالة كقكعيا بعجز عف سداد أصؿ القرض كالفكائد.

ت النقدية كىذا يؤدم إلى اراصدالر الحككمة لتغطية العجز المالي عف طريؽ ارااضط (4)
 .ئية لمعممة كارتفاع األسعارراالقكة الش ضعؼ

ة بحيث يتحمؿ عبء الضريبة المكمفكف الذيف ال يستطيعكف التيرب خالؿ بقاعدة العدالالا (5)
 .كز قكاىـراكيفمت منيا آخركف حسب م منيا

 .المجتمعد راككىف الركابط كالتضامف بيف أف ،كانعداـ األمانة ،انتشار الفساد (6)

 :قواعد حساب وفرض ضريبة الدخل: 5.3
 كتعتبر األمـ، ثركة كتابو في سميث آدـ العالـ ىك الضريبة فرض قكاعد حدد مف أكؿ
جميع  لدل القبكؿ تمقى حتى احتراميا كينبغي الضرائب فرض عند لمدكلة مرجع بمثابة ىذه القكاعد

الذم  الحؽ ىذا استعماؿ في كالتعسؼ األفراد ظمـ إلى الدكلة تنجرؼ ال كحتى المجتمع، أفراد
الغانـ، التالي ) النحك عمى القكاعد ىذه تمخيص كيمكف الضريبة، فرض في القانكف إياه خكليا
2011 :15:) 

 شخصان  كاف سكاء الدكلة في شخص كؿ اشتراؾ ضركرة الضريبة: إذ تعني عمكمية قاعدة (1)
خضاع عميو، المستحقة الضريبة دفع مكاطنان أك أجنبيان مقيمان بالدكلة في أك معنكيان  طبيعيان   جميع كا 

 لمضريبة. األمكاؿ ككافة األشخاص
 إخضاعو عند شخص لكؿ المالية المقدرة مراعاة العدالة: حيث تكجب أك المساكاة قاعدة (2)

 الدخؿ بنسبة النسبية، مقدرتيـ بحسب الحككمية النفقات في الدكلة رعايا أم مساىمة لمضريبة،
 المجتمع. أفراد مف فرد كؿ يحصؿ عميو الذم

غمكض  كفد كبسيطة لممكمؼ كاضحة الضريبة قكانيف أحكاـ تككف اليقيف: تعني أف قاعدة (3)
ككيفية  كمعيار منو تقتطع التي كالنسبة لمضريبة الخاضع الدخؿ بتحديد يتعمؽ فيما كذلؾ إبياـ أك

جراءات أحكاـ مف بيا يتصؿ ما ككؿ تحصيميا كأسمكب دفعيا بكضكح  معركفة تككف بحيث كا 
 المكمفيف. لدل مسبقة كبصكرة

الكاضح  فالتحديد الضريبي كاالستقرار الثبات بمفيكـ الضريبي اليقيف مفيـك كيرتبط (4)
 مف الظمـ كالفساد إلى يؤدم بدكره كالذم المختمفة، جكانبيا في التعديالت كثرة مع يتعارض لمضريبة

 المالي العمؿ كالنشاط سير زعزعة كبالتالي لمدكلة، الضريبي الجياز كتسيير إدارة عمى القائميف قبؿ
 أىدافيا. في تحقيؽ لمدكلة المالية السياسة ؿفش كبالتالي الضريبي كالجياز المكمفيف بيف كالثقة

كأساليب  بمكاعيد المتعمقة الضريبة تحصيؿ أحكاـ تككف أف ضركرة المالءمة: كتعني (5)
يككف  أف يجب القاعدة ليذه كتطبيقان  كأكضاعو، ظركفو مع كتتماشى لممكمؼ مالئمة تحصيميا
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الدخؿ،  عمى الحصكؿ بعد يبةالضر  تحصؿ أف يتطمب كىذا لممكمؼ مناسبان  الضريبة دفع معيار
الكفاء  المكمؼ عمى تسييالن  الضريبة بتقسيط القاعدة ليذه استنادان  الضريبية اإلدارة تمتـز أف عمى
 بيا.
 أقؿ المكمفيف مف الضرائب جباية تكمفة تككف أف ضركرة الجباية: كتعني في االقتصاد (6)

 المناطة األىداؼ لتحقيؽ فاعميةك  بكفاءة يعمؿ ضريبي جياز خالؿ كذلؾ مف حصيمتيا، مف بكثير
 بو.

مف  العامة الضريبية المبادئ عمى تقكـ أف يجب الضريبية السياسة فإف أعاله تقدـ مما
 تحابي أحدان  أف األشكاؿ مف شكؿ بأم ليا يجكز كال التحصيؿ، في كاقتصاد كيقيف كعدالة مساكاة
 أف يؤدم شأنو مف األعماؿ ىذه ؿبمث القياـ ألفّ  الدكلة، خزينة حساب عمى أك األخر حساب عمى
 فرضت الضريبة التي األىداؼ تحقيؽ عدـ إلى باإلضافة كامؿ بشكؿ الضريبي النظاـ انييار إلى
 أجميا. مف

 المصادر أحد باعتبارىا كالنامية، المتقدمة المجتمعات كافة في الضرائب ألىمية كنظران 
 كتقدـ الرفاىية، كتحقيؽ الخدمات، عمى اإلنفاؽ في تستخدميا التي الدكلة الرئيسية إليرادات

الضريبة  فرض خالؿ مف تسعى فيي كاإلشراؼ، كالتكجيو السيادة بسمطة تتمتع الدكلة المجتمع، كأفّ 
االقتصادية،  القاعدة كخمؽ المحمية، الصناعات كتشجيع الالزمة، المالية المكارد تحقيؽ إلى

 (.40: 2014الدكس، لمدكلة ) العامة المالية ةالسياس مع تتالئـ التي كاالستيالكية كاإلنتاجية،
 األىداؼ لتحقيؽ سياستيا في الدكلة إلييا تمجأ التي األدكات أىـ مف الضرائب كتعتبر
الرافد  تعتبر أنيا كما تنمكية، أك اجتماعية أك اقتصادية األىداؼ ىذه كانت سكاء التي ترجكىا،

االقتصادية  مشاكميا لمعالجة تحتاجيا التي مكاؿاأل تكفير مف البد لذلؾ الدكلة، لمكازنة الرئيسي
كطني  ككاجب الضريبة الدكلة كتفرض (،12: 2004)منصكر،  لمكاطنييا كاالزدىار النمك كتحقيؽ
القياـ  مف الدكلة تتمكف أف أجؿ مف األداء كاجبة كىي كحمايتيا، فرضيا ينظـ قانكف بمكجب
الخدمات،  مف كغيرىا العامة كالخدمات كاألمف لصحةكا التعميـ مجاالت في مكاطنييا نحك بكاجباتيا

الخاص بضريبة  2004لسنة  17كعميو قامت السمطة الكطنية الفمسطينية بإصدار القانكف رقـ 
الذم  -عمى أساس االستحقاؽ 4الدخؿ، كقد حددت إجراءات حساب الضريبة بو في المادة رقـ 

مستثنيان الفكائد كالعمكالت  -الية بما يخصيايقكـ عمى حصر ايرادات كتكاليؼ كمصاريؼ كؿ فترة م
 تفرض 5المتعمقة بالديكف المشككؾ في تحصيميا كأرجأىا إلى التحصيؿ النقدم، كفي المادة رقـ 

مكحدة، معفيان كالن مف األرباح الرأسمالية  كبصكرة لمضريبة الخاضع الدخؿ مجمكع عمى الضريبة
، 7طة عدـ التداكؿ كالدكرية كاالنتظاـ حسب المادة رقـ الناتجة مف بيع عقارات أك أكراؽ مالية شري

 :، عمى النحك التالي8لمادة رقـ المصركفات المعتمدة مف نص اكيتـ تخفيض الدخؿ بكؿ 
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 مصاريؼ البيع كالتسكيؽ كالنقؿ كالتكزيع. (1)
 المصاريؼ اإلدارية كالقانكنية كاإليجارات. (2)
 فكائد القركض كالسندات الخاصة بعمميات االنتاج. (3)
 الركاتب كاألجكر، كضريبة القيمة المضافة المدفكعة عنيما كعف األرباح. (4)
 سنكات. 5بدالت الخمك كالمفتاحية كالشيرة كمصاريؼ التأسيس عمى أف تكزع عمى  (5)
 مكافأة نياية الخدمة. (6)
تعكيضات األيدم العاممة مف إصابة العمؿ، كالكفاة، كنفقات العالج، كأسرىـ، كأقساط  (7)

 ـ.التأميف عمى حياتي
 كصناديؽ االدخار كالتكفير كالضماف كالتأميف الصحي. (8)
 دكالر 30,000 % مف مجمؿ الدخؿ أك1نفقات تدريب المكظفيف كالمستخدميف بنسبة  (9)

 أييما أقؿ.
فركقات العممة المدينة المستخدمة في تكليد الدخؿ، مع استبعاد مصاريؼ كنفقات النشاط  (10)

 غير الخاضع لضريبة الدخؿ.
 :9اآلتية حسبما كردت في المادة رقـ كتضاؼ التنزيالت 

 2005لسنة  16إىالؾ األصكؿ الثابتة يككف حسب القسط الثابت بنص ممحؽ رقـ  (1)
كحسب كشؼ  3البند  2المادة رقـ ، 2004لسنة  17الخاص بقانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ 

 نسب اإلىالؾ المرفؽ مع الممحؽ.
 لمربح اليادفة غير كالجمعيات الخيرية ياتكالجمع الزكاة لصناديؽ المدفكعة التبرعات (2)

 رسمية عامة دعكة بمكجب الكطنية السمطة لمؤسسات كالتبرعات في فمسطيف، رسميان  كالمسجمة
 الدخؿ. صافي مف% 20 عف تزيد ال بحيث

 .سنكات 5 مف ألكثر ترحيميا عدـ شريطة سابقة مالية سنكات المرحمة مف الخسائر (3)
 أك الضريبة قبؿ الربح صافي مف% 3 عف تزيد أف العمى  المكثقة الضيافة نفقات (4)

 .أقؿ أييما دكالر سنكيان  15,000
معدكمة، بناءن عمى  أصبحت أنيا التقدير مأمكر فيو يقتنع الذم المدل إلى المعدكمة الديكف (5)

 ما يأتي:
 .مختصة محكمة قرار صدكر -أ 
 .القانكف ألحكاـ كفقان  إعساره أك المديف إفالس -ب 
 .جزئيا أك كميا لمسداد تكفي تركة كدكج دكف المديف كفاة -ج 
 أية كجكد دكف سنكات 5 عف تقؿ ال بمدة أخباره انقطاع أك سفره أك المديف اختفاء -د 

 .عمييا التنفيذ يمكف أمكاؿ
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 أية كجكد عدـ كاثبات الالزمة المطالبة رغـ ديكنو تسديد عمى المديف قدرة عدـ -ق 
 3 عف تقؿ ال مدة كمركر عمييا فيذالتن يمكف المديف لدل منقكلة أك غير منقكلة أمكاؿ
 عمى الفقرة ىذه بمكجب تنزيمو يتـ الذم المبمغ يزيد ال أف شريطة الديف، ىذا عمى سنكات
 لألشخاص اقؿ أييما السنة فيدكالر  30,000 أك اإلجمالي الدخؿ مف% 2 نسبة

 150,000جمالي أك اإل الدخؿ مف% 2 بنسبة الخصكصية المساىمة كالشركات الطبيعييف،
 قؿ لمشركات المساىمة العامة.أفي السنة أييما دكالر 

 .القانكف ألحكاـ كفقان  الديف تقادـ -ك 
 في المستخدمة أجزائيا بعض أك كالمعدات كاآلالت الماكينات استبداؿ عف الناجمة الخسارة (6)

 بعض أك المعدات أك اآلالت أك الماكينات تكمفة أساس عمى الخسارة ىذه حساب كيتـ العمؿ،
 كاألجزاء كالمعدات كاآلالت الماكينات ثمف مف المكمؼ عميو حصؿ ما منيا مطركحان  ياأجزائ

 .استيالكيا عف تنزيمو سبؽ كما المستبدلة
 :طرق تقدير ضريبة الدخل: 6.3

 إذ تتطمب لمضريبة، الخاضع الدخؿ تحديد تتطمب المكمؼ عمى الضريبة فرض إّف عممية
 ىذه إلى كلمكصكؿ لمضريبة، الخاضعة عف الدخكؿ كشؼال أجؿ مف المراقبة عمميات مف العديد
 :(40: 2010)مياني،  مف أىميا طريقة، مف أكثر ىناؾ الغاية

 عف تخمفيـ حالة ضكئو، في المكمفيف في عمى الضريبة فرض يتـ األولي: التقدير طريقة (1)
 المؤشرات: مف عمى مجمكعة باالعتماد اإلقرار الضريبي تقديـ

 النشاط. كحجـ المشيرة لنكعية المكمؼ، مف الكاردة المعمكمات -أ 
 العمؿ. سير كآلية كيفية عمى كاالضطالع عمؿ المكمؼ، لمكاف الفحص الميداني -ب 
مكانية مقارنة معمكمات سنكات المكمؼ السابقة مف ممفو الضريبي، -ج   االعتماد كا 

 لمضريبة. الخاضع الدخؿ حجـ لقياس معمكماتو عمى
كصحيحة،  منتظمة محاسبية دفاتر مسؾالمكمؼ، الذم ي كمراجعة حسابات فحص -د 

 .الفحص كالتدقيؽ نتيجة ضكء في لمضريبة الخاضع الدخؿ كقياس كنفقاتو، إيراداتو تعزز
 عمى منيج تعتمد ال التي الطرؽ مف األكلي التقدير طريقة أفّ  نستنتج تقدـ ما ضكء في

جراءات كاضح، عممي  في تماد الرئيسياالع كلكف لمضريبة، الخاضع الدخؿ حساب في صريحة كا 
 لممكمؼ، المظاىر الخارجية كبعض لمفتش الضريبة، الشخصي الحكـ عمى يقكـ الحاالت ىذه مثؿ

 غير الطرؽ مف األكلي التقدير فطريقة النشاط، لذلؾ فيو يزاكؿ الذم العمؿ لمحؿ كالفحص الميداني
 االنحياز لعكامؿ المكمؼ تعرض ما كغالبان  لمضريبة، الدخؿ الخاضع حجـ حساب في المكضكعية

 مفتش ضريبة الدخؿ. قبؿ مف المتعمد
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 مسؾ ال يستطيعكا مكمفيف عمى بالغالب المفركضة ىي الطريقة طريقة التقدير الجزافي: (2)
منتظمة، إذ تقكـ عمى القياس الجزافي لدخؿ المكمؼ، بناء عمى إحصائيات  محاسبية دفاتر كتنظيـ

السكؽ، كجيراف العمؿ كالسكف لممكمؼ الضريبي، معينة مف الجيات المختصة ككزارة االقتصاد، ك 
 .باالستفسار عف كضعو المالي كاالجتماعي
 (:31: 3125قبالف، كليذه الطريقة مزايا عديدة منيا )

 بطريقة لمضريبة الخاضع الدخؿ يقاس حيث في التطبيؽ، البساطة، كالسيكلة -أ 
 قتصادم.اال بالنشاط المتعمقة المؤشرات كالقرائف مف انطالقان  تقريبية،

 عف اإلفصاح منو يطمب ال حيث المكمؼ، في شؤكف المباشر التدخؿ إلى تؤدم ال -ب 
 كااللتزامات. المعمكمات كؿ
 يتعمؽ فيما كخاصة التحقؽ الضريبي، تعفي اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ مف -ج 

 المحاسبية. بالدفاتر
 عديدة، كمنيا: كما ليا مساكئ

 لمضريبة. الخاضع ساب الدخؿح في الجزافي استخداـ أسمكب التقدير -أ 
 الضريبية. العائدات عمى السمبي التأثير -ب 
 منتظمة. محاسبية دفاتر مسؾ مف المكمؼ تحـر -ج 
 .العممي عند التطبيؽ الضريبية العدالة تحقيؽ عدـ -د 
 المساكاة في األعباء المالية بيف المنشآت المختمفة. تحقيؽ عدـ -ق 
ى الحكـ الشخصي لمفتش عدـ المكضكعية كالدقة في القياس؛ العتمادىا عم -ك 

 الضريبة.
 تكفر لمضريبة، الخاضع لمدخؿ الحقيقية القيمة معرفة تقكـ عمى الحقيقي: التقدير طريقة (3)

مف  الكثير إلى كتحتاج مرتفعة، تطبيقيا عممان بأّف تكاليؼ في الحصيمة، ككفرة القياس، في العدالة
 إدارة ليذه الطريقة تطمب ككفقان  المتطكرة، قنيةبالت كالمزكديف القادريف كالفنييف كاإلدارييف، المدراء،
 كفقان  كاضح بشكؿ دخمو كمصادر تفاصيؿ فيو يبيف إقرار طكعي تقديـ المكمؼ مف الدخؿ ضريبة
 عمى تمؾ التشريعات كتنص المختصة، عف السمطات تصدر التي كالقرارات كالتشريعات لمقكانيف
 منيـ المطمكبة بالمعمكمات يتالعبكف أك ر،تقديـ اإلقرا عف الممتنعيف األشخاص بحؽ عقكبات
 عمى ذلؾ بعد الضريبية السمطات تعكؼ ثـ كمف المنتيية، المالية السنة كيقدـ اإلقرار عف تكثيقيا،

 مف أيضان  تعديمو كيمكف المعمكمات، مف فيو كرد ما صحة مف كالتأكد كمحتكياتو الكشؼ فحص ىذا
تتعمؽ  كالتي محددة، قرائف إلى استنادان  عمييا تحصؿ معمكمات عمى بناءن  الدخؿ ضريبة قبؿ دائرة
التجارية  كالدفاتر بالمستندات اإلقرار أك الكشؼ كيقرف كاالجتماعي، المالي ككضعو بالمكمؼ
 (.56: 3122الغانـ، عامان ) قبكالن  كالمقبكلة عمييا المتعارؼ المحاسبية لممبادئ كفقان  المنتظمة
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 :(84: 3114)رابي،  ىداؼ عديدة، كمنياتتمتع طريقة التقدير الحقيقي بأ
 المعمكمات الحصكؿ عمى خالؿ مفقياس الدخؿ الخاضع لمضريبة بشمكلية كدقة  -أ 

 .الدخؿ ضريبة كدائرة المكمؼ بيف الثقة درجة مف يزيد مما نفسو، المكمؼ مف
 لممفتش. الشخصي الحكـ في دائرة الكقكع إلى الضريبة بدفع المكمؼ ُتخضع ال -ب 
كفاعمية، ككنيا تتصؼ بالمكضكعية  بكفاءة النظاـ الضريبيأىداؼ  تحقيؽ -ج 

 كالحياد.
 عمى اعتمادان  تقريبي بشكؿ ليا كفقان  لمضريبة الخاضع الدخؿ يقدر القياسي: التقدير طريقة (4)

 كعدد يسكنو، الذم المنزؿ كنكع لممكمؼ، كالخارجية الداخمية العناصر كالمؤشرات بعض
 مف ذلؾ إلى كما المكمؼ، يمتمكيا التي السيارات كعدد أجكرىـ، كمقدار العامميف لديو، المستخدميف

 (.66: 3119عبد الغفكر، الدخؿ ) عمييا خارجية يقاس مظاىر
الضريبة،  مكظؼ مف التقدير إشعار المكمؼ تسمـ بعد تبدأ االعتراضي: التقدير طريقة (5)

باألسباب  مصحكبة اعتراض الئحة بتقديـ المكمؼ فيقكـ التقدير، ىذا عف الرضا بعدـ كشعكره
 بيف المكمؼ مكعد تحديد يتـ ثـ كمف الشكمية، الناحية مف االعتراض إلى بو أدت التي كالمبررات

 بينيـ تتـ المناقشة أف كبعد االعتراض، الئحة في المكضكعية النكاحي لمناقشة الضريبة كدائرة
: :311ـ، كالعمكر، درغاالمفركضة ) الضريبة زيادة أك تخفيض أك بإقرار سكاء القرار يصدر
322.) 

تمنح  التي اليامة الطرؽ مف ىي االعتراضي التقدير طريقة أفّ  يتبيف سبؽ ما عمى كبناء
الضريبة  قيمة عمى االعتراض مف تمكنو حيث الضريبة، قيمة في النظر إلعادة الفرصة المكمؼ
قيمة  تعديؿ مف تمكنو تثبكتيا أك إضافية مستندات تقديـ أيضان  لو كيتيح سابقان، تقديرىا تـ التي

كالضريبة  لمضريبة، الخاضع الدخؿ تقدير عممية في مشارؾ بأنو المكمؼ شعر ككمما الضريبة،
 ايجابان عمى ينعكس مما الضريبية، كالنصكص بالقرارات التزامو درجات زادت كمما عميو، المستحقة
 لمضريبة. العامة الحصيمة
والفرق بين الربح المحاسبي  الخالف بين مفتش الضريبة، والمكمف،: 7.3

 :(الفمسطيني 2004سنة  17قانكف رقـ ) والربح الضريبي
الربح المحاسبي ىك صافي اإليرادات التي تكلد الدخؿ لدل الشركة بعد طرح المصركفات 
في قائمة الدخؿ، كىك نتيجة طبيعية عند تطبيؽ معايير المحاسبة في االعتراؼ باإليراد كاالعتراؼ 

يتكلد الربح مف تطبيؽ الشركة لمسياسة المحاسبية التي تناسبيا دكف االخالؿ بمبادئ بالمصركؼ، ك 
كمعايير المحاسبة، فعمى سبيؿ المثاؿ التنكع في طرؽ حساب مصركؼ إىالؾ األصؿ الثابت بيف 

 شركة كأخرل، كطريقة حساب المخزكف، كتقييـ االستثمارات المتنكعة كغيرىـ الكثير.
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يك صافي الدخؿ الخاضع لمضريبة قبؿ خصـ األعباء األسرية بعد أما الربح الضريبي ف
تطبيؽ معايير االعتراؼ باإليرادات كالمصركفات حسب قانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ في الدكلة، إذ 
يتـ تعديؿ الربح المحاسبي بعد اخضاعو لقانكف ضريبة الدخؿ الى القيمة الربحية الجديدة التي تكائـ 

 ، الذم يتـ حسابو عمى النحك التالي:التي تسمى الربح الضريبيمعايير القانكف كىي 
 (2جدكؿ )

 تعديالت اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ عمى قائمة دخؿ المكمؼ

 مالحظات قانون ضريبة الدخل البيان

يتـ االعتراؼ باإليرادات عمى أساس االستحقاؽ كليس األساس النقدم، إذ يتـ تحميؿ كؿ  اإليرادات
 بما يخصيا، كيتـ االعتراؼ باإليراد بعد التأكد مف تحققو. سنة مالية

 تكمفة اإليرادات
لمبدأ الكارد أكالن صادر أكالن، رغـ عدـ  يتـ تعديؿ تقييـ مخزكف فترتي أكؿ المدة كآخر المدة

كجكد الئحة أك نص في القانكف يمـز باتباع ىذه الطريقة، كيتـ االعتراؼ بالمشتريات 
 سس السابقة الذكر في اإليرادات.كتكاليفيا بنفس األ

المصركفات 
 المتنكعة لمشركة

 الخاص بضريبة الدخؿ. 3115لسنة  28مف القانكف رقـ  :ك 9باتباع المادتيف 

بيع  كخسائر مكاسب
 األصكؿ الثابتة

الخاص  3116لسنة  27لمممحؽ رقـ  3مف المادة  4عند تحقؽ اإليراد كتطبيؽ البند 
، في حساب القيمة الدفترية لألصؿ المباع، كمقارنتو بقيمة 3115سنة  28بالقانكف رقـ 

، كمف ثـ إخضاعو لمضريبة، كيعفى منو بيع أك الخسارة البيع لمتأكد مف تحقؽ المكسب
 األراضي إف كانت غير متكررة.

كبناءن عمى ما سبؽ يتـ التكصؿ إلى الدخؿ الخاضع لمضريبة، كمف ثـ يتـ حساب 
%، أما المكمؼ صاحب 26لمساىمة الخصكصية المحدكدة مباشرة بنسبة الضريبة عمى الشركات ا

العمؿ الفردم، أك الشركة الشخصية، فيتـ تقسيـ الدخؿ عمى الشركاء بالنسبة التي ذكرت في عقد 
مف القانكف  21تأسيس الشركة، كبعدىا يتـ حسـ األعباء الشخصية كاألسرية حسب نص المادة 

 الي:كما بالجدكؿ الت 3115سنة  28
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 (3جدكؿ )
 3115( لسنة 28( لمقانكف رقـ )21أعباء المكمؼ الشخصي كالتنزيالت األسرية بنص المادة )

 الخاص بضريبة الدخؿ في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية
 قيمة اإلعفاء بالدوالر األمريكي: بيان اإلعفاء:

 دكالر. 3,000 مقيـ.
الزكجات كاألبناء غير المتزكجكف كأصغر 

 .دكالر عف كؿ فرد 500 ف سف الجامعات.م

 األبناء الجامعيكف.
 25دكالر عف كؿ فرد، كبحد أقصى لعمر  2,500

سنة لمذكر، كاألنثى حتى الزكاج، باستثناء الحاصؿ 
 عمى منحة جامعية، مدعمة بالمستندات.

 إيجار سكف المكمؼ كمف يعيميـ.
 2,000الحد األقصى لإليجار السنكم لممسكف ىك 

 ر، مدعـ بعقد إيجار مصدؽ مف محامي.دكال
 دكالر لمرة كاحدة فقط. 5,000 شراء أك بناء مسكف المكمؼ.

لمف يعيؿ عمى أف ال تتجاكز  كأ المكمؼ، لنفس المعالجات الطبية.
 بالمستندات. ةقيمة الدخؿ الخاضع لمضريبة، مدعم

 دكالر. 12,000كفي كؿ األحكاؿ الحد األقصى لألعباء األسرية 
سبؽ فإّف مفتش ضريبة الدخؿ يعتمد عمى التقارير المالية المرفقة في اإلقرار  مما

 الضريبي، كيجرم عمييا التعديالت التي يراىا تحقؽ القانكف بناءن عمى ما يمي:
يتـ االعتراؼ بكامؿ المبيعات المسجمة في كشؼ صفقات ضريبة القيمة المضافة عمى  (1)

ية، بغض النظر عف حقيقة عممية البيع، أـ تكاطئ مع اعتبار الفكاتير المسجمة في الكشؼ رسم
 مكمؼ آخر مف أجؿ المساعدة في التيرب مف ضريبة القيمة المضافة.

يتـ االعتراؼ بكامؿ فكاتير الشراء كالمصاريؼ المسجمة في كشؼ صفقات القيمة المضافة،  (2)
 كيقابؿ المبيعات معيا لمتكصؿ إلى مجمؿ الربح.

إلدارية كالقانكنية كاإليجارات المثبتة بأكراؽ قانكنية، كفاتكرة يتـ االعتراؼ بالمصاريؼ ا (3)
 الكيرباء، كعقد إيجار المحؿ المصدؽ مف محامي مرخص.

 يتـ االعتراؼ بفكائد القركض كالتسييالت البنكية مف كشؼ حساب البنؾ كمذكرة التسكية. (4)
ستقطاع الركاتب بناءن عمى كشؼ ا ، كمكافأة نياية الخدمةبمصركؼ الركاتب يتـ االعتراؼ (5)

 الشيرم، فأم زيادة في المصركؼ يتـ استبعادىا.
يتـ االعتراؼ بتعكيضات إصابة العمؿ بناءن عمى تقرير الطبيب المختص في حالة العامؿ  (6)

 المصاب.
سنة  16يتـ إىالؾ األصكؿ الثابتة بناءن عمى جداكؿ االىالؾ المرفقة بممحؽ القانكف رقـ  (7)

 الثابت عمى أرض الكاقع، كاستخدامو في عمؿ المكمؼ.، كالتأكد مف كجكد األصؿ 2005
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 .9يتـ قبكؿ الديكف المعدكمة بناءن عمى ما تـ تكضيحو في نص المادة  (8)
 سنكات مع الدخؿ الصافي الخاضع لمضريبة. 5يتـ تقاص الخسائر السابقة المرحمة عمى  (9)

لكؿ كفي حقيقة األمر تمت مالحظة عدـ تطبيؽ مفتشي ضريبة الدخؿ في قطاع غزة 
ّنما يتـ مراجعة كشؼ صفقات ضريبة القيمة المضافة، كمف ثـ يتـ ضرب مجمؿ  النقاط السالفة، كا 

، كعمى تمؾ النتيجة يتـ تكقيع اتفاؽ مع محاسب المكمؼ عمى 10الربح المتحقؽ منو بأكثر مف 
 حساب الدخؿ الخاضع لمضريبة.
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 :رابعالفصل ال
 الطريقة واالجراءات

 :المقدمة: 1.4
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا، ككذلؾ أداة 

لإلجراءات  الفصؿ كصفان الدراسة المستخدمة كطرؽ إعدادىا، كصدقيا كثباتيا، كما يتضمف ىذا 
التي قاـ بيا الباحث في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا، كأخيران المعالجات اإلحصائية التي اعتمد 

 عمييا في تحميؿ الدراسة.
 :منيج الدراسة: 2.4

المػػػنيج الكصػػػفي الػػػذم يقػػػـك عمػػػى منيػػػا  ،ىنػػػاؾ عػػػدة منػػػاىج تسػػػتخدـ فػػػي البحػػػث العممػػػي
كيػػتـ مػػف خػػالؿ  ،معمكمػػات عنيػػا دكف تحيػػز أثنػػاء الكصػػؼ كجمػػع ،كصػػؼ خصػػائص ظػػاىرة معينػػة

مف ع الدراسة ك مكضىك المنيج المعتمد في ك ، أك مسح العينة ،أك المسح الشامؿ ،دراسة حالة معينة
مفػتش العكامؿ المؤثرة عمى ثقة طالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، "ضخالؿ اال

ييػػػدؼ إلػػػى تػػػكفير ك ي قطػػػاع غػػػزة طبقػػػان لقكاعػػػد السػػػمكؾ المينػػػي"، ضػػػريبة الػػػدخؿ بػػػالقكائـ الماليػػػة فػػػ
البيانػػات كالحقػػائؽ عػػف المشػػكمة مكضػػكع البحػػث لتفسػػيرىا كالكقػػكؼ عمػػى دالالتيػػا، كيػػتـ مػػف خػػالؿ 

العمميػػػػة، كالتقػػػػارير، كالمجػػػػالت  ،الكتػػػػبرسػػػػائؿ الػػػػدكتكراه كالماجسػػػػتير، ك الرجػػػكع لمكثػػػػائؽ المختمفػػػػة ك
ـ أسػمكب اسػتخدكات صػدقيا بيػدؼ تحميميػا لمكصػكؿ إلػى أىػداؼ البحػث، كغيرىا مف المكاد التي يثب

 استبانة في جمع البيانات األكلية.كتصميـ ، مسح الشامؿال
 طرق جمع البيانات: :3.4

 :تـ االعتماد عمى نكعيف مف البيانات
 البيانات األكلية. (1)

بحث كحصر لدراسة بعض مفردات ال ةكذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبان
- SPSS)كتجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع البحث, كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج 

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

 نكية.البيانات الثا (2)

الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك الرسائؿ كاالبحاث العممية، ك مراجعة تمت 
مفتش ضريبة الدخؿ العكامؿ المؤثرة عمى ثقة المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كالتي تتعمؽ بدراسة 

لدراسة في إثراء ا ساىمتبالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني، كأية مراجع 
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التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة ك المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة، ك بشكؿ عممي، 
في كتابة الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ 

 الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة:: 4.4

مكظؼ  61كالبالغ عددىـ  اع غزةمفتشي ضريبة الدخؿ في قطيتككف مجتمع الدراسة مف 
، كما تـ استبعاد كمكظفة، كنظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة فقد استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ

دراسة األطراؼ األخرل ذات العالقة مف المكمفيف، كالمحاسبيف المينييف؛ إلتاحة الفرصة لدل 
 .الباحثيف في المستقبؿ بدراسة كجيات نظر األطراؼ األخرل

استبانة،  كبعد تفحص  61تـ تكزيع االستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة كتـ استرجاع لقد 
االستبانات تـ استبعاد استبانة كاحدة نظران لعدـ تحقؽ الشركط المطمكبة لإلجابة عمى االستبياف، 

كالجداكؿ التالية تبيف خصائص استبانة،  :5كبذلؾ يككف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 
 الدراسة كما يمي: مجتمع كسمات

 المؤىؿ العممي: (1)

مف مجتمع الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس، في  %63.3أّف  (3)يبيف جدكؿ رقـ 
مف مجتمع الدراسة، كعميو فإف الغالبية  %36.7حيف بمغت نسبة الحاصميف عمى درجة الماجستير 

ة مف المطمعيف عمى مشكالت العظمى مف حممة شيادة البكالكريكس، مما يعني أّف مجتمع الدراس
 .، كآرائيـ تؤثر عمى نتيجة البحثالمينة بعمـ كدراية، كليس عف جيالة

 (4)جدكؿ رقـ 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي 

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 63.3 31 بكالكريكس

 36.7 18 ماجستير

 100.0 49 المجمكع

 التخصص العممي: (2)

في حيف  مف مجتمع الدراسة تخصصيـ محاسبة، %98.0أّف  (4)بيف جدكؿ رقـ كي
مف مجتمع الدراسة؛ كيعكد ذلؾ إلى طبيعة عمميـ  %2.0بمغت نسبة تخصصات غير المحاسبة 

في كزارة المالية، كىك مدلكؿ إيجابي، لكقكع مكضكع الدراسة ضمف تخصص المحاسبة، كبالتالي 
مشكمة الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتيا بمينية عالية، مما يعطي نتائج تعتبر الفئة األقدر عمى فيـ 
 أقرب لمكاقع كبجكدة عالية.
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 (5)جدكؿ رقـ 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي 

 التكرار التخصص العممي
 48 محاسبة

 1 إدارة أعماؿ

 49 المجمكع

 سنكات الخبرة: (3)

جتمع الدراسة راكحت سنكات الخبرة ليـ "أقؿ مف مف م %16.3أّف  (5)يبيف جدكؿ رقـ ك 
 %38.8سنكات"  10سنكات كأقؿ مف  5سنكات"، في حيف بمغت نسبة سنكات الخبرة لدييـ "مف  5

مف  %24.5سنة"  15سنكات كأقؿ مف  10مف مجتمع الدراسة، ك نسبة سنكات خبرتيـ "مف 
سنة كأكثر"،  15برة ليـ "مف مف مجتمع الدراسة راكحت سنكات الخ %20.4مجتمع الدراسة، ك

حيث أّف ىذا التنكع في مستكل الخبرة يعطي مؤشرات عمى الدراية كالممارسة لمجتمع الدراسة، عممان 
سنكات، مما يعطي الثقة كيزيد مف درجة  5مف المجتمع خبرتو أكبر مف  %80بأّف أكثر مف 

 .االعتماد عمى استجاباتيـ
 (6)جدكؿ رقـ 

 متغير سنكات الخبرةسب تكزيع عينة الدراسة ح
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 16.3 8 سنكات 5أقؿ مف 

 38.8 19 سنكات 10سنكات كأقؿ مف  5مف 

 24.5 12 سنة 15سنكات كأقؿ مف  10مف 

 20.4 10 سنة كأكثر 15مف 

 100.0 49 المجمكع

 الجنس: (4)

مف مجتمع  %18.4ذككر، كمف مجتمع الدراسة مف ال %81.6أّف  (6)يبيف جدكؿ رقـ ك 
، كيرجع ذلؾ إلى العكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالعادات كالتقاليد السائدة لدل ناثإلالدراسة مف ا

المجتمع الفمسطيني، الذم يميؿ إلى الذككر في العمؿ أكثر مف اإلناث، كما أّف التنكع في الجنس 
 .سيعمؿ عمى مقارنة تؤثر عكامؿ البحث باختالؼ ثقافة كؿ جن
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 (7)جدكؿ رقـ 
 الجنس تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 81.6 40 ذكر

 18.4 9 أنثى

 100.0 49 المجمكع

 العمر: (5)
سنة  25مف مجتمع الدراسة تراكحت أعمارىـ "مف  %18.4أّف  (7)يبيف جدكؿ رقـ ك 
 35سنة كأقؿ مف  30أعمارىـ "مف  مف مجتمع الدراسة تراكحت %28.6سنة"، ك 30كأقؿ مف 
 %12.2سنة"، ك 40سنة كأقؿ مف  35مف مجتمع الدراسة تراكحت أعمارىـ "مف  %28.6سنة"، ك

مف مجتمع  %12.2سنة"، ك 45سنة كأقؿ مف  40مف مجتمع الدراسة تراكحت أعمارىـ "مف 
نة كفكؽ مما س 30مف  %80، حيث أّف أكثر مف سنة كأكثر" 45الدراسة تراكحت أعمارىـ "مف 

 .يدؿ عمى أّف معظـ مجتمع الدراسة يمتمككا رأيان ناضجان، كيمتمككا الركية قبؿ الحكـ
 (8جدكؿ رقـ )

 العمر تكزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار العمر

 18.4 9 سنة 30 سنة كأقؿ مف 25 مف

 28.6 14  سنة 35 سنة كأقؿ مف 30 مف

 28.6 14 سنة 40 سنة كأقؿ مف 35 مف

 12.2 6 سنة 45 سنة كأقؿ مف 40 مف

 12.2 6 سنة كأكثر 45 مف

 100.0 49 المجمكع

 أداة الدراسة:: 5.4
كتػػـ تعػديميا بإرشػػاداتيما  يف،المشػرف( كعرضػت عمػػى 2)ممحػؽ رقػػـ قػد تػػـ إعػداد االسػػتبانة 

قػػامكا بػػدكرىـ  كالػػذيف (3)ممحػػؽ رقػػـ  مجمكعػػة مػػف المحكمػػيفكتكجيياتيمػػا، كمػػف ثػػـ عرضػػت عمػػى 
.  بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

تكزيػػػع االسػػتبانة عمػػػى جميػػع إفػػػراد المجتمػػع لجمػػػع البيانػػات الالزمػػػة لمدراسػػة، كلقػػػد تػػػـ تػػـ 
 كما يمي: تقسيـ االستبانة إلى قسميف

 5الدراسة كيتككف مف  مجتمعل ديمكغرافيةالقسـ األكؿ : يتككف مف البيانات ال - أ
 فقرات.
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مفتش ضريبة الدخل بالقوائم المالية العوامل المؤثرة عمى ثقة تناكؿ يـ الثاني القس - ب
 محاكر كما يمي:  أربعةكتـ تقسيمو إلى  في قطاع غزة طبقًا لقواعد السموك الميني

 دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش : المحور األول
 ات.فقر  21كيتككف مف  ضريبة الدخؿ

 دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة : المحور الثاني
 .فقرات 9كيتككف مف  الدخؿ

 دكر االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل : المحور الثالث
 ات.فقر  :كيتككف مف  مفتش ضريبة الدخؿ

 قميص فجكة الثقة لدل مفتش في ت لعناية المينيةدكر االلتزاـ با: المحور الرابع
 .فقرات 8كيتككف مف  ضريبة الدخؿ

ت الخماسي  كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ر كقد كانت اإلجابات عمى حسب مقياس ليكا
(8): 

 (8جدكؿ رقـ )
 مقياس االجابات

 1 2 3 4 5 الدرجة
 بدرجة قميمة جدا بدرجة قميمة بدرجة متكسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا التصنيؼ

( 1عمى الفقرة، كقد اختار الباحث الدرجة ) المكافقةدرجة حيث ترتفع الدرجة مع زيادة 
كيتناسب مع  %60لالستجابة "بدرجة قميمة جدان"، كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة 

 االستجابات.
 : صدق وثبات االستبيان:6.4

: 1995)العساؼ، ياسو صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أّنيا سكؼ تقيس ما أعدت لق
االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف (، كما يقصد بالصدؽ شمكؿ 429

)عبيدات ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا 
 التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:تـ ك  (،179 :2001كآخركف 

 االستبيان بطريقتين: صدق فقرات (1)

 الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين(: - أ

 (5)أداة الدراسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف  تعرضػػ
أعضػػػاء مػػػف أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي كميػػػة التجػػػارة  فػػػي الجامعػػػة االسػػػالمية كجامعػػػة األزىػػػر 

أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف  (1)كضػػح الممحػػؽ رقػػـ متخصصػػيف فػػي االدارة كالمحاسػػبة كاإلحصػػاء، كي
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آرائيػػـ فػي مػدل مالئمػة العبػارات لقيػاس مػا كضػػعت  كابػدأكريف بتحكػيـ أداة الدراسػة، كقػد قػامكا مشػك
ألجمػػو، كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػكر الػػذم ينتمػػي إليػػو، كمػػدل 

ت الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرا
يركنػػػو ضػػػركرّيان مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات أك حػػػذفيا، أك إضػػػافة عبػػػارات جديػػػدة ألداة الدراسػػػة، 

المطمكبػػة مػػػف  ةآرائيػػػـ فيمػػا يتعمػػػؽ بالبيانػػات األكليػػة )الخصػػػائص الشخصػػية كالكظيفيػػػ أبػػدكاككػػذلؾ 
سػتخدـ فػي االسػتبانة، كتركػزت تكجييػات المحكمػيف عمػى المبحكثيف(، إلى جانب مقياس ليكػارت الم

انتقػػاد طػػكؿ االسػػتبانة حيػػث كانػػت تحتػػكم عمػػى بعػػض العبػػارات المتكػػررة، كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف 
ضػػافة بعػػض العبػػارات إلػػى محػػاكر  نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض المحػػاكر كا 

 أخرل.
إجراء التعديالت التي اتفؽ تـ داىا المحكمكف كاستنادان إلى المالحظات كالتكجييات التي أب

 تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا.مف يف، معمييا معظـ المحك
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: - ب

 50الدراسػػػة البػػػالغ حجمػػػو  مجتمػػػعـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي لفقػػػرات االسػػػتبياف عمػػػى تػػػ
ت االرتبػػاط بػػػيف كػػؿ فقػػػرة كالدرجػػة الكميػػػة لممحػػكر التابعػػػة لػػو، كتبػػػيف مفػػردة، كذلػػػؾ بحسػػاب معػػػامال

، حيػث إّف القيمػة (0.05)أّف معامالت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتكل داللػة  (12-9)الجداكؿ مف رقـ 
الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  rالمحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة  rكقيمػػػة  0.05االحتماليػػػة لكػػػؿ فقػػػرة أقػػػؿ مػػػف 

 رات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.، كبذلؾ تعتبر فق0.396
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 (:)جدكؿ رقـ 

دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر االكؿ: 
 الدخؿ

 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفقرة ـ

1 
بالمبادئ كالمعايير  تتكفر لدل المحاسب الميني المعرفة الكافية

 المحاسبية.
0.510 0.009 

2 
يعمؿ المحاسب الميني عمى تنفيذ اإلجراءات المطمكبة حسب 

 معايير المحاسبة.
0.518 0.008 

3 
يقـك المحاسب الميني بإجراء االختبارات الالزمة كفقا لألصكؿ 

 0.031 0.433 المينية.

4 
مدل التزامو  يقـك المحاسب الميني بتقييـ مستمر لمعمؿ يبيف

 بمعايير المحاسبة.
0.554 0.004 

5 
يخطط المحاسب الميني لعمميات عميمو قبؿ قبكؿ العمؿ معو 

 كفتح الحسابات كتصميـ الشجرة.
0.575 0.003 

 0.008 0.519 يكتشؼ المحاسب الميني األخطاء كيعمؿ عمى تصحيحيا. 6

7 
سند  يحصؿ المحاسب الميني عمى تكقيع المشترم مف عميمو عمى

 استالـ البضاعة.
0.423 0.035 

8 
يرفؽ المحاسب الميني مع فكاتير البيع كالن مف سندات القبض 

 كالتسميـ، كطمب الشراء، كأكراؽ المناقصة كشركطيا.
0.467 0.019 

9 
يقـك المحاسب الميني بعمميات الجرد الدكرم كالمستمر عمى 

 رل مفاجئة.المخزكف، كاألصكؿ، بمكاعيد متفؽ عمييا، كأكقات أخ
0.563 0.003 

10 
يقـك المحاسب الميني بإعداد مذكرة تسكية حساب البنؾ، كيعدىا 

 مع حسابات المدينيف كالدائنيف.
0.620 0.001 

 .104:7"  تساكم 34كدرجة حرية " 1016الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
اؿ األكؿ كالدرجة ( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المج9يكضح الجدكؿ )

، كبذلؾ α=0.05الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبنية دالة عند مستكل معنكية 
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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 (21) جدكؿ رقـ

 ؿااللتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخالصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثاني: 
 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفقرة ـ

1 
يتمتع المحاسب الميني بالنزاىة كاألخالؽ الحميدة أثناء تقديمو 

 الخدمات المينية.
0.743 0.000 

2 
يتبع المحاسب الميني طرؽ محاسبية مناسبة كيصدر تقارير مالية 

 صحيحة.
0.740 0.000 

3 
لتي يحصؿ عمييا أثناء يحتـر المحاسب الميني سرية المعمكمات ا

 تأدية الخدمات المينية.
0.502 0.011 

 0.007 0.527 يمتـز المحاسب الميني بتعميمات صاحب العمؿ. 4
 0.013 0.491 يتعرض المحاسب الميني لضغكط تفقده االستقامة. 5
 0.003 0.573 يقبؿ المحاسب الميني اليدايا المتنكعة. 6

7 
اقؼ كاألحداث التي تفقده يبتعد المحاسب الميني عف المك 

 االستقامة.
0.543 0.005 

8 
تمجأ بعض مكاتب المحاسبة لمعمؿ مع العمالء شكمّيان، كفي ذات 

 الكقت تككف مكاتب أخرل ىي المسؤكلة عف العمؿ.
0.516 0.008 

 .104:7"  تساكم 34كدرجة حرية " 1.16الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 الثانيالرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ( معامؿ ا10يكضح الجدكؿ )

كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبنية دالة عند مستكل معنكية 
α=0.05.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو ، 
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 (22)جدكؿ رقـ 

بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة  الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث: دكر االلتزاـ
 الدخؿ

 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفقرة ـ

1 
يقدـ المحاسب الميني تكضيحات كافية لمكظؼ الضريبة عف أم 

 استفسار لمبنكد محؿ البحث.
0.585 0.002 

 0.000 0.677 .تقبؿ ضريبة الدخؿ القكائـ المالية غالبان دكف تعديؿ عمييا 2

3 
يتقبؿ المحاسب الميني االعتراضات عمى القكائـ المالية مف 

 ضريبة الدخؿ.
0.517 0.008 

يرفؽ المحاسب الميني مع القكائـ المالية المستندات كاألكراؽ  4
 المطمكبة لتكضيح بعض البنكد محؿ االختالؼ.

0.455 0.022 

5 
حاسبيف التي تعزز يقدـ مكظفك ضريبة الدخؿ النصائح الكافية لمم

 الثقة بينيـ كبيف المكمؼ.
0.417 0.038 

6 
تقـك معظـ مكاتب المحاسبة بمسؾ حسابات لمشركات التي ليا 

 صمة قرابة أك صداقة مع المحاسب.
0.413 0.040 

7 
يكجد جزء ال باس بو مف مكاتب المحاسبة يككف صاحب المكتب 

 يا المالية.عضكان لمجالس إدارة شركات مسؤكؿ عف إعداد قكائم
0.613 0.001 

8 
% مف أرباحيا 5تحصؿ بعض مكاتب المحاسبة نسبة تزيد عف 

 مف مكمؼ كاحد.
0.492 0.012 

9 
 5يستمر تعامؿ المحاسب الميني مع العميؿ لمدة ال تتجاكز 

 سنكات.
0.485 0.014 

 .104:7"  تساكم 34كدرجة حرية " 1.16الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 الثالث( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 11دكؿ )يكضح الج
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبنية دالة عند مستكل معنكية 

α=0.05.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو ، 
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 (23)جدكؿ رقـ 

 ر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿدك الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع: 
 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفقرة ـ

1 
يفصح المحاسب الميني عف حقائؽ عمميات عميمو في القكائـ 

 المالية معززة بالمستندات المؤيدة لذلؾ.
0.662 0.000 

 0.023 0.453 لو مف العمالء.يقبؿ المحاسب الميني العركض المقدمة  2

3 
يعتمد المحاسب الميني في البنكد المعتمدة عمى الخبرة كال يكجد 
ليا مستندات مثؿ مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا عمى 

 رأم العميؿ دكف تقييـ لممدينيف.
0.597 0.002 

يستخدـ المحاسب الميني طرؽ االىالؾ المختمفة في تحديد القيمة  4
 ألصكؿ الثابتة.الدفترية ل

0.823 0.000 

5 
يقيـ المحاسب الميني المخزكف السمعي بناءن عمى مبدأ التكمفة أك 

 السكؽ أييما أقؿ.
0.616 0.001 

6 
يحسب المحاسب الميني المخزكف بطريقة الكارد أكالن صادر أكالن 

 فقط.
0.479 0.015 

7 
لزبائف يعدـ المحاسب الميني الديكف بناءن عمى األكضاع الحقيقية 

 العميؿ كبعممو كمكافقتو.
0.476 0.016 

 .104:7"  تساكم 34كدرجة حرية " 1016الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

كالدرجة  الرابع( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 12يكضح الجدكؿ )
، كبذلؾ α=0.05تكل معنكية الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبنية دالة عند مس

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: (2)

مػع معـدل كـل محـور مـن محـاور الدراسـة يبػيف معػامالت االرتبػاط بػيف  (13)جدكؿ رقػـ 
ة المعػػدؿ الكمػػي لفقػػرات االسػػتبانة كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػ

 rالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  0.05لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف  ، حيػػث إّف القيمػػة االحتماليػػة0.05
 .0.361الجدكلية كالتي تساكم 
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 (13)جدكؿ رقـ 

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

معامؿ  عنكاف المحكر المحكر
 االرتباط

مة القي
 االحتمالية

 األكؿ
دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش 

 ضريبة الدخؿ
0.657 0.000 

 الثاني
دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة 

 الدخؿ
0.477 0.016 

 الثالث
فتش دكر االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل م

 0.000 0.785 ضريبة الدخؿ

 الرابع
دكر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة 

 الدخؿ
0.830 0.000 

 .10466"  تساكم :3كدرجة حرية " 1016الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 ربعةاأل ت( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاال13يكضح الجدكؿ )
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبنية دالة عند مستكل معنكية 

α=0.05مع مالحظة أف قيمة معامؿ االرتباط ، كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو ،
الرابع ، كىذا يدؿ عمى قكة ارتباط المحكر 0.83بيف درجة المحكر الرابع كالدرجة الكمية لممجاؿ ىي 

 .بالمجاؿ
  ثبات فقرات االستبانةReliability: 

، لػك تكػرر تطبيقيػا تقريبػان  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدةن 
خطػػكات الثبػػات  يػػت(، كقػػد أجر 430: 1995عمػػى األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي أكقػػات مختمفػػة )العسػػاؼ، 

 طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. عمى العينة االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  (1)

بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية  الرتبة لكؿ بعد كقد  تـ تصحيح 
 Spearman-Brown)لمتصحيح  معامالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف

Coefficient)  الثبات معامؿ  لتالية:احسب المعادلة = 
1

2

ر

كقد بيف  ،حيث ر معامؿ االرتباط  ر

مما يطمئف  0.875أّف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيان لفقرات االستبياف حيث بمغ  (14)جدكؿ رقـ 
 ة.الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنين
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 (25)جدكؿ رقـ 

 معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

 عنكاف المحكر المحكر
معامؿ 
 االرتباط

معامؿ 
االرتباط 
 المصحح

 األكؿ
دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش 

 ضريبة الدخؿ
0.769 0.870 

 الثاني
ة لدل مفتش ضريبة دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثق

 الدخؿ
0.742 0.852 

 الثالث
دكر االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش 

 ضريبة الدخؿ
0.882 0.937 

 الرابع
دكر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة 

 الدخؿ
0.925 0.961 

 0.875 0.778 جميع الفقرات 
أّف معامالت الثبات مرتفعة نسػبيان لكػؿ مجػاؿ ( 14الجدكؿ )لنتائج المبينة في مف اضح اك 

 ( لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.0.961، 0.852كتتراكح بيف )
( كىػذا يعنػي أّف معامػؿ 0.875كذلؾ كانت قيمػة معامػؿ الثبػات لجميػع فقػرات االسػتبانة )

 الثبات لجميع فقرات االستبانة مرتفع.
 :Cronbach's Alphaونباخ  طريقة ألفا كر  (2)

ـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد بيف ااستخدتـ 
عمى استخداـ االستبانة  يؤكدمما  0.901معامالت الثبات مرتفعة حيث بمغ  أفّ  (15)جدكؿ رقـ 

 بكؿ طمأنينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
76 

 

 (26)جدكؿ رقـ 

 ا كركنباخ(لفأمعامؿ الثبات )طريقة 

معامؿ ألفا  عدد الفقرات عنكاف المحكر المحكر
 كركنباخ

 األكؿ
دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش 

 ضريبة الدخؿ
10 0.889 

 الثاني
دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة 

 الدخؿ
8 0.873 

 الثالث
مكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش دكر االلتزاـ بال
 0.941 9 ضريبة الدخؿ

 الرابع
دكر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة 

 الدخؿ
7 0.947 

 0.901 34 جميع الفقرات
اخ كانػػت مرتفعػػة أّف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػ( 15الجػػدكؿ )مػػف النتػػائج المبينػػة فػػي ضػػح اك 

 ( لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.0.947، 0.873نسبيان لكؿ مجاؿ كتتراكح بيف )
( ممػا يعنػي ارتفػاع 0.901كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات االسػتبانة )

 معامؿ الثبات لجميع فقرات االستبانة.
التّامػػة عمػػى صػػحة االسػػتبانة  كعميػػو تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات اسػػتبانة الدراسػػة، كالثقػػة

كصػػػػالحيتيا لمتحميػػػػؿ كاختبػػػػػار فرضػػػػيات الدراسػػػػة، كعميػػػػػو تكػػػػكف االسػػػػتبانة فػػػػػي صػػػػكرتيا النيائيػػػػػة 
 ( قابمة لمتكزيع.1المكضحة في الممحؽ رقـ )

 : المعالجات اإلحصائية:7.4
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف 

 Statistical Packageألساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيةا

for Social Science ( SPSS)   كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ
 البيانات:

دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي، حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي، كلت (1) حديػػد تػػـ ترميػػز كا 
طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسػي )الحػدكد الػدنيا كالعميػا( المسػتخدـ فػي محػاكر الدراسػة، تػـ حسػاب 

(، ثػػػـ تقسػػػيمو عمػػػى عػػػدد فتػػػرات المقيػػػاس الخمسػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى طػػػكؿ الفقػػػرة أم 4=1-5المػػػدل)
( ، بعػػد ذلػػؾ تػػـ إضػػافة ىػػذه القيمػػة إلػػى أقػػؿ قيمػػة فػػي المقيػػاس )كىػػي الكاحػػد الصػػحيح( 0.8=4/5)
 يكضح أطكاؿ الفترات كما يمي: (16)ذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا، كجدكؿ رقـ ك 
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 (27)جدكؿ رقـ 

 مقياس ليكرت الخماسي
الفترة)متكسط 

 الفقرة(
1-1.80 1.80-2.60 2.60-3.40 3.40-4.20 4.20-5.0 

 كبيرة جدا بدرجة بدرجة كبيرة بدرجة متكسطة بدرجة قميمة بدرجة قميمة جدا التقدير
 5 4 3 2 1 الكزف

تػػػـ حسػػػاب التكػػػرارات كالنسػػػب المئكيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػفات الشخصػػػية لمفػػػردات الدراسػػػة  (2)
 كتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.

راسػػة كذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل ارتفػػاع أك انخفػػاض اسػػتجابات أفػػراد الد Meanالمتكسػػط الحسػػابي  (3)
عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأّنو يفيد في ترتيػب العبػارات حسػب 

( عممان بأّف تفسير مدل االستخداـ أك مدل المكافقة عمػى 89: 1996أعمى متكسط حسابي )كشؾ، 
 العبارة.

حػػػػراؼ لمتعػػػػرؼ عمػػػى مػػػدل ان  (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػػارم  (4)
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبػارة مػف عبػارات متغيػرات الدراسػة كلكػؿ محػكر مػف المحػاكر الرئيسػية 
عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أّف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفػراد الدراسػة 

قيمتػػػو مػػػف  لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة إلػػػى جانػػػب المحػػػاكر الرئيسػػػية، فكممػػػا اقتربػػػت
الصفر كمما تركػزت االسػتجابات كانخفػض تشػتتيا بػيف المقيػاس )إذا كػاف االنحػراؼ المعيػارم كاحػدان 

 صحيحان فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا(.

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. (5)

 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات. (6)

 لمثبات.معادلة سبيرماف براكف  (7)

لمعرفػػة نػػكع البيانػػات ىػػؿ تتبػػع التكزيػػع  (Shapiro Wilk Test)  اختبػػار التكزيػػع الطبيعػػي (8)
 .الطبيعي أـ ال

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػرة  (One sample T test)لمتكسػػط عينػػة كاحػػدة  Tاختبػػار  (9)
 ".4كالمتكسط الحيادم "

 لمفرؽ بيف متكسط عينتيف مستقمتيف. (T)اختبار  (10)

 ايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث متكسطات فأكثر.تحميؿ التب (11)
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79 

 

 :خامسالفصل ال
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 :((Shapiro Wilk test : اختبار التوزيع الطبيعي1.5
 مفردة لمعرفة 50أقؿ مف  مجتمعحيث أّف حجـ ال ،Shapiro Wilkخداـ اختبار تـ است

ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال؟ كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات ألّف 
 نتائج (17)تكزيع البيانات طبيعيان، كيكضح الجدكؿ رقـ معظـ االختبارات المعممّية تشترط أف يككف 

البيانات تتبع  كىذا يدؿ عمى أفّ  (sig.> 0.05)القيمة االحتمالية لكؿ محكر  حيث أفّ االختبار 
 التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممّية.
 (28جدكؿ رقـ )

 Shapiro Wilk test)) اختبار التكزيع الطبيعي

القيمة  Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 االحتمالية

 األكؿ
اللتزاـ بالمسؤكلية المينية في تقميص فجكة الثقة دكر ا

 لدل مفتش ضريبة الدخؿ
10 0.977 0.458 

 الثاني
دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل 

 مفتش ضريبة الدخؿ
8 0.979 0.533 

 الثالث
دكر االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة 

 لدل مفتش ضريبة الدخؿ
9 0.962 0.197 

 الرابع
دكر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل 

 مفتش ضريبة الدخؿ
7 0.973 0.323 

 0.084 0.959 34 جميع الفقرات

 : تحميل فقرات و محاور الدراسة:2.5
انة، لتحميؿ فقرات االستب (One Sample T test)لمعينة الكاحدة  Tتـ استخداـ اختبار 

المحسكبة أكبر  tكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أّف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 
كالكزف النسبي أكبر  0.05أقؿ مف  القيمة االحتمالية)أك  2.01الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة 

 فقرة سمبية.ذلؾ تككف ال (، كغير3كالمتكسط الحسابي أكبر مف المتكسط المحايد  %60مف 
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 اختبار الفرضيات:: 3.5
  0.05=الفرضية الرئيسية: يوجد دور ميم عند مستوى داللةα  لاللتزام بالمسؤولية

في تقميص فجوة الثقة لدى مفتش  لعناية المينيةالمينية وباالستقامة وبالموضوعية والحياد وبا
 ضريبة الدخل.

 ية:كيتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التال
لاللتزام بالمسؤولية المينية في تقميص  0.05α=يوجد دور ميم عند مستوى داللة  (1)

 فجوة الثقة لدى مفتش ضريبة الدخل.
آراء  كالذم يبيف (18)جدكؿ رقـ لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في  Tتـ استخداـ اختبار 

كلية المينية في تقميص فجكة كؿ )دكر االلتزاـ بالمسؤ ألالدراسة في  فقرات المحكر ا مجتمعأفراد 
 ،"1لفقرة رقـ "اىي حسب الكزف النسبي  ةأعمى فقر  فّ أالثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ( حيث تبيف 

" 0.000، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60" كىي أكبر مف %71.84" ليا بمغ الكزف النسبيإذ 
المعرفة الكافية بالمبادئ مما يدؿ عمى أّنو "تتكفر لدل المحاسب الميني  0.05كىي أقؿ مف 

بمغ الكزف إذ " 7الفقرة رقـ "ىي حسب الكزف النسبي  ةأقؿ فقر في حيف بمغت ، كالمعايير المحاسبية"
" كىي أكبر مف 0.154، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60" كىي أقؿ مف %55.51" ليا النسبي
ترم مف عميمو عمى سند مما يدؿ عمى أّف "المحاسب الميني ال يحصؿ عمى تكقيع المش 0.05

كؿ )دكر االلتزاـ ألالمتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر ابأّف  كما يالحظ ،استالـ البضاعة"
كىي أكبر مف  3.07تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ( تساكم بالمسؤكلية المينية في 

كزف النسبي يساكم كال 0.603، كاالنحراؼ المعيارم يساكم (3)القيمة المتكسطة المحايدة 
كىي  0.759المحسكبة تساكم  tكقيمة "، %60كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايد " 61.31%
كىي أكبر مف  0.452، كالقيمة االحتمالية تساكم 2.01الجدكلية كالتي تساكم  tيمة أقؿ مف ق

كلية المينية لاللتزاـ بالمسؤ  α=0.05مما يدؿ عمى أنو ال يكجد دكر ميـ عند مستكل داللة  0.05
 .α=0.05في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ عند مستكل داللة 

مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب مما سبؽ تبيف أّف ثقة 
لقمة التزاـ المحاسب بالمسؤكلية  %؛ تعزل71قد نقصت إلى ما يقارب  الميني في قطاع غزة

قديـ خدمات المحاسبة كالتدقيؽ كالخدمات الضريبية عمى أعمى مستكل مف ت يالمينية، التي تعن
الكفاءة، كااللتزاـ بمعايير المحاسبة كالتدقيؽ، كمعايير إعداد التقارير المالية، كاجراء االختبارات 
عداد شجرة  المينية التي تؤكد صحة المبالغ المفصح عنيا بالحسابات المختمفة، كالتخطيط السميـ، كا 

ابات كقاعدة البيانات بكؿ شفافية كنزاىة، كاكتشاؼ األخطاء كالعمؿ عمى تصحيحيا، كليس الحس
المساعدة كالعمؿ عمى الغش كالخداع، مما يكلد الشؾ عند المفتش بصحة البيانات كالمعمكمات 
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الذم دعا إلى ربط  (3123)العجمي، المفصح عنيا في القكائـ المالية، كقد تكافقت ىذه النتيجة مع 
سؤكلية إعداد القكائـ المالية بإدارة الشركة )مجمس اإلدارة، كاإلدارة المالية(، كلجنة التدقيؽ، تحت م

شراؼ لجنة رقابة األداء المالي لمشركات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ مف قبؿ السكؽ  .رقابة كا 
 (29)جدكؿ رقـ 

 تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ(تحميؿ فقرات المحكر االكؿ )دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية في 
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2 
تتكفر لدل المحاسب الميني المعرفة الكافية 

 بالمبادئ كالمعايير المحاسبية.
3.59 0.956 71.84 4.335 0.000 

3 
اإلجراءات  يعمؿ المحاسب الميني عمى تنفيذ

 المطمكبة حسب معايير المحاسبة.
3.24 0.969 64.90 1.769 0.083 

4 
يقـك المحاسب الميني بإجراء االختبارات الالزمة 

 كفقا لألصكؿ المينية.
2.88 0.971 57.55 -0.883 0.382 

5 
يقـك المحاسب الميني بتقييـ مستمر لمعمؿ يبيف 

 مدل التزامو بمعايير المحاسبة.
2.98 0.878 59.59 -0.163 0.871 

6 
يخطط المحاسب الميني لعمميات عميمو قبؿ قبكؿ 

 العمؿ معو كفتح الحسابات كتصميـ الشجرة.
2.80 0.889 55.92 -1.606 0.115 

7 
يكتشؼ المحاسب الميني األخطاء كيعمؿ عمى 

 تصحيحيا.
2.86 0.979 57.14 -1.022 0.312 

8 
م مف يحصؿ المحاسب الميني عمى تكقيع المشتر 

 عميمو عمى سند استالـ البضاعة.
2.78 1.085 55.51 -1.448 0.154 

9 

يرفؽ المحاسب الميني مع فكاتير البيع كالن مف 
سندات القبض كالتسميـ، كطمب الشراء، كأكراؽ 

 المناقصة كشركطيا.
3.14 1.137 62.86 0.880 0.383 

: 

يقـك المحاسب الميني بعمميات الجرد الدكرم 
ى المخزكف، كاألصكؿ، بمكاعيد متفؽ كالمستمر عم

 عمييا، كأكقات أخرل مفاجئة.
3.08 1.205 61.63 0.474 0.637 

21 
يقـك المحاسب الميني بإعداد مذكرة تسكية حساب 

 البنؾ، كيعدىا مع حسابات المدينيف كالدائنيف.
3.22 1.159 64.49 1.355 0.182 

 0.452 0.759 61.31 0.603 3.07 جميع الفقرات
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لاللتزام باالستقامة في تقميص فجوة الثقة  0.05α=جد دور ميم عند مستوى داللة يو  (2)
 .لدى مفتش ضريبة الدخل

آراء  كالذم يبيف (19)الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة  tتـ استخداـ اختبار 
فجكة الثقة لدل  الدراسة في  فقرات المحكر الثاني )دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص مجتمعأفراد 

بمغ  ، إذ"1الفقرة رقـ "ىي حسب الكزف النسبي  ةأعمى فقر  فّ أمفتش ضريبة الدخؿ( حيث تبيف 
" كىي أقؿ 0.002، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60" كىي أكبر مف %69.80"ليا الكزف النسبي 

أثناء تقديمو مما يدؿ عمى أّف "المحاسب الميني يتمتع بالنزاىة كاألخالؽ الحميدة  0.05مف 
بمغ الكزف إذ  ،"8" الفقرة رقـىي حسب الكزف النسبي  ةأقؿ فقر في حيف بمغت ، الخدمات المينية"

" كىي أكبر مف 0.124، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60" كىي أقؿ مف %54.69النسبي "
ذات  مما يدؿ عمى أّف "بعض مكاتب المحاسبة ال تمجأ لمعمؿ مع العمالء شكمّيان، كفي 0.05

أّف المتكسط الحسابي لجميع ، كما يالحظ الكقت تككف مكاتب أخرل ىي المسؤكلة عف العمؿ"
فقرات المحكر الثاني )دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ( 

 0.551 ، كاالنحراؼ المعيارم يساكم(3)كىي أكبر مف  القيمة المتكسطة المحايدة   3.16تساكم 
المحسكبة  t" كقيمة %60كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايد " %63.26كالكزف النسبي  يساكم 

، كالقيمة االحتمالية تساكم 2.01الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أكبر مف قيمة  2.066تساكم 
 α=0.05عند مستكل داللة  ضعيؼمما يدؿ عمى أّنو يكجد دكر  0.05كىي أقؿ مف  0.044
 .α=0.05االستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ عند مستكل داللة لاللتزاـ ب

قطاع غزة في تقميص فجكة الثقة لدل بدكر استقامة المحاسب الميني ضعؼ أّف يتبيف 
يرجع إلى التزاـ المحاسب الميني بتعميمات عمالئو، كعدـ اتباع درجات مفتش ضريبة الدخؿ، 
ية خدماتو المينية، كال يحافظ عمى استقامتو، كمنيا قيامو بعرض عمؿ أحد الحيطة كالحذر أثناء تأد

عمالئو عمى زميؿ آخر، يككف ىك منفذ الخدمات، كالزميؿ ىك صاحب المسؤكلية عمى تمؾ 
الذم أثبت عدـ  (2007، الحسيني)مع نتيجة  قاربكىذه النتيجة تتالخدمات بالتكقيع كاالعتماد، 
 ي.نزاىة كصدؽ المحاسب المين
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 (19)جدكؿ رقـ 

 فقرات المحكر الثاني )دكر االلتزاـ باالستقامة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ(تحميؿ 
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2 
يتمتع المحاسب الميني بالنزاىة كاألخالؽ الحميدة 

 تقديمو الخدمات المينية.أثناء 
3.49 1.043 69.80 3.286 0.002 

3 
يتبع المحاسب الميني طرؽ محاسبية مناسبة 

 كيصدر تقارير مالية صحيحة.
3.02 1.010 60.41 0.141 0.888 

4 
يحتـر المحاسب الميني سرية المعمكمات التي 

 يحصؿ عمييا أثناء تأدية الخدمات المينية.
3.24 1.011 64.90 1.696 0.096 

 0.016 2.485 67.35 1.035 3.37 يمتـز المحاسب الميني بتعميمات صاحب العمؿ. 5

 0.755 0.313 60.82 0.912 3.04 يتعرض المحاسب الميني لضغكط تفقده االستقامة. 6

 0.543 0.613 61.63 0.932 3.08 يقبؿ المحاسب الميني اليدايا المتنكعة. 7

8 
مكاقؼ كاألحداث التي يبتعد المحاسب الميني عف ال

 تفقده االستقامة.
3.02 0.968 60.41 0.148 0.883 

9 

تمجأ بعض مكاتب المحاسبة لمعمؿ مع العمالء 
شكمّيان، كفي ذات الكقت تككف مكاتب أخرل ىي 

 المسؤكلة عف العمؿ.
2.73 1.186 54.69 -1.565 0.124 

 0.044 2.066 63.26 0.551 3.16 جميع الفقرات
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لاللتـزام بالموضـوعية والحيـاد فـي تقمـيص  0.05α=وجد دور ميـم عنـد مسـتوى داللـة ي (3)
 فجوة الثقة لدى مفتش ضريبة الدخل.

 كالػػذم يبػػيف آراء (20)مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ لمعينػػة الكاحػػدة كالنتػػائج  tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
كالحيػاد فػي تقمػيص فجػكة  الدراسة في  فقرات المحكر الثالث )دكر االلتػزاـ بالمكضػكعية مجتمعأفراد 

، "6الفقػرة رقػـ "ىػي حسػب الػكزف النسػبي  ةأعمػى فقػر  فّ أالثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ( حيػث تبػيف 
" 0.298، كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم "%60" كىػػي أكبػػر مػػف %63.27"ليػػا بمػػغ الػػكزف النسػػبي  إذ

مسػؾ حسػابات لمشػركات مما يػدؿ عمػى أّف "معظػـ مكاتػب المحاسػبة ال تقػكـ ب 0.05كىي أكبر مف 
ىػػي حسػػب الػػكزف النسػػبي  ةأقػػؿ فقػػر فػػي حػػيف بمغػػت ، التػػي ليػػا صػػمة قرابػػة أك صػػداقة مػػع المحاسػػب"

، كالقيمة االحتمالية تساكم %60" كىي أقؿ مف %50.20"ليا بمغ الكزف النسبي  ، إذ"2" الفقرة رقـ
أغمػػػب ائـ الماليػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أّف "ضػػػريبة الػػػدخؿ ال تقبػػػؿ القػػػك  0.05" كىػػػي أقػػػؿ مػػػف 0.002"

المحػػكر الثالػػث )دكر  أّف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات، كمػػا يالحػػظ دكف تعػػديؿ عمييػػا" االحيػػاف
كىػي 2.94 االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقمػيص فجػكة الثقػة لػدل مفػتش ضػريبة الػدخؿ( تسػاكم 

، كالػػػكزف النسػػػبي 0.571، كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم يسػػػاكم (3)أكبػػػر مػػػف القيمػػػة المتكسػػػطة المحايػػػدة 
 0.694سػاكم المحسػكبة ت tكقيمػة  "،%60كىي أقؿ مف الكزف النسبي المحايػد " %58.87يساكم 

كىػػي أكبػػر  0.491كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم  ،2.01كالتػػي تسػػاكم الجدكليػػة  tة كىػػي أقػػؿ مػػف قيمػػ
المكضػكعية لاللتػزاـ ب α=0.05ممػا يػدؿ عمػى أنػو ال يكجػد دكر ميػـ عنػد مسػتكل داللػة  0.05مف 

 .α=0.05كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ عند مستكل داللة 
بػالقكائـ الماليػة المعػدة مػف قبػؿ المحاسػب  تػوثققػد نقصػت أّف مفتش ضريبة الػدخؿ  يتبيفك 

 تومكضػكعيقمة اكتػراث المحاسػب المينػي بالحفػاظ عمػى لتعزل ، %:6بنسبة  الميني في قطاع غزة
 عالقتػػػو مػػػع ذات، كمػػػا أنػػػو يسػػػتمر فػػػي المكمػػػؼإعػػػداد القػػػكائـ الماليػػػة، كتحيػػػزه لصػػػالح فػػػي  هكحيػػػاد
حياد المحاسب الميني حسب تكصيات معيد المحاسبيف كىذا مخالؼ ل ،سنكات 5أكثر مف  المكمؼ

الػػػذم تكصػػػؿ إلػػػى  (3116، أبػػػك ىػػػيف)، كىػػػذه النتيجػػػة متكافقػػػة مػػػع (AICPA)القػػػانكنييف األمريكػػػي 
 لية كحياد مدقؽ الحسابات تؤثر إيجابيان في جكدة التدقيؽ.نتيجة تكفر استقال
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 (20)جدكؿ رقـ 
 تحميؿ فقرات المحكر الثالث )دكر االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ(
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2 
يقدـ المحاسب الميني تكضيحات كافية لمكظؼ 

 الضريبة عف أم استفسار لمبنكد محؿ االختالؼ.
2.90 1.026 57.96 -0.696 0.490 

3 
تقبؿ ضريبة الدخؿ القكائـ المالية غالبان دكف تعديؿ 

 عمييا.
2.51 1.023 50.20 -3.351 0.002 

4 
 يتقبؿ المحاسب الميني االعتراضات عمى القكائـ

 المالية مف ضريبة الدخؿ.
3.04 0.889 60.82 0.321 0.749 

5 

يرفؽ المحاسب الميني مع القكائـ المالية المستندات 
كاألكراؽ المطمكبة لتكضيح بعض البنكد محؿ 

 االختالؼ.
2.88 0.949 57.55 -0.903 0.371 

6 
يقدـ مكظفك ضريبة الدخؿ النصائح الكافية 

 نيـ كبيف المكمؼ.لممحاسبيف التي تعزز الثقة بي
3.14 0.979 62.86 1.022 0.312 

7 

تقـك معظـ مكاتب المحاسبة بمسؾ حسابات 
لمشركات التي ليا صمة قرابة أك صداقة مع 

 المحاسب.
3.16 1.087 63.27 1.052 0.298 

8 

يكجد جزء ال باس بو مف مكاتب المحاسبة يككف 
صاحب المكتب عضكان لمجالس إدارة شركات مسؤكؿ 

 داد قكائميا المالية.عف إع
2.88 1.033 57.55 -0.829 0.411 

9 
% 5تحصؿ بعض مكاتب المحاسبة نسبة تزيد عف 

 مف أرباحيا مف مكمؼ كاحد.
3.00 1.291 60.00 0.000 1.000 

: 
يستمر تعامؿ المحاسب الميني مع العميؿ لمدة ال 

 سنكات. 5تتجاكز 
2.90 1.327 57.96 -0.538 0.593 

 0.491 0.694- 58.87 0.571 2.94 جميع الفقرات
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لاللتزام بالعناية المينية في تقميص فجوة  0.05α=يوجد دور ميم عند مستوى داللة  (4)
 .الثقة لدى مفتش ضريبة الدخل
 كالذم يبيف آراء (21)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة الكاحدة  tتـ استخداـ اختبار 

في تقميص فجكة الثقة لدل  لعناية المينيةدكر االلتزاـ با) الرابع أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر
بمغ  ، إذ"5الفقرة رقـ "ىي حسب الكزف النسبي  ةأعمى فقر  فّ أ( حيث تبيف مفتش ضريبة الدخؿ

مما يدؿ عمى  0.05" كىي أكبر مف 1.00"، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60"ليا الكزف النسبي 
في  ،قيـ المخزكف السمعي بناءن عمى مبدأ التكمفة أك السكؽ أييما أقؿ"أّف "المحاسب الميني ال ي

" %48.98"ليا بمغ الكزف النسبي إذ  ،"7" الفقرة رقـىي حسب الكزف النسبي  ةأقؿ فقر حيف بمغت 
مما يدؿ عمى أّف  0.05" كىي أقؿ مف 0.004، كالقيمة االحتمالية تساكم "%60كىي أقؿ مف 

، كما ـ الديكف بناءن عمى األكضاع الحقيقية لزبائف العميؿ كبعممو كمكافقتو""المحاسب الميني ال يعد
في تقميص  لعناية المينيةدكر االلتزاـ با) الرابعالمتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر  أفّ  يالحظ

، (3)كىي أقؿ مف  القيمة المتكسطة المحايدة  2.81 م( تساك فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ
مف الكزف النسبي  قؿكىي أ %56.16يساكم  لنسبيكالكزف ا 0.817راؼ المعيارم يساكم كاالنح

كالتي تساكم الجدكلية  tأقؿ مف قيمة  كىي 1.647المحسكبة تساكم  tمة كقي ،"%60المحايد "
مما يدؿ عمى أّنو ال يكجد دكر  0.05كىي أكبر مف  0.106، كالقيمة االحتمالية تساكم 2.01

لاللتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة  α=0.05داللة ميـ عند مستكل 
 .α=0.05الدخؿ عند مستكل داللة 

بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب  توثققد نقصت أّف مفتش ضريبة الدخؿ  يظيرك 
ة المينية بذؿ العنايب تعزل لقمة اىتماـ المحاسب الميني؛ %68بنسبة  الميني في قطاع غزة

 الكاجبة، كالتي تتطمب منو مراعاة الكاقع في تقييـ الحسابات كاإلفصاح عف معمكماتيا المالية.
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 (21) جدكؿ رقـ
 تحميؿ فقرات المحكر الرابع )دكر االلتزاـ بالعناية المينية في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ(

 الفقرات ـ

بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

 

ؼ 
حرا
االن

رم
عيا
الم

 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

مة 
قي

t 

الية
حتم

 اال
يمة
الق

 

2 

يفصح المحاسب الميني عف حقائؽ عمميات 
عميمو في القكائـ المالية معززة بالمستندات المؤيدة 

 لذلؾ.
2.67 1.214 53.47 -1.882 0.066 

3 
يقبؿ المحاسب الميني العركض المقدمة لو مف 

 العمالء.
3.00 1.190 60.00 0.000 1.000 

4 

يعتمد المحاسب الميني في البنكد المعتمدة عمى 
الخبرة كال يكجد ليا مستندات مثؿ مخصص 
الديكف المشككؾ في تحصيميا عمى رأم العميؿ 

 دكف تقييـ لممدينيف.

2.94 0.922 58.78 -0.465 0.644 

5 
يستخدـ المحاسب الميني طرؽ االىالؾ المختمفة 

 تة.في تحديد القيمة الدفترية لألصكؿ الثاب
2.82 1.112 56.33 -1.156 0.253 

6 
يقيـ المحاسب الميني المخزكف السمعي بناءن عمى 

 مبدأ التكمفة أك السكؽ أييما أقؿ.
3.00 1.225 60.00 0.000 1.000 

7 
يحسب المحاسب الميني المخزكف بطريقة الكارد 

 أكالن صادر أكالن فقط.
2.65 1.217 53.06 -1.995 0.052 

8 
الميني الديكف بناءن عمى األكضاع  يعدـ المحاسب

 الحقيقية لزبائف العميؿ كبعممو كمكافقتو.
2.45 1.276 48.98 -3.023 0.004 

 0.106 1.647- 56.16 0.817 2.81 جميع الفقرات 

 
 
 
 
 
 



 
88 

 

لاللتزام  0.05α=لرئيسية: يوجد دور ميم عند مستوى داللة اختبار الفرضية ا (5)
، وبالموضوعية والحياد، وبالعناية المينية في تقميص فجوة بالمسؤولية المينية، وباالستقامة

 لدخل.الثقة لدى مفتش ضريبة ا
آراء  كالذم يبيف (22)مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة الكاحدة كالنتائج  tتـ استخداـ اختبار 

ة دكر االلتزاـ بالمسؤكلية المينية، كباالستقامة، كبالمكضكعي) لجميع المحاكرأفراد عينة الدراسة 
تـ ترتيب العكامؿ ( حيث في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ لعناية المينيةكالحياد، كبا

حسب المؤثرة في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش ضريبة الدخؿ مف األكثر أىمية إلى األقؿ أىمية 
 الكزف النسبي كما يمي:

 االكلى. حيث احتؿ المرتبة" %63.26" بكزف نسبي )االلتزاـ باالستقامة( - أ

 حيث احتؿ المرتبة الثانية." %61.31" بكزف نسبي )االلتزاـ بالمسؤكلية المينية( - ب

 حيث احتؿ المرتبة الثالثة." %58.87" بكزف نسبي )االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد( - ب

 حيث احتؿ المرتبة الرابعة." %56.16" بكزف نسبي (لعناية المينية)االلتزاـ با -ز 

دكر االلتزاـ بالمسؤكلية )المحاكر تكسط الحسابي لجميع الم كبصفة عامة يتبيف أفّ 
في تقميص فجكة الثقة لدل مفتش  لعناية المينيةالمينية، كباالستقامة، كبالمكضكعية كالحياد، كبا

المعيارم ، كاالنحراؼ (3)كىي أكبر مف القيمة المتكسطة المحايدة  3.001م ( تساك ضريبة الدخؿ
"، %60كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايد " %60.03ساكم ، كالكزف النسبي ي0.431ساكم ي

ة ، كالقيم2.01تساكم الجدكلية كالتي  tقيمة  كىي أقؿ مف 0.021المحسكبة تساكم  tة كقيم
ال يكجد دكر ميـ لاللتزاـ  مما يدؿ عمى أّنو 0.05كىي أكبر مف  0.983االحتمالية تساكم 

في تقميص فجكة الثقة  لعناية المينيةكعية كالحياد، كبابالمسؤكلية المينية، كباالستقامة، كبالمكض
 .α=0.05مفتش ضريبة الدخؿ عند مستكل داللة لدل 

أّف مفتش ضريبة ب تـ االستنتاجمف نتائج المحاكر األربعة السابقة كاألثر التجميعي ليـ 
؛ %71بنسبة  بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب الميني في قطاع غزة توثقنقصت  قد الدخؿ

في ممارساتو لميف المحاسبة الميني  قكاعد السمكؾالمحاسب الميني مبادئ ك تطبيؽ تعزل لقمة 
كالتدقيؽ، كيبرز ىذا األمر مف نتائج المبحكثيف كاتجاىاتيـ في اختيار إجابات االستبياف حسب 

تأثر عممية اختيار في نتيجة  (:311، عمياف)آرائيـ كمشاىداتيـ، كتتكافؽ ىذه النتيجة النيائية مع 
المراجع الخارجي بمدل التزامو كمعرفتو كتطبيقو لقكاعد السمكؾ الميني كالمعايير الدكلية ذات 

 .العالقة
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 (22)جدكؿ رقـ 
ية في بالمسؤكلية المينية كباالستقامة كبالمكضكعية كالحياد كبالعناية المين تحميؿ محاكر االستبانة )دكر االلتزاـ

 لدل مفتش ضريبة الدخؿ( تقميص فجكة الثقة

 الفقرات ـ

بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

مة 
قي

t 

الية
حتم

 اال
يمة
الق

 

 0.452 0.759 61.31 0.603 3.07 االلتزاـ بالمسؤكلية المينية 2

 0.044 2.066 63.26 0.551 3.16 االلتزاـ باالستقامة 3

 0.491 0.694- 58.87 0.571 2.94 االلتزاـ بالمكضكعية كالحياد 4

 0.106 1.647- 56.16 0.817 2.81 االلتزاـ بالعناية المينية 5

 0.983 0.021 60.03 0.431 3.00 جميع الفقرات 

 داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: فرضية العوامل الديموغرافية 
)1015≥α )ؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة استجابات المبحوثين حول العوامل الم اتبين متوسط

الدخل بالقوائم المالية في قطاع غزة طبقًا لقواعد السموك الميني تعزى لممتغيرات الشخصية 
 .العمر(و الجنس، و  ،سنوات الخبرةو )المؤىل العممي، 

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
بين متوسطات ( ≥0,05α)داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (1)

استجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخل بالقوائم المالية في 
 .المؤىل العمميإلى قطاع غزة طبقًا لقواعد السموك الميني تعزى 

الختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ  tتـ استخداـ اختبار 
فتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني المؤثرة عمى ثقة م

 كالذم (23)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  0.05α=إلى المؤىؿ العممي عند مستكل داللة تعزل 
الجدكلية  tف قيمة كىي أقؿ م 1.385 مجتمعة تساكمالمحسكبة لجميع المحاكر  t قيمة يبيف أفّ 

كىي أكبر مف  0.172، كما أّف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 2.01م كالتي تساك 
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة بيف مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ  0.05

عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل إلى 
 .0.05α=مستكل داللة  المؤىؿ العممي عند

 انخفاض تبيفالنتائج المتحصمة مف اختبار المؤىؿ العممي لمفتش ضريبة الدخؿ، إّف 
تطبيؽ قكاعد كمعايير السمكؾ الميني عند المحاسب الميني في  قمةثقتو بالقكائـ المالية نتيجة 
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المفتش يحمؿ قطاع غزة، دكف أم تأثير لدرجة المؤىؿ العممي لدل المفتش عمى رأيو )إف كاف 
 درجات أكاديمية عميا أـ ال فإنو فقد الثقة(.

 (23)جدكؿ رقـ 
العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ لفركؽ احسب  tنتائج اختبار 

 لى المؤىؿ العمميإتعزل  الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني

 البياف
المؤىؿ 
 العممي

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش 
ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في 
قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ 

 الميني

 0.487 3.066 31 بكالكريكس

1.358 0.172 

 0.290 2.891 18 ماجستير

 .3012تساكم 1016" كمستكل داللة 58ية عند درجة حرية "الجدكل tقيمة 
استجابات  بين متوسطات( ≥α 0,05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد  (2)

المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخل بالقوائم المالية في قطاع غزة 
 .سنوات الخبرة إلىطبقًا لقواعد السموك الميني تعزى 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات 
المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان 

في  كالنتائج مبينة 0.05α=سنكات الخبرة عند مستكل داللة لى إلقكاعد السمكؾ الميني تعزل 
كىي  0.245مجتمعة تساكم المحسكبة لجميع المحاكر  Fقيمة  ف أفّ كالذم يبي (24)رقـ جدكؿ 

المحاكر تساكم القيمة االحتمالية لجميع  ، كما أفّ 2.81ساكم الجدكلية كالتي ت Fمف قيمة  أقؿ
متكسطات استجابات المبحكثيف بيف فركؽ  مما يدؿ عمى عدـ كجكد 0.05كىي أكبر مف  0.864

المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد حكؿ العكامؿ 
 .0.05α=سنكات الخبرة عند مستكل داللة لى إالسمكؾ الميني تعزل 

انخفاض  تبيفالنتائج المتحصمة مف اختبار سنكات الخبرة لدل مفتش ضريبة الدخؿ،  إفّ 
كمعايير السمكؾ الميني عند المحاسب الميني في  تطبيؽ قكاعد قمةثقتو بالقكائـ المالية نتيجة 

 قطاع غزة،، دكف أم تأثير لسنكات خبرة المفتش عمى رأيو.
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 (24)جدكؿ رقـ 
بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 سنكات الخبرةتعزل الى  ي قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ المينيعمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية ف

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش 
ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في 
قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ 

 الميني

كعاتبيف المجم  0.143 3 0.048 

0.245 

 

0.864 

 0.195 45 8.756 داخؿ المجمكعات 

  48 8.899 المجمكع

 .3092تساكم  1016" كمستكل داللة 56، 4الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
بين متوسطات استجابات ( ≥α 0,05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (3)

ة الدخل بالقوائم المالية في قطاع غزة ثرة عمى ثقة مفتش ضريبالمبحوثين حول العوامل المؤ 
 .الجنسإلى طبقًا لقواعد السموك الميني تعزى 

الختبار الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ  tتـ استخداـ اختبار 
سمكؾ الميني قطاع غزة طبقان لقكاعد الالمؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في 

 كالذم يبيف أفّ  (25)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  0.05α=عند مستكل داللة الجنس تعزل إلى 
الجدكلية كالتي  tقيمة  كىي أقؿ مف 0.415تساكم المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة  tقيمة 

ما م 0.05كىي أكبر مف  0.680تساكم القيمة االحتمالية لجميع المحاكر  ا أفّ ، كم2.01ساكم ت
المؤثرة عمى ثقة العكامؿ متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ بيف يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ 

الجنس لى إمفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل 
 .0.05α=عند مستكل داللة 

ثقتو بالقكائـ  يف انخفاضتبالنتائج المتحصمة مف اختبار جنس مفتش ضريبة الدخؿ،  إفّ 
تطبيؽ قكاعد كمعايير السمكؾ الميني عند المحاسب الميني في قطاع غزة،، دكف  قمةالمالية نتيجة 

 أم تأثير لجنس المفتش عمى رأيو.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
92 

 

 (25)جدكؿ رقـ 
ضريبة لفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش احسب  tنتائج اختبار 

 لى الجنسإالدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل 

 العدد الجنس البياف
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة 
الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة 

 نيطبقان لقكاعد السمكؾ المي

 0.451 2.989 40 ذكر
-0.415 

 

0.680 

 0.343 3.056 9 انثى 

 .3012تساكم 1016" كمستكل داللة 58الجدكلية عند درجة حرية " tقيمة 
بين متوسطات استجابات ( ≥α 0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (4)

وائم المالية في قطاع غزة المبحوثين حول العوامل المؤثرة عمى ثقة مفتش ضريبة الدخل بالق
 .العمر إلىطبقًا لقواعد السموك الميني تعزى 

تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم الختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات اسػػػتجابات 
المبحكثيف حكؿ العكامؿ المػؤثرة عمػى ثقػة مفػتش ضػريبة الػدخؿ بػالقكائـ الماليػة فػي قطػاع غػزة طبقػان 

رقػـ فػي جػدكؿ  كالنتػائج مبينػة 0.05α=عنػد مسػتكل داللػة العمػر إلػى عػزل لقكاعد السمكؾ الميني ت
ؿ مػف قيمػة كىي أق 0.756ساكم المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة ت Fيبيف أف قيمة  كالذم (26)

F  كىػػي  0.560اكم لجميػػع المحػػاكر تسػػ ، كمػػا أف القيمػػة االحتماليػػة2.58كالتػػي تسػػاكم الجدكليػػة
متكسطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ العكامػؿ بيف عدـ كجكد فركؽ  ىمما يدؿ عم 0.05ف ر مأكب

المػػؤثرة عمػػى ثقػػة مفػػتش ضػػريبة الػػدخؿ بػػالقكائـ الماليػػة فػػي قطػػاع غػػزة طبقػػان لقكاعػػد السػػمكؾ المينػػي 
 .0.05α=عند مستكل داللة العمر لى إتعزل 

بػالقكائـ ثقتػو  تبػيف انخفػاضالنتائج المتحصمة مف اختبػار عمػر مفػتش ضػريبة الػدخؿ،  إفّ 
تطبيؽ قكاعد كمعايير السمكؾ الميني عند المحاسب الميني في قطاع غػزة،، دكف  قمةالمالية نتيجة 

 أم تأثير لعمر المفتش عمى رأيو.
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 (26)جدكؿ رقـ 
العكامؿ المؤثرة  حكؿاستجابات المبحكثيف  اتطمتكس بيف (One Way ANOVA) نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 إلى العمرتعزل  تش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ المينيمفعمى ثقة 

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش 
ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في 

عد السمكؾ قطاع غزة طبقان لقكا
 الميني

 0.143 4 0.572 بيف المجمكعات

0.756 

 

0.560 

 0.189 44 8.327 داخؿ المجمكعات 

  48 8.899 المجمكع

 3069تساكم   1016" كمستكل داللة 55، 5الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 الفصل السابع:
 صياتالنتائج والتو 

 : المقدمة:1.6
عمى ثقة مفتش ضريبة الدخؿ في قطاع ىدفت دراستنا ىذه إلى تكصيؼ العكامؿ المؤثرة 

غزة طبقا لقكاعد السمكؾ الميني، إذ أّف انتياج المحاسب الميني في قطاع غزة لسمككيات كآداب 
قة لدييـ، كحيث المينة يضفي الطمأنينة عمى قمكب مستخدمي القكائـ المالية، كيعزز مف أكاصر الث

أّف مفتش ضريبة الدخؿ أحد أىـ المستخدميف لمقكائـ المالية، فإنو يبني قراراتو باالعتماد عمى 
إلى نتائج كتكصيات كمقترحات بحثية،  ت الدراسةتكصم، كعميو المعمكمات الكاردة في تمؾ القكائـ

 عمى النحك التالي:
 : النتائج:2.6

ـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب الميني في قطاع مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائنقص ثقة  (1)
في ممارساتو الميني  قكاعد السمكؾالمحاسب الميني مبادئ ك تطبيؽ تعزل لقمة ؛ %71بنسبة  غزة

 .لميف المحاسبة كالتدقيؽ

% تعزل لقمة التزاـ 71بما يقارب  بالقكائـ المالية المعدة انخفاض ثقة مفتش ضريبة الدخؿ (2)
 .قطاع غزة بمسؤكلياتو المينية المحاسب الميني في

% تعزل لقمة 74انخفاض ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة بما يقارب  (3)
إلى التزاـ المحاسب الميني ذلؾ يرجع ك  تو؛استقامعمى المحاسب الميني في قطاع غزة  محافظة

 .و المينيةدرجات الحيطة كالحذر أثناء تأدية خدمات وبتعميمات عمالئو، كعدـ اتباع

بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب الميني في قطاع مفتش ضريبة الدخؿ  ةثقنقص  (4)
في إعداد  هكحياد تومكضكعيقمة اكتراث المحاسب الميني بالحفاظ عمى لتعزل ، %:6بنسبة  غزة

 5ف أكثر م المكمؼ عالقتو مع ذات، كما أنو يستمر في المكمؼالقكائـ المالية، كتحيزه لصالح 
 .سنكات

بالقكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسب الميني في قطاع نقص ثقة مفتش ضريبة الدخؿ  (5)
بذؿ العناية المينية الكاجبة، كالتي تتطمب ب تعزل لقمة اىتماـ المحاسب الميني؛ %68بنسبة  غزة

 .منو مراعاة الكاقع في تقييـ الحسابات كاإلفصاح عف معمكماتيا المالية

المؤثرة عمى ثقة مفتش العكامؿ متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ بيف كؽ د فر ال يكج (6)
لى المؤىؿ العممي إضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل 

 .0.05α= عند مستكل داللة
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تش متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفبيف د فركؽ ال يكج (7)
لى سنكات الخبرة إضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل 

 .0.05α= عند مستكل داللة
المؤثرة عمى ثقة مفتش العكامؿ متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ بيف فركؽ  ال يكجد (8)

عند الجنس لى إلميني تعزل ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ ا
 .0.05α= مستكل داللة

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة عمى ثقة مفتش بيف فركؽ  ال يكجد (9)
عند العمر لى إضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية في قطاع غزة طبقان لقكاعد السمكؾ الميني تعزل 

 .0.05α= مستكل داللة

 : التوصيات:3.6
عية المحاسب الميني بأىمية االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني، كأنيا تساىـ في العمؿ عمى تك  (1)

شفافية كمكضكعية كحياد كنزاىة كاستقامة المحاسب، مما يسيـ بنجاح القرارات المبنية عمييا، 
عادة ثقة مفتش ضريبة الدخؿ بالقكائـ المالية المعدة مف المحاسب.  كا 

عمى المحاسب الميني )أفراد، كشركات( مشكمة مف العمؿ عمى إيجاد لجاف تدقيؽ كرقابة  (2)
 كزارة المالية، كديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، كنقابتي المحاسبيف كالمدققيف.

العمؿ عمى تطبيؽ معايير المحاسبة، كالتدقيؽ، كالتقارير المالية الدكلية، بما يتناسب مع  (3)
عادة النظر في أساليب التقييـ ا لمستخدمة في المحاسبة؛ لمنيكض بالتقارير الكاقع الفمسطيني، كا 

 المالية مف معمكمات تاريخية إلى معمكمات تعكس الكقائع االقتصادية.

حث الجيات المختصة بالمسارعة في إصدار معايير المحاسبة، كالتدقيؽ، كمعايير التقارير  (4)
 المالية الفمسطينية، المالئمة لمكضع الفمسطيني عامة، ككضع قطاع غزة خاصة.

قامة الدكرات، كالندكات، ككرشات العمؿ لمجتمعي المحاسب الميني كمفتش الضريبة؛ إ (5)
لتكطيد أكاصر الصمة بيف المجتمعيف، كتذليؿ العقبات المعكقة بينيما، ككضع يد العالج عمى داء 

 فقداف الثقة بينيما.

كيات تطكير قكانيف العقكبات في نقابة المحاسبيف، تشرح كتكضح عقكبة كؿ مخالفة لسمك  (6)
 كآداب مينة المحاسبة.

فصؿ العالقات الشخصية كالمصالح المتضاربة بيف المحاسب الميني كعميمو، كأف  ينبغي (7)
 يحافظ عمى نزاىتو شكالن كمضمكنان.

 سنكات. 6تحديد عالقة المحاسب الميني مع العميؿ جبران بمدد ال تتجاكز  (8)
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لتزامات، كحقكؽ الممكية، التأكيد المستمر عمى سالمة اإلفصاح المالي لألصكؿ، كاال (9)
رفاؽ كشكفات تكضيحية مف كاقع المستندات السميمة، تجنبان  كصافي الدخؿ، كالتدفؽ النقدم، كا 

 لحاالت االعتراضات التي يقع بيا المحاسب الميني.

 : أبحاث مقترحة:4.6
 دكر لجنة التدقيؽ كالرقابة عمى المحاسب الميني في شفافية المعمكمات المالية. (1)

 ير سالمة اإلفصاح المالي في تعزيز ثقة المستخدـ بالقكائـ المالية.مدل تأث (2)

 أثر العالقات الشخصية لدل المحاسب الميني في نزاىتو كمكضكعيتو. (3)

 دكر المدقؽ بالباطف في المساعدة عمى غش اإلدارة كالمكظفيف. (4)

مع ما مدل تأثير المحاسب الميني في قطاع غزة عمى تكصيؿ رسالة المحاسبة لدل المجت (5)
 الفمسطيني بشكميا السميـ؟
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 أوال: المراجع العربية:
 :الكتب 
 :، عمافاألردف ،وانجازاتيا أىدافيا األردن في الدخل ضريبة ،3111 ىاني، جبارة، أبك (1)

 .الممكية العممية الجامعة
 دار: ، عمافاألردف ،الضريبية المحاسبة في متقدمة دراسات ،3115 خميؿ، حشيش، أبك (2)

 .كالتكزيع لمنشر الحامد
، مصر، مبادئ المحاسبة اإلدارية الحديثة، 3115أبك زيد، كماؿ، كمرعي، عطية،  (3)

 اإلسكندرية: الدار الجامعية.

، السعكدية، الرياض: اكتشاف الغش والتالعب في القوائم المالية، 3121أحمد، سامح،  (4)
 مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر.

، دليل قواعد السموك األخالقي لممحاسبين المينيين، 3121اسبة، االتحاد الدكلي لممح (5)
 األردف، عماف: جمعية المحاسبيف القانكنييف.

 ، األردف، عماف: دار البداية لمنشر.عمم تدقيق الحسابات، 3121الحدرب، زىير،  (6)

 ككبيف ىاجيف: االكاديمية العربية، الدانمارؾ، المتوسطة المحاسبة ،2007 ،الحيالي، كليد (7)
 .المفتكحة في الدانمارؾ

أصول المحاسبة ، 9::2الخداش، حساـ الديف، كصياـ، زكريا، كنكر عبد الناصر،  (8)
 ، األردف، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.المالية

 دار: ، عمافاألردف ،الضريبية المحاسبة في العممية األصول ،9::2، خالد الخطيب، (9)
 .لمنشر الحامد مكتبة

، األردف، عماف: دار كائؿ المالية العامة أسس ،3118 أحمد، كشامية، خالد، ،الخطيب (10)
 لمنشر.

، المحاسبة المتوسطة بين النظرية والتطبيق ،2012 ،اهلل كىالؿ، عبد ،الدىراكم، كماؿ (11)
 .دار الكفاء لمطباعة كالنشر :سكندريةإلامصر، 

، األردف، عماف: وليةتدقيق الحسابات في ضوء المعايير الد، 3121الذنيبات، عمي،  (12)
 المكتبة الكطنية.

 .كالتكزيع لمنشر حنيف دار: ، عمافاألردف ،الضريبية المحاسبة ،3116 خميؿ، الرفاعي، (13)
، األردف، عماف: دار صفاء لمنشر مراجعة العمميات المالية، :311الرماحي، نكاؼ،  (14)

 كالتكزيع.

 ؽ: مكتبة المدينة.مصر، الزقازي ،أساليب الفحص الضريبي ،3111، جالؿ ،الشافعي (15)
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 الدليؿ: ، عمافاألردف ،األردني الضريبي التشريع في الدخل ،3117 ،سالـ الشكابكة، (16)
 .العربي لمقانكف االلكتركني

 البحكث مجمع: غزةفمسطيف،  ،فمسطين في ومحاسبتيا الضرائب ،7::2 سالـ، الصباح، (17)
 .كاالقتصادية التجارية كاالستشارات

براىيـ، حس (18) أصول المراجعة الخارجية المفاىيم العممية ، 3123ف، الصباف، محمد، كا 
 ، مصر، اإلسكندرية: دار التعميـ الجامعي.واإلجراءات العممية

الموازنة  اإليرادات العامة العامة عمم المالية العامة النفقات ،3118 اهلل، عبد الصعيدم، (19)
 .العربية النيضة دار: القاىرة، مصر، العامة

محاسب دكلي عربي قانكني معتمد ، التدقيق -الورقة الثالثة، 3124الطرايرة، جماؿ،  (20)
IACPA ، :المجمع الدكلي العربي لممحاسبيف القانكنيكفاألردف، عماف. 

، األردف، عماف: دار كائؿ اإلدارة واألعمال، 3119العامرم، صالح، كالغالبي، طاىر،  (21)
 لمنشر.

 ،ية في العموم السموكيةالمدخل إلى البحث في العموم السموك، 1995، العساؼ، صالح (22)
 .مكتبة العبيكاف :الرياض السعكدية،

، المحاسبة المتوسطة النظرية والتطبيق القوائم المالية واألصول ،2002الفداغ، فداغ،  (23)
 األردف، عماف: مطبعة الكراؽ.

أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية ، :::2القاضي، حسيف، كدحدكح، حسيف،  (24)
 ، عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع.، األردفوالدولية

، مستقبل مينة المحاسبة والمراجعة تحديات وقضايا معاصرة، 3115المطيرم، عبيد،  (25)
 السعكدية، الرياض: دار المريخ لمنشر.

 .المعارؼ دارمصر، اإلسكندرية:  ،جرائم التيرب الضريبي ،3111، براىيـإ ،المنجني (26)

 المكتبة: المنصكرةمصر،  ،الدخل ضريبة عمى المحاسبة منيج ،3118 محمد، الناغي، (27)
 .كالتكزيع لمنشر المصرية

 المسيرة دار: عماف ، األردف،المالية العامة مبادئ ،3118 زكريا، كعزاـ، ،محمكد الكادم، (28)
 .كالطباعة كالتكزيع لمنشر

: اإلسكندريةمصر،  ،والتطبيق النظرية بين الضريبية المحاسبة ،3116 محمد، بدكم، (29)
 .ةيجامعال دارال
 ،معاصرة محاسبية ومشاكل قضايا في دراسات ،3111، األميرة عثماف،ك  محمد، بدكم، (30)

 .لمنشر المعارؼ منشأة: اإلسكندريةمصر، 
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مصر،  ،الضريبية المحاسبة ،3112 فؤاد، المميجي،ك  األميرة، عثماف،ك  محمد، بدكم، (31)
 .ةيالجامع دارال: اإلسكندرية

فمسطيف، غزة:  ،لمعايير المراجعة الدولية ت وفقاً مراجعة الحسابا ،3113 يكسؼ، جربكع، (32)
 مكتبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

فمسطيف، غزة: ، أساسيات اإلطار النظري في مراجعة الحسابات ،2001 ،جربكع، يكسؼ (33)
 مكتبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

فمسطيف، ، ييرالمعا المبادئ المفاىيم الفروض المحاسبة نظرية ،2001 ،جربكع، يكسؼ (34)
 غزة: مكتبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

فمسطيف، غزة: ، مسؤولية المراجع عن عدم اكتشاف األخطاء ،2000 ،جربكع، يكسؼ (35)
 مكتبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

العممي لمعايير  المحاسبة الدولية مع التطبيق ،3112سالـ،  حمس،ك  ،يكسؼ جربكع، (36)
 طيف، غزة: مكتبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.، فمسالمحاسبة الدولية

، المحاسبة المالية مبادئ القياس واإلفصاح المحاسبي ،2003 ،اإللو جعفر، عبد (37)
 األردف، عماف: دار حنيف لمنشر كالتكزيع.

، األردف، عماف: المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة، 9::2حجازم، محمد،  (38)
 المكتبة الكطنية.

جامعة عيف شمس، : القاىرةمصر،  ،معاصرة ضريبية مشكالت ،3116 طارؽ، حماد، (39)
 .التجارة كمية

موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية  ،2004 ،حماد، طارؽ (40)
 .الدار الجامعية :سكندريةإلا مصر، ،والمقارنة من المعايير األمريكية والبريطانية والعربية

، محاسب دكلي المحاسبة -الورقة الثانية ،2013 ،ساـكخّداش، ح ،حميدات، جمعة (41)
 المجمع الدكلي العربي لممحاسبيف القانكنيكف.األردف، عماف: ، IACPAعربي قانكني معتمد 

األردف،  ،المعايير النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى ،:311 ،رضكاف حناف، (42)
 عماف: دار كائؿ لمنشر.

 كائؿ دار ، عماف:األردف ،الضريبي والتشريع العامة المالية ،3111 جياد، خصاكنة، (43)
 .لمنشر

مبادئ المحاسبة األصول ، 3118دىمش، نعيـ، كأبك نصار، محمد، كالخاليمة، محمكد،  (44)
 ، األردف، عماف: دار كائؿ لمنشر.العممية والعممية

: ، غزة، فمسطيفالنظرية المحاسبية إطار فكري تحميمي وتطبيقي، 2011 ،شاىيف، عمي (45)
 تبة آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.مك
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 المفتكحة، القدس جامعة: ، عمافاألردف ،الدخل ضريبة محاسبة ،3118 نضاؿ، صبرم، (46)
 .جامعي كتاب

 ، األردف، عماف: دار كائؿ لمطباعة كالنشر.المحاسبة اإلدارية، 3113ظاىر، أحمد،  (47)

، األردف، عماف: لعمميةتدقيق الحسابات من الناحيتين النظرية وا، 3112عبد اهلل، خالد،  (48)
 دار كائؿ لمنشر.

مصر،  ،الضريبية اإلقرارات في الدليل ،3118 ابراىيـ، الرازؽ، عبدك  محمد، الرازؽ، عبد (49)
 .المعارؼ منشأة: اإلسكندرية

، مصر، التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتحميل، 3111عبد العاؿ، حماد،  (50)
 اإلسكندرية: الدار الجامعية.

البحث العممي  ،2001 ،كعبد الخالؽ، كايد ،كعدس، عبد الرحمف ،ذكقافعبيدات،  (51)
 .دار الفكر :عماف ، األردف،مفيومو أدواتو وأساليبو

 الدار :اإلسكندريةمصر،  ،مقارن تحميل مدخل الضريبية النظم ،3111 سعيد، عثماف، (52)
 .الجامعية

 .الكندم دار: افعم، األردف، تخطيط المال العام ،3115 عمي، كسعكد، ميثـ، عجاـ، (53)

، األردف ،الضريبية المحاسبة ،3115، أحمد الجدع،ك  عادؿ، القطاكنة،ك  عدم، عفانة، (54)
 .لمنشر كائؿ دار :عماف

، مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية ،1996 ،كشؾ، محمد (55)
 .دار الطباعة الحرة مصر، اإلسكندرية:

 دار: ، عمافاألردف ،الضريبية المحاسبة، 3113 ،ىيثـ العبادم،ك  الحميـ، عبد كراجة، (56)
 .كالتكزيع لمنشر صفاء

السعكدية، ، حجاج، أحمد، المحاسبة المتوسطة ،1999 ،ككيجانت، جيرم ،سك، دكنالديكي (57)
 .دار المريخ لمنشر :الرياض

 .الجامعية الدار: سكندريةإلا، مصر، فمسفة المراجعة، :311، أميف لطفي، (58)

تحميل المالي لمتقارير والقوائم المحاسبية ألغراض تقييم أداء ال، 9::2، أميف لطفي، (59)
 دار: ، مصر، القاىرةالشركات وخططيا المستقبمية واالستثمار في األوراق المالية بالبورصة

 نيضة العربية.ال
، مصر، ةالضريبي ةدار إلبين الممول وا ةطار القانوني لمعالقإلا ،9::2، سعد ،محمد (60)
 ة.الفني شعاعإلا بعةكمط مكتبةة: سكندريإلا

، عمم تدقيق الحسابات العممي، 3122محمكد، رأفت، ككمبكنة، أحمد، كزريقات، عمر،  (61)
 األردف، عماف: دار المسيرة لمنشر.
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التأصيل النظري لمممارسات المينية المحاسبية ، 3118مطر، محمد، كالسيكطي، مكسى،  (62)
 كائؿ لمنشر.، األردف، عماف: دار في مجاالت القياس والعرض واإلفصاح

لمعايير  المحاسبة المالية القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقاً  ،2004 ،نكر، أحمد (63)
 .الدار الجامعية مصر، اإلسكندرية:، المحاسبة الدولية والعربية

 دار: ، عمافاألردف ،ومحاسبتيا الضرائب ،3114 نائؿ، عدس،ك  الناصر، عبد نكر، (64)
 .كالتكزيع لمنشر المسيرة

اليازكرم العممية لمنشر  عماف: دار، األردف، المحاسبة الضريبية ،3116 فؤاد، ياسيف، (65)
 .كالتكزيع

 رسائل العمميةبحاث والاأل: 
العوامل المؤثرة في التيرب والتجنب الضريبي وعالقتيا ، 3119أبك سنينة، طارؽ،  (1)

قية عمى دراسة تطبي -بالشكل القانوني لمكتب التدقيق والشكل القانوني لمشركة الصناعية
، األردف، عماف، جامعة الشرؽ األكسط الشركات الصناعية في مدينة الممك عبد اهلل الصناعية

 لمدراسات العميا: رسالة ماجستير غير منشكرة.

العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجية نظر مدققي ، 2005، أبك ىيف، إياد (2)
، فمسطيف، كاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزةدراسة حالة م -الحسابات القانونيين في فمسطين

 .: رسالة ماجستير غير منشكرةغزة، الجامعة اإلسالمية

أثر جودة مخرجات نظام المعمومات المحاسبي عمى رضى العمالء ، 3124أحمد، حناف،  (3)
 ، األردف، عماف، جامعة عماف العربية: رسالة ماجستير غير منشكرة.في البنوك التجارية األردنية

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بين ، 3123ماعيؿ، إسماعيؿ، كنعكـ، رياف، إس (4)
 .41، العراؽ، بغداد، جامعة بغداد: مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية، العدد النظرية والتطبيق

دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبي لممحاسبة ، 3122األغا، عماد،  (5)
، فمسطيف، غزة، دراسة تطبيقية عمى البنوك الفمسطينية -قية البيانات الماليةاإلبداعية عمى موثو 

 جامعة األزىر: رسالة ماجستير غير منشكرة.

ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فمسطين وضريبة ، 3117البسطامي، مؤيد،  (6)
ة: رسالة ، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح الكطنيدراسة مقارنة -المبيعات المطبقة في األردن

 ماجستير غير منشكرة.

العالقة بين الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وقواعد ، 3122الجكىر، كريمة،  (7)
، األردف، عماف: دراسة تحميمية لوجيات نظر المحاسبين والمدققين -الحوكمة لمجمس اإلدارة

 .1:مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد 
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ركات األردنية المساىمة العامة باإلفصاح عن مدى التزام الش، 3122الحجكج، يكسؼ،  (8)
المخصصات والموجودات والمطموبات المحتممة المنصوص عمييا في المعيار المحاسبية الدولي 

، األردف، عماف، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات وأثر ذلك عمى موثوقية قوائميا المالية 37رقم 
 العميا: رسالة ماجستير غير منشكرة.

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة ، 2009، داالحمبي، لين (9)
، األردف، االبداعية عمى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية

 : رسالة ماجستير غير منشكرة.عماف، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا

ية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ المسؤولية المين، 2012، الحمك، شيريف (10)
فمسطيف، غزة،  ،دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة -في القوائم المالية
 .: رسالة ماجستير غير منشكرةالجامعة اإلسالمية

، فمسطيف، تحميمية دراسة – بغزة الدخل ضريبة تقدير قرار بيئة ،3116مفيدة،  الحمك، (11)
 اإلسالمية: رسالة ماجستير غير منشكرة. عةالجام غزة،

مدى االعتماد عمى المعمومات المحاسبية في تقدير ضريبة ، 3118الحسيني، خالد،  (12)
، فمسطيف، دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة والخاصة -الدخل لمشركات الفمسطينية

 غزة، الجامعة اإلسالمية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

دور مراقب الحسابات في تعزيز الثقة بالقوائم لدى السمطة ، 3117سماىر، الخميؿ،  (13)
، العراؽ، بغداد، دراسة تحميمية لعينة من القوائم المالية المدققة والمقدمة لمسمطة المالية -المالية

 جامعة بغداد: المعيد العربي لممحاسبيف القانكنييف.

ت المحاسبية عمى جودة البيانات المالية أثر استخدام نظم المعموما، :311الداية، منذر،  (14)
، فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية: رسالة دراسة ميدانية -في قطاع الخدمات في قطاع غزة

 ماجستير غير منشكرة.

دراسة  -دور المدقق الخارجي في التكميف الضريبي في سورية، 3125الدكس، محمد،  (15)
 ستير غير منشكرة.، سكريا، دمشؽ، جامعة دمشؽ: رسالة ماجميدانية

(16)  ، أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة التقارير ، :311الشامي، أكـر
، األردف، عماف، جامعة الشرؽ األكسط المالية لمبنوك التجارية العاممة في الجميورية اليمنية

 لمدراسات العميا: رسالة ماجستير غير منشكرة.

القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعمومات  مدى داللة، 3116الشمتكني، فايز،  (17)
دراسة تطبيقية لمقوائم المالية المنشورة لممصارف  -الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية

 ، فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية: رسالة ماجستير غير منشكرة.الفمسطينية
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ثقة مستخدمي البيانات المالية أثر األزمة المالية العالمية عمى ، 3122العجمي، مناع،  (18)
، األردف، عماف، جامعة الشرؽ في مينة المحاسبة في دولة الكويت األسباب والتداعيات والحمول

 األكسط لمدراسات العميا: رسالة ماجستير غير منشكرة.

من وجية نظر كل  ااالعتراضات الضريبية أسبابيا وسبل معالجتي، 3122الغانـ، محمد،  (19)
، األردف، عماف، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا: رسالة الدخل والمكمفين من دائرة ضريبة

 ماجستير غير منشكرة.

 -خصائص المعمومات المحاسبية وأثرىا في اتخاذ القرارات، :311المجيمي، ناصر،  (20)
 ، الجزائر، جامعة الحاج لخضر باتنة: رسالة ماجستير غير منشكرة.دراسة حالة مؤسسة اقتصادية

المعمومات المتعمقة بمحاسبة القيمة العادلة المالءمة والموثوقية ، 3123رة، أسامة، جعا (21)
، العراؽ، بغداد، مراجعة بحثية تاريخية لنتائج األبحاث في األسواق المالية -مشكالت التطبيق

 .:3جامعة بغداد: مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية، العدد 

حص الضريبي الفمسطيني بمعايير المراجعة الدولية مدى التزام الفا، 3122حسيف، رلى،  (22)
، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح وأثر ذلك في الحد كم والكشف عن حاالت التيرب الضريبي

 الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية ، 3121حمادة، رشا،  (23)
، سكريا، دمشؽ: مجمة جامعة دمشؽ دراسة ميدانية -وقية المعمومات المحاسبيةفي زيادة موث

 .2، العدد 37لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد 

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وأثرىا في تقييم أضرار ، :311حميدم، زينب،  (24)
ردف، عماف: مجمة اإلدارة ، األدراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة البطاريات -الحرب

 .86كاالقتصاد، العدد 

، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح التدقيق لألغراض الضريبية، 3116حكسك، محمد،  (25)
 الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

 -ظاىرة التيرب من ضريبة الدخل في قطاع غزة، :311درغاـ، ماىر، كالعمكر، سالـ،  (26)
 .3، العدد 6، المجمد المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، األردف، عماف: دراسة تحميمية

األسباب الموجبة إلصالح قوانين الضرائب غير المباشرة في ، 3115رابي، ماجد،  (27)
 ، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.فمسطين

مومات إسيامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المع، 3123زالسي، رياض،  (28)
، الجزائر، جامعة 2101-2112دراسة حالة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية خالل  -المحاسبية

 كرقمة: رسالة ماجستير غير منشكرة. -قاصدم مرباح
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مشكالت التقدير الذاتي لضريبة الدخل وفقًا ألحكام قانون ، 3119سمكر، إبراىيـ،  (29)
، فمسطيف، غزة، الجامعة دراسة تحميمية وتطبيقية -ضريبة الدخل في فمسطين بين اإللزام وااللتزام

 اإلسالمية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

العوامل المساىمة في زيادة حجم عائدات السمطة الفمسطينية من ، 3118صالح، محمد،  (30)
 ، فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية: رسالة ماجستير غير منشكرة.ضريبة القيمة المضافة

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة ، 3116 صالح الديف، نادر، (31)
 ، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.الدخل الفمسطينية

أثر الخصائص النوعية لممعمومة المحاسبية عمى جودة التقارير ، 3124عباس، أحالـ،  (32)
 -، الجزائر، جامعة قاصدم مرباحين ومدققي الحساباتدراسة لعينة من المسيرين المالي -المالية

 كرقمة: رسالة ماجستير غير منشكرة.

العالقة بين المكمف واإلدارة الضريبية وأثرىا عمى التحصيل ، 3119عبد الغفكر، حساـ،  (33)
 ، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.والجباية

التزام المدقق الخارجي في األردن بإجراءات واختبارات تقييم مدى ، :311عرار، شادف،  (34)
األردف، عماف، جامعة الشرؽ األكسط ، مخاطر األخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية

 : رسالة ماجستير غير منشكرة.لمدراسات العميا

(35)  ، أسس اختيار المراجع الخارجي في الشركات المدرجة في سوق ، :311عمياف، حاـز
دراسة تحميمية مقارنة من وجيتي نظر المراجعين الخارجيين  -مسطين لألوراق الماليةف

 .: رسالة ماجستير غير منشكرةفمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية، والشركات

دور الرقابة الداخمية في تحسين جودة ، 3122غاشكش، عايدة، كلقصير، مريـ،  (36)
 عة منتكرل قسنطينة: رسالة ماجستير غير منشكرة.، الجزائر، قسنطينة، جامالمعمومات المحاسبية

أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة ، 3125قبالف، خالد،  (37)
، األردف، عماف، جامعة عماف العربية: رسالة الدخل والمبيعات عمى الحد من التيرب الضريبي

 ماجستير غير منشكرة.

، سكريا، شارية وأثرىا عمى حياد المدقق في األردنالخدمات االست، 3119قريط، عصاـ،  (38)
 .2، العدد 35دمشؽ: مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد 

، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح حماية المال العام ودين الضريبة، 3117لبادة، أمجد،  (39)
 الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

ر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في القوائم اختبا، 2013، محمد، محمد (40)
دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية المدرجة في سوق األوراق المالية  -المالية المنشورة

 ليبيا، طرابمس، جامعة طرابمس: رسالة ماجستير غير منشكرة. ،الميبي
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ة التيرب من العقوبات الضريبية ومدى فاعميتيا في مكافح، 3115منصكر، إيياب،  (41)
، فمسطيف، نابمس، جامعة النجاح الكطنية: رسالة ماجستير غير ضريبة الدخل في فمسطين

 منشكرة.

مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي عمى مبدأ ، 3124منصكر، نسريف،  (42)
، فمسطيف، غزة ،دراسة ميدانية عمى مكاتب مراجعة الحسابات العاممة في قطاع غزة -االستقاللية

 .: رسالة ماجستير غير منشكرةالجامعة اإلسالمية

أثر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفمسطيني عمى ، 3121مياني، محمكد،  (43)
، فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية: رسالة ماجستير غير اإليرادات الضريبية في قطاع غزة

 منشكرة.

، فمسطيف، قتيا بضريبة الدخلضريبة القيمة المضافة وعال، 3117مكسى، عمرك،  (44)
 نابمس، جامعة النجاح الكطنية: رسالة ماجستير غير منشكرة.

 :القوانين والمنظمات والمواقع اإللكترونية 
، نسخة قواعد سموك وآداب المينة، 2007الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف،  (1)

 .http://www.socpa.org.sa/rule/index.htm: إلكتركنية
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 (: االستبانة:1ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 اــيــعمــات الــدراســال ادةــمــع
 ارةــجــتــة الــيــمــك
 لــــويــمــتــة والــبــاســحــمــال

 االستبانة

 األخ الكريم، األخت الكريمة ...

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ...

 أما بعد ...

 جراء دراسة ميدانية عمى مفتشي ضريبة الدخل في قطاع غزة بعنوان:يقوم الباحث بإ

تطبيقًا لقواعد السلوك  -مفتش ضريبة الدخل في قطاع غزة بالقوائم المالية"العوامل المؤثرة على ثقة 

 ."المهني

كم وذلك كبحث أكاديمي لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجسـتير فـي المحاسـبة والتمويـل، لـذا ننمـل مـن سـيادت

ن الاإلجابــة عمــى أســ مة ا ســتبانة بدقــة، حيــث إنن صــحة نتــا ت الدراســة تعتمــد بدرجــة كبيــرة عمــى دقــة إجــابتكم، وا 

سـتبانة لـن تسـتخدم سـو  التعاونكم معنا يعزز البحـث العممـي فـي فمسـطين، عممـا بـنن البيانـات الـواردة فـي  ـذ  ا

 ألغراض الدراسة العممية فقط.

 والتقدير وتفضموا بقبول فا ق االحترام

 الباحث

 صبحي معروف الشمتوني

 



 :القسم األول: المعلومات الشخصية والوظيفية 

 :المناسبة اإلجابة أمام  (√)  إشارة بوضع التكرم يرجى

 المؤ ل العممي: .1

 ماجستير   بكالوريوس  دبموم   ثانوية عامة 
 ، حدد:.........غير ذلك     دكتورا  

 التخصص العممي: .2

إدارة    إدارة مالية  عموم مالية ومصرفية  محاسبة 
 أعمال

 ، حدد:.......غير ذلك      تسويق 
 سنوات الخبرة: .3

 سنوات 10سنوات وأقل من  5من      سنوات 5أقل من  
 سنة وأكثر 15من    سنة 15سنوات وأقل من  10من  

 الجنس: .4

 أنثى       ذكر 
 العمر: .5

 سنة 30سنة وأقل من  25من      سنة 25أقل من  
 سنة 40سنة وأقل من  35من            سنة 35سنة وأقل من  30من  
 سنة وأكثر 45من            سنة 45سنة وأقل من  40من  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثاني: معلومات حول متغيرات الدراسة 
دور مهم ذو داللة إحصا ية لاللتزام بالمسؤولية المهنية عمى تقميص فجوة  يوجد المحور األول:

 .الثقة لد  مفتشي ضريبة الدخل

 البيان م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 جدا  

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جدا  

1 
المعرفة الكافية  تتوفر لد  المحاسب المهني
 بالمبادئ والمعايير المحاسبية.

     

2 
يعمل المحاسب المهني عمى تنفيذ اإلجراءات 

      المطموبة حسب معايير المحاسبة.

3 
يقوم المحاسب المهني بإجراء االختبارات الالزمة 

 وفقا لألصول المهنية.
     

4 
بتقييم مستمر لمعمل يبين  سب المهنييقوم المحا

 مد  التزامه بمعايير المحاسبة.
     

5 
لعمميات عميمه قبل قبول  يخطط المحاسب المهني

 العمل معه وفتح الحسابات وتصميم الشجرة.
     

المهني األخطاء ويعمل عمى  يكتشف المحاسب 6
 تصحيحها.

     

7 
من يحصل المحاسب المهني عمى توقيع المشتري 

 عميمه عمى سند استالم البضاعة.
     

8 
يرفق المحاسب المهني مع فواتير البيع كال  من 
سندات القبض والتسميم، وطمب الشراء، وأوراق 

 المناقصة وشروطها.
     

9 
يقوم المحاسب المهني بعمميات الجرد الدوري 
والمستمر عمى المخزون، واألصول، بمواعيد متفق 

 مفاج ة. عميها، وأوقات أخر 
     

10 
يقوم المحاسب المهني بإعداد مذكرة تسوية حساب 

 البنك، ويعد ا مع حسابات المدينين والدا نين.
     

يوجد دور مهم ذو داللة إحصا ية لاللتزام باالستقامة عمى تقميص فجوة الثقة لد  المحور الثاني: 
 .مفتشي ضريبة الدخل

11 
األخالق الحميدة يتمتع المحاسب المهني بالنزا ة و 

 أثناء تقديمه الخدمات المهنية.
 

     



12 
يتبع المحاسب المهني طرق محاسبية مناسبة 

 ويصدر تقارير مالية صحيحة.
     

13 
يحترم المحاسب المهني سرية المعمومات التي 

      يحصل عميها أثناء تندية الخدمات المهنية.

      لعمل.يمتزم المحاسب المهني بتعميمات صاحب ا 14
      يتعرض المحاسب المهني لضغوط تفقد  االستقامة. 15
      يقبل المحاسب المهني الهدايا المتنوعة. 16

17 
يبتعد المحاسب المهني عن المواقف واألحداث 

 التي تفقد  االستقامة.
     

18 
تمجن بعض مكاتب المحاسبة لمعمل مع العمالء 

مكاتب أخر   ي شكمينا ، وفي ذات الوقت تكون 
 المسؤولة عن العمل.

     

يوجد دور مهم ذو داللة إحصا ية لاللتزام بالموضوعية والحياد عمى تقميص فجوة  المحور الثالث:
 .الثقة لد  مفتشي ضريبة الدخل

19 
يقدم المحاسب المهني توضيحات كافية لموظف 

 الضريبة عن أي استفسار لمبنود محل البحث.
     

20 
تقبل ضريبة الدخل القوا م المالية غالبا  دون تعديل 

 عميها.
     

21 
يتقبل المحاسب المهني االعتراضات عمى القوا م 

 المالية من ضريبة الدخل.
     

22 
يرفق المحاسب المهني مع القوا م المالية 
المستندات واألوراق المطموبة لتوضيح بعض البنود 

 محل الخالف.
     

23 
ظفو ضريبة الدخل النصا ح الكافية يقدم مو 

 لممحاسبين التي تعزز الثقة بينهم وبين المكمف.
     

24 
تقوم معظم مكاتب المحاسبة بمسك حسابات 
لمشركات التي لها صمة قرابة أو صداقة مع 

 المحاسب.
     

25 
يوجد جزء ال باس به من مكاتب المحاسبة يكون 

ات صاحب المكتب عضوا  لمجالس إدارة شرك
 مسؤول عن إعداد قوا مها المالية.

     

26 
تحصل بعض مكاتب المحاسبة نسبة تزيد عن 

 % من أرباحها من مكمف واحد.5
 

     



72 
يستمر تعامل المحاسب المهني مع العميل لمدة ال 

 سنوات. 5تتجاوز 
     

عمى تقميص فجوة الثقة  لعناية المهنيةيوجد دور مهم ذو داللة إحصا ية لاللتزام باالمحور الرابع: 
 .لد  مفتشي ضريبة الدخل

28 
يفصح المحاسب المهني عن حقا ق عمميات عميمه 
      في القوا م المالية معززة بالمستندات المؤيدة لذلك.

29 
يقبل المحاسب المهني العروض المقدمة له من 

 العمالء.
     

30 

يعتمد المحاسب المهني في البنود المعتمدة عمى 
برة وال يوجد لها مستندات مثل مخصص الديون الخ

المشكوك في تحصيمها عمى رأي العميل دون تقييم 
 لممدينين.

     

31 
يستخدم المحاسب المهني طرق اال الك المختمفة 

 في تحديد القيمة الدفترية لألصول الثابتة.
     

32 
يقيم المحاسب المهني المخزون السمعي بناء  عمى 

 و السوق أيهما أقل.مبدأ التكمفة أ
     

33 
يحسب المحاسب المهني المخزون بطريقة الوارد 

 أوال  صادر أوال  فقط.
     

34 
يعدم المحاسب المهني الديون بناء  عمى األوضاع 

 الحقيقية لزبا ن العميل وبعممه وموافقته.
     

 
 



 (: كشف بنسماء الدكاترة المحكمين لالستبانة:7ممحق رقم )
 
 منصب الدكتور جامعة الدكتور دكتورسم الا

 الجامعة اإلسالمية شا ينعبد اهلل  عمي
اإلدارية نا ب ر يس الجامعة لمشؤون مساعد 

والتمويل  في قسم المحاسبة دكتورالمالية، وأستاذ و 
 .في كمية التجارة

 الجامعة اإلسالمية زعربشحدة حمدي 
ة في كمي المحاسبة نا ب عميد كمية التجارة، وأستاذ

 .التجارة

 جامعة األز ر النعاميسميمان عمي 
، نا ب عميد كمية التجارة، ور يس قسم المحاسبة

 .وأستاذ مشارك
 .، كمية التجارةقسم المحاسبة مساعد أستاذ جامعة األز ر عميالشيخ خالد مفيد 

أستاذ اإلحصاء في قسم  نا ب عميد كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية صافي خالد سمير
 .القتصاد والعموم السياسيةا

 

 


