
1 

 

 الجميورية العربية السورية
 جامعــــــــــــــــــــــة دمشـــــــــــــق
 كميــــــــــــــــــــــــــــة االقتصـــــــاد
 قســـــــــــــــــــــــــــم المحاســـبة

 
 

 رسالة مقدمة لمحصول عمى درجة الدكتوراه في المحاسبة
 :بعنوان
 

 النظام الضريبي  في فعالية معايير المحاسبة الدوليةتطبيقأثر 
 (دراسة تطبيقية في سورية)

 
Impact of International Accounting Standards in the 

effective tax system 

An Empirical Study in Syria)) 
 

 إعداد الطالب
 حسين محمود عبداهلل

 
 إشراف الدكتور

 إبراىيــــــــــــم العدي
 

2015 



2 

 

 جامعة دمشق
كمية االقتصاد 
قسم المحاسبة 

 
 في المحاسبة  الدكتكراهلجنة المناقشة كالحكـ عمى رسالة 

التي أعدىا الطالب حسيف عبداهلل 
بعنكاف 

 النظام الضريبي  في فعالية معايير المحاسبة الدوليةتطبيقأثر 
 (دراسة تطبيقية في سورية)

 
: شكمت لجنة الحكم من السادة األساتذة

عضوا ...................................................... الدكتور عصام قريط
 جامعة دمشؽ– كمية االقتصاد - األستاذ في قسـ المحاسبة

 
عضوا مشرفا ...............................................الدكتور ابراىيم العدي

 جامعة دمشؽ– كمية االقتصاد - االستاذ المساعد في قسـ المحاسبة
 

عضوا  .......................................................الدكتور عمي يوسف
جامعة دمشؽ - كمية اإلقتصاد- االستاذ المساعد في قسـ المحاسبة

 
عضوا  .......................................................الدكتور شوقي كريم

جامعة دمشؽ - كمية اإلقتصاد- المدرس في قسـ المحاسبة
 

عضوا  ......................................................الدكتور ياسر الجندي
جامعة دمشؽ - كمية اإلقتصاد- المدرس في قسـ االحصاء



3 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
كممة شكر وتقدير 

 
. الحمد هلل رب العالميف أكال كآخرا عمى عظيـ نعمو كتكفيقو في إعداد كانجاز ىذا البحث

, مثاؿ التكاضع كالتعاكف, يتقدـ الباحث بخالص شكره كامتنانو كتقديره لمنارة العمـ كالمعرفة
كعمى ما قدمو مف كقتو الثميف في , عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث, الدكتكر ابراىيـ العدم

.  سبيؿ إتماـ ىذا البحث كانجازه بصكرة نيائية جزاه اهلل كؿ خير

كمية - كما يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير لمدكتكر عصاـ قريط األستاذ في قسـ المحاسبة
عمى قبكلو التكـر باالشتراؾ في الحكـ عمى ىذا البحث كعمى ما بذلو , جامعة دمشؽ– االقتصاد 

. مف جيد في قراءتو كمناقشتو

كمية - كما يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير لمدكتكر عمي يكسؼ االستاذ المساعد في قسـ المحاسبة
عمى قبكلو التكـر باالشتراؾ في الحكـ عمى ىذا البحث كعمى ما بذلو , جامعة دمشؽ– االقتصاد 

. مف جيد في قراءتو كمناقشتو
 

كمية - كما يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير لمدكتكر شكقي كريـ المدرس في قسـ المحاسبة
عمى قبكلو التكـر باالشتراؾ في الحكـ عمى ىذا البحث كعمى ما بذلو , جامعة دمشؽ– االقتصاد 

. مف جيد في قراءتو كمناقشتو
 

كمية - كما يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير لمدكتكر ياسر الجندم المدرس في قسـ االحصاء 
عمى قبكلو التكـر باالشتراؾ في الحكـ عمى ىذا البحث كعمى ما بذلو , جامعة دمشؽ– االقتصاد 

. مف جيد في قراءتو كمناقشتو
كيتكجو الباحث بخالص الشكر كالعرفاف بالجميؿ إلى كؿ أساتذتو في جميع المراحؿ دراستو الذيف 

كما , كيتقدـ بالشكر إلى جميع أساتذتو في الكمية, كاف ليـ الفضؿ في كصكلو إلى ىذه المرحمة
كاألستاذ الدكتكر رئيس قسـ , يخص بالشكر كؿ مف األستاذ الدكتكر عميد كمية االقتصاد

. عمى تعاكنيـ مع الباحث, المحاسبة
 
واهلل ولي التوفيق 
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: مقدمة البحث: أوال
لّضرائب أىمية كبيرة في التشريعات المالية لما ليا مف دكر إيجابي في دعـ المكازنة ؿ

االقتصادية , باإلضافة إلى ما ُتحققو مف أىداؼ في ُمختمؼ المجاالت المالية, العامة لمدكلة
 كما ُتعتبر الضرائب في كثير مف دكؿ العالـ مف أىـ مصادر اإليرادات العامة ,كاالجتماعية

.  لتمكيؿ النفقات العامة المتزايدة لتحقيؽ تنمية شاممة في مختمؼ األصعدة كالمجاالت
كعادة ما تنشأ النظـ الضريبية بناء عمى ُأسس كمقكمات اقتصادية كاجتماعية كسياسية 

تسعى مجتمعة مع أدكات السياسة المالية كاالقتصادية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع سكاء , معينة
إاّل أف ىذىالنظـ الضريبية تتأثر , المالية أك غير المالية مثؿ األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية

فالنظـ الضريبية في المجتمعات الرأسمالية تختمؼ عنيا في المجتمعات ,بمجمكعة مف المحددات
كاختالؼ النظاـ السياسي ,  لدرجة التقدـ االقتصادمًكما يختمؼ النظاـ الضريبي تبعا,االشتراكية

باإلضافة إلى اختالؼ الييكؿ االقتصادم كالعكامؿ , السائد كتأثيره عمى النظاـ الضريبي
مما يؤثر عمى النظاـ الضريبي في ىذا البمد مف حيث مككنات النظاـ كمف , االجتماعية لكؿ بمد

, كعمى األىداؼ التي يسعى النظاـ الضريبي إلى تحقيقيا, حيث األىمية النسبية ليذه المككنات
 .كعمى الصكر الفنية التي يتضمنيا كطريقة عمؿ النظاـ الضريبي

لمنظاـ الضريبي كالمؤلؼ مف مجمكعة مف ً ألف الربح الضريبي يتحدد طبقاً كنظرا
لمظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ً كفقا, القكانيف الضريبية الخاصة بكؿ بمد عمى حدا
كنظران لما تكتسبو الضرائب مف أىمية لدل الدكلة , كاألىداؼ التي تسعى ىذه البمد إلى تحقيقيا

كنتيجة التطكرات االقتصادية التي شيدىا العالـ في المرحمة األخيرة , كالمكمؼ عمى حد سكاء
قامت العديد , كانتشار الشركات المتعددة الجنسية,  الدكليةكاالستثماراتكتكسع التجارة الخارجية 

 الضريبية بيدؼ بنظميامف الدكؿ خالؿ تنفيذىا لبرامج اإلصالح االقتصادم بإعادة النظر 
كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تكحيد الطرؽ , تطكيرىا بما يتماشى مع التطكرات في مجاؿ الضرائب

كالتعرض إلى تفاصيؿ , ضريبية مكحدة لكافة الشركاتمطارحالمحاسبية المتبعة لمكصكؿ إلى 
ىامة في إطار عممية المحاسبة عف الضرائب عمى الدخؿ بما يمبي متطمبات معايير المحاسبة 

كيساىـ في تحديد مفاىيـ المحاسبة الضريبية ,  كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير الماليةالدكلية
كيكاكب التطكرات كالتغيرات اإلقميمية كالدكلية التي يشيدىا العالـ اليـك بما , لدل سائر المكمفيف

عمى الحصيمة الضريبية كيقمؿ مف التيرب الضريبي كيسعى نحك العدالة الضريبية ً ينعكس إيجابا
. كبالتالي زيادة فعالية النظاـ الضريبي

 
كفي سكرية بقي نظاـ الضريبة عمى الدخؿ ألكثر مف نصؼ قرف يخضع ألحكاـ 

كلذلؾ كاف ال بّد مف مكاكبة التطكرات ,  كتعديالتو21/5/1949 تاريخ 85المرسكـ التشريعي رقـ 



12 

 

االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالدكلية مف خالؿ تطكير النظاـ الضريبي بما يتكافؽ مع ىذه 
 في إطار عممية 13/11/2003 تاريخ 24التطكرات ككاف نتيجة الجيكد المبذكلة القانكف 
 1949 لعاـ 85 كجاء ىذا القانكف ليمغي المرسـك ,اإلصالح االقتصادم التي تجرم في سكرية

, 2003كتعديالتو الذم بقي ناظمان لضريبة الدخؿ في سكرية منذ صدكره حتى نياية تكاليؼ عاـ 
كالذم مّثؿ إنجازان كبيران في طريؽ تحديث القكانيف المالية كتطكيرىا بما يحتكيو مف مكاسب 

حيث إّف المعدالت الضريبية التي كانت سائدة قبؿ , كتطمعات تنمكية كاستثمارية كاجتماعية
 كالتي عمى أساسيا كاف يتـ حساب الضريبة عمى الدخؿ ىي 2003 لعاـ 24صدكر القانكف 

كلقد عمؿ ىذا القانكف عمى إعادة تنظيـ   (1، المادة 1991، 20القانكف )المعدالت الكاردة في 
ضريبة الدخؿ في سكرية بما يحقؽ عدة أىداؼ كأىميا خمؽ االنسجاـ كالتكافؽ بيف التطكرات 
االقتصادية كاالجتماعية كالنظاـ الضريبي بحيث يصبح قانكف ضريبة الدخؿ جاذبان لالستثمار 

 باإلضافة إلى تخفيض المعدالت الضريبية النسبية كالتصاعدية مقارنة بما كاف ,كليس معّكقان لو
عادة النظر باإلعفاءات , كتكفير القكاعد األساسية لمضريبة مف العدالة كالكضكح, سائدان سابقان  كا 

الضريبية لبعض النشاطات التي لـ تعد تتكافؽ مع ما حدث في سكرية مف تطكرات اقتصادية 
كاستحداث نصكص ضريبية جديدة لمعالجة بعض الثغرات التي كانت مكجكدة في , كاجتماعية

كتكحيد النصكص كاألحكاـ القانكنية المتعمقة بضريبة ,  كتعديالتو1949 لعاـ 85ظؿ المرسـك 
. الدخؿ المكزعة في نصكص قانكنية متعددة

: مشكمة البحث: ثانيا
 ىناؾ مشكمة تتعمؽ بالنظاـ 1949 عاـ 85منذ صدكر قانكف ضريبة الدخؿ في سكرية 

الضريبي السكرم فيما يتعمؽ بالنص الصريح لإلطار المفاىيمي كاإلجرائي المحاسبي الذم يعتمد 
كقد استمرت , عميو كؿ مف مراقب الدخؿ كالمكمؼ في فرضالضرائب كتحديد االلتزامات الضريبية

: 1 فقد نص في المادة السادسة منو انو2003لعاـ / 24/ىذه المشكمة حتى بعد صدكر القانكف 
.  محاسبية منتظمة ككاممة تظير نتائج حقيقيةًعمى كؿ مكمؼ أف يمسؾ قيكدا .1
 القكاعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج بوكيجكز لكزير المالية إصدار قرار يحدد  .2

 . الصافية

كقد أدل عدـ تحديد ىذه القكاعد إلى قياـ المكمفيف باستخداـ قكاعد مختمفة لإلعتراؼ بعناصر 
كفي تفضيؿ أسس مختمفة لمقياس  (كالدخؿ كالمصركفات, األصكؿ كااللتزامات)القكائـ المالية 

 كىذا ما أدل إلى , بما فييا المحاسبة عف الضرائب عمى الدخؿ,لألنشطة كالعمميات المختمفة
االبتعاد عف مبادئ النظاـ الضريبي في العدالة كاليقيف كالكضكح كبالتالي إلى التيرب الضريبي 

                                           
 . ٚرؼذٌالر2003ٗ ٌؼبَ 24لبْٔٛ ضرٌجخ اٌذخً رلُ 1
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لضركرة زيادة فعالية النظاـ الضريبي فال بد مف تحديد ً كنظرا, كانخفاض الحصيمة الضريبية
 كمصركؼ الضريبة كبالتالي الدخؿقكاعد محاسبية تعمؿ عمى التحديد الدقيؽ كالصحيح لصافي 

 الخاضع لمضريبة مف أجؿ تأميف الشفافية كسالمة اإلفصاح الضريبي الدخؿتؤدم إلى تحديد 
. كاالستقرار في التطبيؽ

في معظـ دكؿ العالـ كقد أصبحت قيد ً عاماً كباعتبار أف معايير المحاسبة الدكلية قد شيدت قبكال
لذلؾ حاكؿ البحث دراسة مدل , التطبيؽ في العديد مف القطاعات المحاسبية كالمالية في سكرية

اعتماد معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية كلمحاسبة 
كدراسة مدل دكر تطبيؽ ىذه المعايير في زيادة فعالية النظاـ الضريبي , الضرائب عمى الدخؿ

. في سكرية
تتمثؿ القضية البحثية التي يتعرض ليا ىذا البحث في اإلجابة عف التساؤؿ , كبناء عميو

ىؿ يمكف اعتماد معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية مقترحة لتحديد النتائج الصافية :التالي
: في سكرية؟ كىؿ يؤدم ذلؾ إلى زيادة فعالية النظاـ الضريبي القائـ مف خالؿ

 معتمدة لتحديد النتائج الصافيةفي كقكاعد محاسبيةدكرتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  .1
 فعاليةالنظاـ الضريبي مف خالؿ فعالية معداللعبء الضريبي؟

 معتمدة لتحديد النتائج الصافيةفي كقكاعد محاسبيةدكرتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  .2
 فعالية النظاـ الضريبي مف خالالإليرادات الضريبية ؟

 معتمدة لتحديد النتائج الصافيةفي كقكاعد محاسبيةدكرتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  .3
 ؟ النظاـ الضريبي فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ عدالة
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: الدراسات السابقة: ثالثا
تناكلت بعض الدراسات السابقة مكضكع النظاـ الضريبيكالضرائب عمى الدخؿ مثؿ 

,  التي ىدفت إلى دراسة نقدية كتحميمية لحساب الضريبة عمى الدخؿ في سكرية(2006)العدم 
التي ىدفت إلى دراسة مشاكؿ النظاـ الضريبي ك  Orviská, and Huňady(2015)كدراسة

في حيف تناكلت بعضيا اآلخر قضايا تتعمؽ بمعايير , تأثيرىا المحتمؿ عمى النمك االقتصادم
إلى ضركرة التي ىدفت ) Wolfgang Schon( 2004دراسةمثؿ , المحاسبة كعالقتيا بالضرائب

لمعايير المحاسبة الدكلية كالمعايير الدكلية ً إعداد إطار محاسبي مكحد لمنظاـ الضريبي كفقا
كالتي   Cuzdriorean( 2012)كدراسة , إلعداد التقارير المالية لجميع دكؿ االتحاد األكركبي

 عمى بيئة المحاسبة IFRSىدفت إلى دراسة تأثير المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 
 :كسكؼ نستعرض فيما يمي بعض الدراسات السابقة, األكركبية فيما يتعمؽ بالمحاسبة الضريبية

 :الدراسات العربية: أوال 
 :انتذلٍك نألغراض انضرٌثٍح( 2005)1دراسة حوسو  .1

ىدؼ البحث بصفة عامة إلى خمؽ كتعزيز االمتثاؿ الطكعي لممكمفيف كتحسيف الجباية 
نشاء برنامج شامؿ لتكعية , الضريبية عف طريؽ خمؽ نظاـ فعاؿ لاللتزامات الضريبية لممكمفيف كا 

نشاء نظاـ بسيط كسيؿ لتقديـ اإلقرارات كتنفيذ المدفكعات, المكمفيف نشاء نظاـ لتنفيذ , كا  كا 
نشاء نظاـ قانكني يضمف فيو العدالة كتحقيؽ مبدأ الثكاب  تحصيؿ الضرائب بفعالية ككفاءة كا 

 IASSكذلؾ مف خالؿ ضركرة كجكد عالقة بيف معايير المحاسبة الدكلية , كالعقاب لممكمفيف
 .كأساليب الفحص الضريبي

 الضريبي  التيربكقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف إيجاد نظاـ تدقيؽ ضريبي فعاؿ لمكافحة
ال تكمف فقط في الكسائؿ العقابية المنصكص عمييا في القكاعد , كالتحايؿ في الحسابات

نما أيضا في حسف , أك قكاعد المعايير المينية الصادرة عف المؤسسات المينية, الضريبية كا 
كتعاكنيا بشكؿ عممي كمدركس مع المؤسسات , استخداـ اإلدارة الضريبية لمكاردىا المتاحة

 مستكل الصعيد العممي لالمينية العاممة في مياديف المحاسبة كتدقيؽ الحسابات سكاء كانت عؿ
 المينة لجمعية المحاسبيف كقكاعد التنسيؽ بيف التشريعات الضريبية كضركرة, أك األكاديمي

 .القانكنييف بإيجاد مكاد قانكنية متشددة بحؽ المخالفيف كالمتيربيف مف مسؾ حسابات رسمية
 

 
 

 

                                           
1

. 2005.وٍٍخ اٌذراضبد اٌؼٍٍب, خبِؼخ إٌدبذ اٌٛطٍٕخ, انتذلٍك نألغراض انضرٌثٍح, ِسّذ ِسّٛد رٌت, زٛضٛ
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 :ٔالع حساب انضرٌثح عهى انذخم فً سٕرٌح ٔآفاق تطٌٕرِ(2006)1دراسة العدي  .2
ىدؼ البحث بصفة أساسية إلى دراسة نقدية كتحميمية لحساب الضريبة عمى الدخؿ في 

كذلؾ مف خالؿ إعطاء فكرة كاضحة عف ,  كتعديالتو2003 لعاـ 24سكرية في ضكء القانكف 
كمقارنة بيف كاقع حساب الضريبة قبؿ كبعد صدكر , كاقع حساب الضريبة عمى الدخؿ في سكرية

كاستنباط السمبيات في النص القانكني لعممية حساب ,  كتعديالتو2003 لعاـ 24القانكف 
كخمص البحث إلى كجكد العديد مف السمبيات في النص القانكني لعممية حساب , الضريبة

. الضريبة كالتي تتعارض مع الكاقع كتعيؽ تطّكره
 تكصؿ البحث إلى بعض النتائج التي يمكف االستفادة منيا في أم تطكير مستقبمي كقد

لقانكف الضريبة الحالي بحيث يتـ تالفي السمبيات التي تعد حتى اآلف عائقان أماـ عممية التنمية 
كتشجيع االستثمار مف جية كمحرضان عمى التيرب الضريبي مف جية أخرل كبحيث يتـ التكّصؿ 
إلى عبء ضريبي مناسب كالمساىمة في إيجاد منظكمة ضريبية متطكرة كمتكاممة تخدـ المكاطف 

كالمكّظؼ البسيط بقدر ما تخدـ المستثمر كالنشاط االقتصادم ككؿ بحيث يتـ تجاكز بعض 
. المشكالت المزمنة التي يعاني منيا النظاـ الضريبي السكرم

انضرائة عهى انذخم ٔيعاٌٍر انًحاسثح انذٔنٍح حانح تطثٍمٍح فً (  2006)2دراسة عبده  .3

 :انجًٕٓرٌح انًٍٍُح
 ًىدؼ البحث بصفة أساسية إلى دراسة كتحميؿ قكاعد المحاسبة عف ضرائب الدخؿ طبقا

 12كمدل إمكانية تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي , لمعايير المحاسبة الدكلية كالمعايير األمريكية
كذلؾ مف خالؿ دراسة كتحميؿ طرؽ , في المحاسبة عف ضرائب الدخؿ في الجميكرية اليمنية

 كتعديالتو 1991 لسنة 31المحاسبة عف ضرائب الدخؿ كمدل تكافؽ قانكف ضريبة الدخؿ رقـ 
.  مع المبادئ كالفركض المحاسبية المتعارؼ عمييا

كقد تكصمت الدراسة إلى ضركرة العمؿ عمى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ المحاسبية كالتشريعية 
كتطكير مستكل , كاإلدارية كالسمككية التي يكاجييا النظاـ الضريبي الحالي في الجميكرية اليمنية

كقياـ السمطات الحككمية , التعاكف كالتنسيؽ بيف مصمحة الضرائب كجمعية المحاسبيف القانكنييف
كمصمحة الضرائب بإتباع سياسات كبرامج لدعـ كتحفيز البحث العممي في مجاؿ الضريبة 

 كفي مجاؿ تطكير مساىمة المحاسبة في معالجة المشاكؿ المحاسبية الغناء كتطكير ًعمكما
. الفكر الضريبي كتطبيقاتو

 

                                           
1

سهسهح , يجهح جايعح تشرٌٍ نهذراساخ ٔانثحٕث انعهًٍح, ٚالغ زطبة اٌضرٌجخ ػٍى اٌذخً فً ضٛرٌخ ٚآفبق رطٌٛرٖ, إثراٍُ٘, اٌؼذي

. 2006, 2اٌؼذد, 28اٌّدٍذ  ,انعهٕو اإللتصادٌح ٔانمإٍََح
2

أطرٚزخ , انضرائة عهى انذخم ٔيعاٌٍر انًحاسثح انذٔنٍح حانح تطثٍمٍح فً انجًٕٓرٌح انًٍٍُح, ػجذ اٌرزٍُ ػجذ اٌدجبر ازّذ, ػجذٖ

 .2006. لطُ اٌّسبضجخ, وٍٍخ االلزصبد, خبِؼخ دِشك, غٍر ِٕشٛرح, دوزٛراٖ
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 :فعانٍح انُظاو انضرٌثً فً انجسائر(2012 )1دراسة عبد السالم .4

ىدؼ البحث إلى بياف التغيرات الحاصمة في النظاـ الضريبي الجزائرم لما لو مف دكر في 
باإلضافة إلى إظيار األسباب الحقيقية التي دفعت , تحقيؽ أىداؼ الدكلة في شتى المجاالت
, كأثر ىذا اإلصالح في تطكير التحصيؿ الضريبي, الجزائر إلى إحداث اإلصالح الضريبي

 .كاإلجابة عف اإلشكالية التي مفادىا ما مدل فعالية النظاـ الضريبي في الجزائر ككيفية تحصيمو
ؿ ميمممتحصيمصدر  مجمكعة مف النتائج مف بينيا أف النظاـ الضريبي إلىكقد تكصمت الدراسة 

, الضريبي
اإلدارة لمختمفالضرائب،كمايساىمالنظامالضريبيبعداإلصالحاتفيمساىمةكمساندةاإليراداتزيادةك

ق كتكفيرالمناخكاإلمكانياتالالزمةلدعميذ,الضريبية
كماأنييمنةالضرائبغيرالمباشرةفيييكاللنظامالضريبياليدعمفّعاليةالنظامالضريبيمعدمعدالة,تالمشركعا
لذلكيجبعمىالمشرعالضريبيالتخفيفمنحجمتمكالضرائبكاالعتمادأكثرعمىالضرائبالمباشرةمنخال,بتمكالضرائ
 .االستثمارلتشجيع

ضرائة انذخم عهى  (12)أحر عذو تثًُ يعٍار انًحاسثح انذٔنً ( 2013 )2دراسة العجيمي .5

 :انمٕائى انًانٍح
 "ضرائبالدخؿ( 12 )التعرفعمىاثرعدمتبنيمعيارالمحاسبةالدكلي البحثإلىىدؼ

القكائممجمكعةمنالفركقاتالداأظيرتعمىالقكائمالماليةكالمككنةمنبياناتالمركزالماليكالدخمكالتدفقاتالنقدية،كقد
 ئمةبينالربحالمحاسبيكالربحالضريبي،عمماباناثرتمكالفركقاتيقتصرعمىسنةظيكرىادكف

سة الدراأظيرتتبعاتضريبيةمؤجمة،كذلؾأميككنمياأف
, فركقاتضريبيةمؤجمةمؤقتة،ممايؤثرعمىعدالةعرضالقكائمالماليةأمنالمركزالماليمميظيرأ

العرضالعادلمبياناتالدخمكالمركزالماليكالتدفقاتالنقدمألغراضالدراسةبانمنالمالئـأكصتكعمىضكءتمكالنتائج،
 "ضرائبالدخؿ"( 12)كلي يعتمدالمعيارالمحاسبةالدأفة
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 :الدراسات بالمغة األجنبية: ثانيا

Wolfgang Schoدراسة  .6
1(2004)International Accounting Standards – 

A Starting Point For A Common European Tax Base? 
لمعايير المحاسبة ً ىدؼ البحث إلى ضركرة إعداد إطار محاسبي مكحد لمنظاـ الضريبي كفقا

  ىذه المعاييربحيث تككف, دكؿ االتحاد األكركبيؿالدكلية كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 
كحاكلت ىذه الدراسة إظيار , نقطة البداية األكثر عممية في اإلطار القانكني لالتحاد األكركبي

لمعايير المحاسبة الدكلية كمعايير ً عدـ كجكد أم مشكمة رئيسية في النظاـ الضريبي المعد كفقا
كما حاكلت , كالذم اقترح كقانكف أكركبي ممـز في أسكاؽ الماؿ كقانكف الشركات, التقرير المالي

تقييـ فيما إذا كانت ىذه المعايير ىي البديؿ األفضؿ لإلدارة الضريبية كمؤسسات األعماؿ فيما 
كفي ىذا السياؽ لـ تتكصؿ الدراسة إلى أم اختالفات أساسية بيف مفيـك , يتعمؽ بقطاع الضرائب

 IASكما تكصمت إلى أف القكاعد األساسية ؿ , الدخؿ في القكانيف الضريبية أك المحاسبية

,IFRSلف تمس القكاعد األساسية لمقانكف الضريبي المستخدـ  .
 

(2005)دراسة  .7
2
 JacobEU Company Taxation in Case of a Common 

Tax Base: 
ىدؼ البحث إلى تقييـ تأثير المحاسبة الضريبية المستندة عمى معايير المحاسبة الدكلية 

بعد , ً بمدا13كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية عمى فعالية العبء الضريبي لمشركات في 
كالذم يمـز جميع الشركات ,  في االتحاد األكركبي2002صدكر النظاـ الذم اعتمد في يكنيك 
باإلضافة إلى تحديد إلى أم مدل سكؼ تقمؿ , IFRSً المدرجة بإعداد حساباتيا المكحدة كفقا

.  القاعدة الضريبية المكحدة مف الخالفات الحالية الكاسعة في فعالية األعباء الضريبية لمشركات
كقد تكصمت الدراسة إلى أف القاعدة الضريبة المكحدة يمكف أف تخفؼ مف الخالفات الكاسعة 

 أف القاعدة الضريبية المكحدة كما, الحالية في فعالية األعباء الضريبية لشركات االتحاد األكركبي
كما أف فعالية األعباء ,  قاعدة ضريبية مختمفة25تساعد في تقميؿ تكاليؼ االمتثاؿ النابعة مف 

. الضريبية في جميع البمداف  تميؿ إلى زيادة طفيفة منذ بدأ نطاؽ القاعدة الضريبية باالتساع
 
 

                                           
1
Schon, W, International Accounting Standards – A Starting Point For A Common European Tax 

Base?, European Taxation, 10/2004, October 2004. 
2
Jacobs, Otto H., Spengel, Christoph, Stetter, Thorsten and Wendt, Carsten, EU Company Taxation in 

Case of a Common Tax Base (2005). ZEW - Centre for European Economic 

Research,DiscussionPaper No. 05-037. 
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spendgel and oestreicherدراسة  .8
1(2007 )Tax Harmonization in 

Europe - The Determination of Corporate Taxable Income in the 

EU Member States: 
ىدؼ البحث إلى دراسة إلى أم مدل تفي المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية بمتطمبات 

مف أجؿ النشاطات الكاسعة لمشركات المتعددة الجنسيات كما , قانكف ضريبة دخؿ الشركات
كما ىدؼ إلى تقدير نتائج مستكل التأثير عمى أعباء ضريبة , اقترحت مف قبؿ السكؽ األكركبية

 بعيف االعتبار كأداة لتحديد IFRSإذا أخذت ,  الشركات في الدكؿ األكركبية األعضاء المختارة
. القاعدة الضريبية

 يمكف أف تقدـ IFRSتكصمت الدراسة إلى أف المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية كقد 
ىذا المجاؿ يمكف أف يشمؿ , مبادئ لقانكف ضريبي أكركبي عاـ كمتكافؽ في مجاؿ محدد

كما أف محاسبة القيمة العادلة ال يمكف أف تتبنى , تحديد التكمفة, االعتراؼ باألصكؿ كااللتزامات
التكافؽ بيف قكاعد المحاسبة الضريبية في دكؿ االتحاد األكركبي تعتمد عمى , مف اجؿ الضرائب

 يؤثر IFRSكما أف التحكؿ إلى محاسبة الضرائب المعتمدة عمى , المعايير المحاسبية المختارة
كما أف القاعدة الضريبة المشتركة تتطمب معايير , بشكؿ رئيسي عمى العبء الضريبي لمشركات

 .مشتركة لتقميؿ الخسائر كاستبعاد الحكافز الضريبية مف القاعدة الضريبية
Cuzdriorean and Matisدراسة  .9

2 2012 The Relationship Between 

Accounting and Taxation Insight The European Union: The 

Influence of The International Accounting Regulation: 
 عمى بيئة IFRSىدؼ البحث إلى دراسة تأثير المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 

معتمدة عمى الدراسات السابقة التي درست , المحاسبة األكركبية فيما يتعمؽ بالمحاسبة الضريبية
 .العالقة بيف المحاسبة كالنظاـ الضريبي

كقد بينت الدراسة أف تبني المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية كمعايير المحاسبة الدكلية 
في االتحاد األكركبي كاف لديو تأثير ىاـ عمى بيئة المحاسبة في بمداف االتحاد التي قامت بالربط 

 .كما ركزت الدراسة عمى بيئة المحاسبة الركمانية, بيف المحاسبة كالنظاـ الضريبي
 IFRSكتكصؿ التحميؿ في البيئة الركمانية إلى أف تبني المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 

كفي الكقت الحاضر أصبح النظاـ المحاسبي ,   لديو تأثير ىاـIASكمعايير المحاسبة الدكلية 
 .متطابؽ مع التكجيات األكركبية كلكف بتأثير ميـ لممعايير

                                           
1Spengel, c and Oestreicher, a, Tax Harmonization in Europe - The Determination of Corporate 

Taxable Income in the EU Member States (2007). ZEW - Centre for European Economic 

Research,Discussion, Paper No. 07-035. 
2
Cuzdriorean and Matis, The Relationship Between Accounting and Taxation Insight The European 

Union: The Influence of The International Accounting Regulation, Annales Universitatis Apulensis 

Series Oeconomica, 14(1), 2012. 
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 Lee ,Mدراسة  .10
1( 2013 )Fairness By Design Aframework For Tax 

Reform In Canada,  Canadian Centre For Policy Alternatives: 

ىدؼ البحث إلى تقديـ إطار الستراتيجيو اإلصالح الضريبي في كندا باالعتماد عمى أدبيات 
حيث عرضت ىذه الدراسة اإلصالحات المؤسسة لمنظاـ الضريبي , تصميـ السياسة الضريبية

العادؿ كالقادر عمى زيادة اإليرادات كتخفيض تأثير النظاـ الضريبي عمى االستثمار في 
كالذم يؤدم إلى تكزيع أكثر عدالة لمدخؿ مما ينعكس بشكؿ مباشر عمى , النشاطات االقتصادية

كقد حددت الدراسة أف النظاـ الضريبي الجيد يجب أف ال يقتصر , حياة ذكم الدخؿ المنخفض
, عمى تطكير كؿ مف مبادئ العدالة كاإلنصاؼ كلكف يجب أف يأخذ باالعتبار األسس االقتصادية
 .كما أف تكجو الحككمة لتحقيؽ أىداؼ غير المالية يجب أف ال يؤثر عمى عدالة النظاـ الضريبي
كقد تكصمت الدراسة إلى أف مجمكعة اإلصالحات يجب أف تطكر عمى أساس مراجعة شاممة 

مف خالؿ , ك أف يككف مبدأ العدالة اليدؼ األساسي لنظاـ الضريبة الجيد, لمنظاـ الضريبي
كالحد مف , تكسيع القاعدة الضريبية لضماف خضكع جميع الدخكؿ لنسب الضريبة التصاعدية

باإلضافة إلى إجراء مراجعة متكررة كمنتظمة لتطكرات النظاـ الضريبي , اإلعفاءات الضريبية
 .كتأثيرىا عمى األنشطة االقتصادية لضماف مبدأ عدالة

 Roggeman et al2(2014 )Impact of A Common Corporateدراسة  .11

Tax Base on The effective Tax Burden In Belgium: 

بيدؼ , ىدؼ البحث إلى دراسة اقتراح المفكضية األكركبية لتكحيد القاعدة الضريبية لمشركات
 أماـ القدرة ً كالتي تقؼ عائقاًإزالة جميع األسباب الكامنة كراء العقبات الضريبية المكجكدة حاليا

 لمجمكعة مكحدة ًبحيث يتـ حساب الضريبة كفقا, التنافسية لمشركات المتعددة الجنسيات األكركبية
كقد ركزت الدراسة عمى أثر العبء الضريبي , مف القكاعد كمف ثـ تطبيؽ سعر الضريبة الخاصة
 لمعايير ًحيث تـ مقارنو العبء الضريبي كفقا, الفعمي لمشركات البمجيكية عمى كجو الخصكص

 لمنظاـ الضريبي البمجيكي كالتحقؽ مف التأثير ًمع العبء الضريبي كفقا, المفكضية األكركبية
 .المستقؿ لممقياس الضريبي المستخدـ

المقترحة مف قبؿ المفكضية األكركبية أدت إلى زيادة  المعايير كقد تكصمت الدراسة أف اعتماد
  % .16العبء الضريبي بشكؿ ممحكظ بنسبة 
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.david prochazka, phdدراسة .12
1(2014)IFRS as Tax Base Potential 

Impact on a Small Open Economy: 

  كالمتضمف اعتماد 2002 / 1606ىدؼ البحث إلى دراسة قرار المفكضية األكركبية رقـ 
كأساس لمحاسبة الضرائب عمى الدخؿ في بيئة IFRSالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 

حيث بينت الدراسة أف الشركات التيتتبنى المعايير الدكلية إلعداد التقارير , المحاسبة األكركبية
يجب أف تتبنى المعايير الدكلية في إعدادا بياناتيا الضريبية , المالية في إعداد حساباتيا المالية

 .كقد تمت الدراسة عمى بيئة المحاسبة البمجيكية,كحساب االلتزامات الضريبية
 IFRSكتكصؿ التحميؿ في البيئة الركمانية إلى أف تبني المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 

, يمكف أف يككف لو فكائد ليس فقط ألغراض إعداد التقارير الماليةIASكمعايير المحاسبة الدكلية 
نما يمكف أف يككف أداة بديمو لمسياسات الضريبية كما اف اعتماد المعايير الدكلية يمكف أف , كا 

كالتي تعمؿ عمى التكصؿ , يككف خيارا جذابا لمميزانيات العامة لالقتصاديات الصغيرة المفتكحة
 .لبيئة اقتصادية مالئمة

المقررة مف قبؿ  المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية كما تكصمت الدراسة إلى أف اعتماد
  % .17المفكضية األكركبية أدت إلى زيادة العبء الضريبي بشكؿ ممحكظ بنسبة 

Orviská,andHuňadyدراسة .13
2(2015)The Non-linear Effect of 

Corporate Taxes on Economic Growth: 

, ييدؼ البحث إلى دراسة مشاكؿ النظاـ الضريبي ك تأثيرىا المحتمؿ عمى النمك االقتصادم
حيث يتمثؿ اليدؼ األساسي إلى دراسة العالقة غير المباشرة بيف نسب الضريبة كالنمك 

حيث تفترض الدراسة بأنو في , مستندة عمى نظرية المالية العامة كالنظاـ الضريبي, االقتصادم
, ًحاؿ نسب الضريبة المنخفضة فاف تأثير النظاـ الضريبي عمى النمك االقتصادم يككف ايجابيا
أم أنو في حالو نسب الضريبة المنخفضة فاف إم زيادة في نسبة الضريبة سيككف لو تأثير 

بينما في حاؿ ارتفاع نسب الضريبة عف عتبة معينة فاف تأثير , ايجابي عمى النمك االقتصادم
كقد اعتمدت الدراسة عمى المشاىدات السنكية , النظاـ الضريبي عمى النمك االقتصادم يككف اقؿ

 . لمدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي2011 – 1999لمفترة بيف 
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة غير مباشرة بيف نسب الضريبة المتعمقة بالشركات 

كما تـ تحديد المستكل المثالي لنسب الضريبة لمشركات مف خالؿ تحديد , كالنمك االقتصادم
 .معدؿ تحقيؽ أقصى حد لمنمك االقتصادم في بمداف االتحاد األكركبي

                                           
1
David Prochazka, Phd. The IFRS as Tax Base: Potential Impact on a Small Open Economy. 

European Financial and Accounting Journal, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 59-75. 
2
.Orviská, and HuňadyThe Non-linear Effect of Corporate Taxes on Economic Growth,Timisoara 

Journal of Economics and Business,2015,  Volume 8, Issue 1s  Pages: 14–31. 
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كمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف لمباحث تسجيؿ المالحظات التالية كالتي تميز 
 البحث الحالي عف الدراسات السابقة كما يمي

قامت الدراسات السابقة التي تيتمبدراسة إمكانية اعتماد معايير المحاسبة الدكلية   -1
دكف التركيز عمى تأثير ذلؾ عمى فعالية النظاـ , كأساس لمحاسبة الضرائب عمى الدخؿ

 .الضريبي
قامت الدراسات السابقة التي تيتـ بدراسة النظاـ الضريبي كعالقتو باألنظمة االقتصادية  -2

دكف التركيز عمى فعالية النظاـ الضريبي كمدل تأثره بمعايير ,كاالجتماعية كالمالية
 .المحاسبة الدكلية

كلـ يتـ , تمت الدراسات السابقة في بيئات عمؿ مختمفة كالبيئة األكركبية كالعربية -3
 .التعرض لبيئة األعماؿ في سكرية

 :أىمية البحث: رابعا
فمف ناحية أكلى تعمؿ ىذه , ليذا البحث أىمية عمى الصعيديف األكاديمي كالعممي

 فيما يتعمؽ بالقكاعد الدراسة عمى الكشؼ عف جكانب القصكر في النظاـ الضريبي الحالي
كما أف لعممية البحث ىذه أىمية في تكفير مؤشرات كنتائج لمقائميف عمى , المحاسبة المعتمدة

كضع القكانيف الضريبية كتنظيـ الممارسة المحاسبية لمضرائب عمى الدخؿ تمكنيـ مف تقييد 
. سمكؾ كؿ مف مراقبي الدخؿ كالمكمفيف

 الحالي االىتماـفي إطار , كمف ناحية ثانية ليذا البحث أىمية عمى الصعيد العممي في سكرية
عمى كؿ شركة ترغب في التسجيؿ في سكؽ ً بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية الذم أصبح إلزاميا

كلذلؾ فإف ليذا البحث أىمية مف خالؿ تعرضو إلمكانية تطكير النظاـ , دمشؽ لألكراؽ المالية
 لمعايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ القياـ بدراسة تطبيقية عمى بيئة ًالضريبي في سكرية كفقا

.  األعماؿ في سكرية
: أىداف البحث: خامسا

ييدؼ البحث بصفة أساسية إلى إمكانية زيادة فعالية النظاـ الضريبي في سكرية مف خالؿ 
بحيث يقـك , IFRS كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية IASتبني معايير المحاسبة الدكلية 

 عمى تعدد طرؽ  كالقضاءبالعمؿ عمى تكحيد األسس التي يتـ عمى ضكئيا محاسبة المكمفيف
, كيقدـ مجمكعة مف القكاعد التي تحدد اآللية التي يجب أف تعتمد مف قبؿ المكمفيف, المحاسبة

بحيث يؤدم اعتماد تمؾ المعايير في عممية المحاسبة إلى التحديد الدقيؽ كالصحيح لصافي 
بما ينعكس , الدخؿ كمصركؼ الضريبة كبالتالي تؤدم إلى تحديد دقيؽ لمربح الخاضع لمضريبة

إيجابا عمى فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة الحصيمة الضريبية كالحد مف التيرب 
: كذلؾ مف خالؿ األىداؼ الفرعية التالية, الضريبي كالسعي نحك العدالة الضريبية
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. دراسة اإلطار العاـ لمنظاـ الضريبي كالنظاـ الضريبي الحالي في سكرية -
.  فعالية النظاـ الضريبيمبادئتحديد  -
 .  كمعايير المحاسبة الدكلية الحالي لمتطمبات النظاـ الضريبيًتحديد مفيـك الدخؿ كفقا -

تحديد أثر تطبيؽ القكاعد المحاسبية المعتمدة عمى المعايير الدكلية عمى فعالية النظاـ  -
 .الضريبي

تقديـ نتائج تمكف مف تحديد كتقييـ مجاالت تطبيؽ قكاعد المحاسبة الضريبية المعتمدة  -
. عمى معايير المحاسبة الدكلية  في بيئة األعماؿ في سكرية

: فرضيات البحث: سادسا
معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية مقترحة في سكرية يؤدم إلى يؤدم تطبيؽ 

 ؟زيادة فعالية النظاـ الضريبي
 :التاليةالفرضيات كذلؾ مف خالؿ 

 :الفرض االكؿ

- H0 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقاال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية 
 .فعالية العبء الضريبي في الدكلية

- H1 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقايكجد أثر ذك داللة إحصائّية 
 .فعالية العبء الضريبيفي الدكلية

 :الفرض الثاني

- H0 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقاال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية 
 .اإليرادات الضريبية في الدكلية

- H1 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقايكجد أثر ذك داللة إحصائّية 
 .اإليرادات الضريبيةفي الدكلية

 :الفرض الثالث
- H0 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقاال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية 

 .عدالة النظاـ الضريبي في الدكلية
- H1 : لمعايير المحاسبة ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقايكجد أثر ذك داللة إحصائّية 

 .عدالة النظاـ الضريبيةفي الدكلية
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: منيج البحث: سابعا
يمكف تحديد منيجيةالبحث عمى أساس تحديد الخطكات المنيجية التي اتبعيا الباحث 

كمف ثـ تحديد متغيرات البحث ككيفية قياسيا كالحصكؿ , كمجتمع البحث كعينتو, لتحقيؽ أىدافو
 .عمى البيانات المتعمقة بذلؾ

 :يتبع البحث الخطكات التالية,  لفركضو المحددةًفي إطار طبيعة مشكمة البحث كاختبارا
كذلؾ بيدؼ , تجميع البيانات مف المصادر المختمفة كاإلطالع عمى الدراسات السابقة .1

 . تككيف اإلطار النظرم لمبحث

تحديد فركض البحث التي تتمحكر حكؿ تقديـ إجابات لمشكمة البحث المتمثمة بأثر  .2
 .تطبيؽ معايير المحاسبية الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة في فعالية النظاـ الضريبي

مف خالؿ , تجميع البيانات األكلية كالثانكية التي تمكف مف اختبار الفركض المحددة .3
كمف ثـ , اختبار عينو مف الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية

 .تحديد المتغيرات المستقمة كالتابعة كقياسيا

كذلؾ مف خالؿ تحديد المؤشرات التي يمكف استنتاجيا مف , إختبار فركض البحث .4
بما يمكف مف تحديد األساليب , اإلحصاءات الكصفية لممتغيرات المستقمة كالتابعة

 .SPSSمف ثـ اختبار الفركض باستخداـ برنامج , اإلحصائية المالئمة الختيار الفركض

بما يمكف ذلؾ مف تعميـ ىذه النتائج عمى مفردات مجتمع , الكصكؿ إلى نتائج البحث .5
 .البحث
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: تقسيمات البحث: ثامنا
فقد تـ تقسيـ البحث إلى الفصكؿ , لفركضوً في إطار طبيعة البحث كمنيجو كاختبارا

: التالية
: النظام الضريبي وفعاليتو: الفصل األول

يدرس ىذا الفصؿ مفيـك النظاـ الضريبي كاألىداؼ المختمفة لمنظاـ الضريبي كالمحددات 
تحديد  مف ًكما يدرس التنظيـ الفني لمضريبة انطالقا, المختمفة التي تؤثر في النظاـ الضريبي

باإلضافة إلى , كتحقيؽ الضريبة كمف ثـ تحصيؿ الضريبة (الكعاء الضريبي)مطرح الضريبة 
 .التعرض لمفيـك فعالية النظاـ الضريبي كأىـ مبادئ فعالية النظاـ الضريبي

: معايير المحاسبة الدولية: الفصل الثاني
كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير  إصدار معايير المحاسبة الدكليةىذا الفصؿ آليةيدرس 

 ,كأىمية معايير المحاسبة الدكلية كالحاجة ليذه المعايير بالنسبة لألطراؼ المختمفة, المالية
 , كما يدرس مفيـك اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية,كبالنسبة لضريبة دخؿ األرباح

 كقكاعد االعتراؼ كالقياس لمعمكمات ,مف حيث تحديد عناصر البيانات المالية كخصائصيا
 لمعايير المحاسبة الدكلية ًكقكاعد المحاسبة عف الضرائب عمى الدخؿ كفقا, البيانات المالية

 .كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية
: النظام الضريبي السوري: الفصل الثالث

لمقانكف ًيدرس ىذا الفصؿ النظاـ الضريبي السكرم كال سيما الضرائب عمى الدخؿ كفقا
كبشكؿ خاص المكمفكف الخاضعكف لضريبة األرباح الصناعية ,  كتعديالتو2003لعاـ / 24/

الكعاء )تحديد مطرح الضريبة  مف ًانطالقا, كالتجارية كغير التجارية فئة األرباح الحقيقية
 .كمف ثـ تحقيؽ كتحصيؿ الضريبة (الضريبي

: الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع
يدرس كاقع بيئة األعماؿ في سكرية مف خالؿ دراسة تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في 

كاختبار , كطريقة البحث, كما يعرض مجتمع البحث,  كأثره عمى النظاـ الضريبي في سكريةسكرية
.  كتحميؿ النتائجاالختبارلتحديد نتائج ً  كصكالالبياناتالفركض مف خالؿ معالجة 

: ممخص البحث والنتائج: الخامسالفصل 
كأىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف الدراسة , يعرض ىذا الفصؿ ممخص البحث

. النظرية كالعممية كصكالن لكضع التكصيات التي يراىا الباحث مناسبة
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 الفصل األول
 النظــــــــام الضريبي وفعاليتو

 :مقدمـــــو
كقد تأثرت جميع تمؾ المراحؿ , مرت النظـ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية بمراحؿ عديدة

فقد عممت كؿ دكلة , كبما أف النظاـ الضريبي كأم نظاـ يؤثر بالبيئة المحيطة, بالنظاـ الضريبي
 كالذم عمى تحقيؽ أىدافيا المالية كاالقتصادية كاالجتماعية مف خالؿ اختيار نظاميا الضريبي

يتككف منمجمكعة القكاعد كاألسس القانكنية كالفنية التي تمكف مف االستقطاع الضريبي في 
حيث تقـك كؿ دكلة باختيار مجمكعة , مف التشريعكصكال الى التحصيؿًمراحمو المختمفة انطالقا

فقد تركز بعض الدكؿ عمى ضريبة كحيدة بينما تسعى دكؿ أخرل إلى أكثر مف , مف الضرائب
كقد تتخذ الدكلة نظاـ الضرائب , كما قد تفرض الضريبة عمى األمكاؿ أك عمى األشخاص,ضريبة

كما أف الضريبة قد تككف عمى الدخؿ أك , ًالمباشرة أك الضرائب غير المباشرة أك كالىما معا
تحديد األكضاع كاإلجراءات كمف ثـ تعمؿ الدكلة عمى, عمى رأس الماؿ أك عمى اإلنفاؽ كالتداكؿ
 ألف أىمية النظاـ الضريبي تكمف في مدل قدرتو ً كنظرا,الفنية المتعمقة بفرض كجباية الضرائب

فاف كؿ دكلة مف الدكؿ تسعى لتطكير نظاميا , كنجاحو في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو
تباع , المعايير التي تستخدـ في زيادة فعالية النظاـ الضريبيالضريبي مف خالؿ اعتماد  كا 

 :كسكؼ نتناكؿ في ىذا الفصؿ ما يمي, العكامؿ التي تساعد عمى إصالح النظاـ الضريبي
 .ماىية النظاـ الضريبي: المبحث األكؿ -1-1
 .التنظيـ الفني لمضريبة: المبحث الثاني- 1-2
 .فعالية النظاـ الضريبي: المبحث الثالث- 1-3
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 المبحث األول
 ماىية النظام الضريبي

كقد , شيدت الضرائب تطكرات عديدة مع تطكر المجتمعات كالنظـ االقتصادية كالسياسية
أثرت ىذه التطكرات عمى مفيـك الضريبة كخصائصيا مف ناحية كمف ناحية ثانية عمى األىداؼ 

كالدكر , ففي المجتمعات البدائية اقتصر دكر الضريبة عمى اليدؼ المالي, األساسية لمضريبة
كبدأ ىذا الدكر يزداد كيتطكر ليشمؿ النكاحي , الذم تمعبو في تغطية النفقات العامة لمدكلة

حتى أصبحت الضريبة في المجتمعات المعاصرة إحدل , االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
كتكجيو ىذه , الكسائؿ المالية التي تمكف الدكلة مف التدخؿ في النشاطات االقتصادية كاالجتماعية

 .النشاطات باالتجاه الصحيح
باإلضافة إلى األىداؼ العامة , كسكؼ نعرض في ىذا المبحث إلى مفيـك النظاـ الضريبي

 :كذلؾ مف خالؿ ما يمي, كمحددات النظاـ الضريبي, لمنظاـ الضريبي
 .مفيـك النظاـ الضريبي -1-1-1

 .أىداؼ النظاـ الضريبي -1-1-2

 .محددات النظاـ الضريبي -1-1-3
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 :تعريفوخصائص الضريبة- 1-1-1-1
نتيجة لتطكر دكر الضريبة كاختالؼ أىدافيا مف اليدؼ الماليميشمؿ النكاحي االقتصادية 

فقد تـ تعريفيا  لتطكر أىدافيا ككجية نظر المفكريفًتعاريفياكفقاكاالجتماعية كالسياسيةفقد تعددت 
, فريضة مالية إجبارية تُفرض كُتحصؿ بصفة نيائية كبدكف مقابؿ معيف كلغرض معيف"بأنيا 

كيككف ,  كُتحصؿ مف المكمفيف بشكؿ نيائي كدكف مقابؿًكأنيا مبمغ نقدم تفرضو الدكلة جبرا
اليدؼ مف فرضيا المساىمة في تغطية نفقات الدكلة المختمفة كتحقيؽ بعض األىداؼ 

 .1"االقتصادية كاالجتماعية التي تسعى الدكلة إلى الكصكؿ إلييا
فريضة مالية "بأنيا  مف تحقيؽ الدكلة ألىدافيا في تحقيؽ الخدمات العامةً انطالقا تـ تعريفياكما

 .2"تضامنية تقتطعيا الدكلة بصكرة نيائية كمباشرة كتستخدميا كسيمة لتحقيؽ أىدافيا العامةن 
دكف , اقتطاع مالي يمـز األشخاص بأدائو لمسمطات العامة بصفة نيائية"كما تـ تعريفيا عمى أنيا 

. 3"غرض تحقيؽ نفع عاـ معينبمقابؿ
فريضة إلزامية نقدية يتحمميا المكمفكف بصكرة نيائية دكف مقابؿ كىي أداة "كما تـ تعريفيا بأنيا 

كبالتالي فاف الضريبةتتصؼ بالحياد ألف اليدؼ الرئيسي ,4"مالية تمجأ إلييا الدكلة لتحقيؽ أىدافيا
 .مف فرض الضرائب ىك تأميف المكارد الالزمة لمدكلة

 ألف الضريبة ىي اقتطاع مالي يمـز األشخاص بأدائو لمسمطات العامة بصفة نيائية كبال ًكنظرا
 يمكف تحديد خصائص الضريبة في ة السابؽاريؼ التعمف خالؿمقابؿ بقصد تحقيؽ نفع عامك

 :5النقاط التالية
:  مالياقتطاعالضريبة  .1

كعيكب الضرائب العينية كصعكبة , بعد انتشار االقتصاديات النقدية كالتقدـ اإلقتصادم
  كفي الكقت الحاضر،نقدية في صكرة  كتجبى الضريبةجبايتيا أصبحت القاعدة العامة أف تفرض

االستثنائيةكالحركب كاألزمات  في صكرة عينية إاّل في الحاالت تفرض الضريبة كال تجبىال 
كما ال ,  أك التنازؿ عف بعض ممتمكاتيـًحيث تمـز الدكلة األفراد بالقياـ ببعض األعماؿ جبرا

 .6كأعماؿ السخرة, يدخؿ ضمف الضريبة الخدمات اإلجبارية أك الخدمة العسكرية
: فريضة إلزاميةالضريبة .2

الضرائب إجبارية ألف فرضيا كجبايتيا مف المكمفيف تعتبر مف أعماؿ السيادة التي تتمتع بيا 
أم أف الدكلة ىي الجية الكحيدة صاحبة الحؽ بفرض الضريبةكتحديد كعائيا كمعدليا , الدكلة

                                           
1
 Murphy, Kevin e. concept in federal taxation. West publishing company, USA, ed.8, 1994. P. 4. 

2
. 42ص , 1995, اٌطجؼخ اٌخبِطخ ، ِٕشٛراد خبِؼخ دِشك, انًانٍح انعايح ٔانتشرٌع انضرٌثً,  ثشٛر، ػصبَ

3
 .191ص, 1999, وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ, ِٕشٛراد خبِؼخ زٍت, اٌدسء األٚي, يثادئ انًانٍح انعايح, ِسّذ ضؼٍذ, فر٘ٛد

4
 .31ص , 1997, اٌس٘راء ٌٍٕشر ٚاٌزٛزٌغدار , انًانٍح انعايح, اٌخطٍت خبٌذ, أزّذ زٍ٘ر, شبٍِخ

5
 .15ص, 2011-2010, خبِؼخ دِشك, انًحاسثح انضرٌثٍح, إثراٍُ٘, اٌؼذي, خبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ,  اٌّٙبًٌٕ

6
 .92ص, 2007,األردْ, ػّبْ, دار اٌسبِذ ٌٍٕشر ٚاٌزٛزٌغ, انًانٍح انعايح ٔانتشرٌع انًانً انضرٌثً, ػبدي فٍٍر,  اٌؼًٍ
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 كالدكلة ال تنتظر مكافقة المكمفيف عمى ًأم أف المكمؼ ليس حرا, كالمكمؼ بأدائيا ككيفية تحصيميا
 مقتنعان بيا أك غير  المكمؼ ال يجكز عدـ دفعيا سكاء كافكبالتالي,الضريبة أك اإلتفاؽ معيـ

 .مقتنع إاّل إذا كاف معفيان منيا
: الضريبة ليس ليا مقابل .3

 فيك ،يعكد عميو بالنفع المباشر بشكؿ خاصعمى مقابؿ المكمفالذم يدفع الضريبة ال يحصؿ 
كبالتالي فيك ممـز , في المجتمع الذم يرتبط بو بركابط عديدةًيدفع الضريبة بصفتو عضكا

كليس معنى ذلؾ أف دافع , بالمساىمة فيما ينفقو المجتمع مف نفقات عمى الخدمات العامة
 تستخدـ الضرائب المحصمة في تحقيقخدمات عامة كلكف, الضرائب ال يستفيد منيا

 .كبغض النظر عف الضريبة التي يدفعيا  كؿ مكاطف لمدكلةبشكؿ غير مباشر لممكاطنينك
 :الضريبة تفرض من قبل الدولة .4

حيث تقـك اإلدارة الضريبية بتنفيذ إرادة السمطات , ال يمكف أف تفرض الضريبة إال بقانكف
ككما يالحظ فإف أحكاـ , العامة بجباية الضرائب المسمكح بيا مف قبؿ السمطات المختصة

 عمى كؿ مخالؼ ليا ًكالدكلة يجب أف تككف رقيبا, الضريبة ممزمة لمدكلة كما ىي ممزمة لمفرد
 . لمعدؿ كمنع التعسؼًتحقيقا

 : لمقدرة المكمفينً الضريبة تفرض وفقا .5
فيي طريقة لتقسيـ ,  لمقدرتو الماليةًتفرض الضريبة عمى كؿ شخص قادر عمى الدفع كفقا
بحيث يساىـ كؿ أفراد , 1 لمقدرتيـ الماليةًاألعباء بيف األفراد سكاء كانكا طبيعييف أك معنكييف كفقا

كيبرز ىنا مفيـك الطاقة ,  لمقدرتيـ النسبية في الدفعًالمجتمع في تحمؿ أعباء الدكلة تبعا
 2كىي ما يمكف اقتطاعو كضريبة مف دكف إحداث آثار سمبية: الضريبية

 :غرض الضريبة ىو تحقيق نفع عام .6
فإف الدكلة تمتـز باستخداـ حصيمة , بما أف الدكلة ال تفرض الضرائب لمنفعتيا الخاصة

كقد أكدت الدساتير كالقكانيف خالؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر , الضرائب لتحقيؽ نفع عاـ
حيث منعت استخداـ اإليرادات الضريبية في إشباع الحاجات الخاصة لمممكؾ , عمى ىذا المعنى

كفي العصر الحديث فقد , بؿ يجب تخصيص ىذه اإليرادات لتحقيؽ المنفعة العامة, كاألمراء
استقر مبدأ المنفعة العامة لمضرائب كأصبح مف المبادئ الدستكرية العامة التي يتعيف إتباعيا 

 . بدكف النص عمييا
 

                                           
1

- 177ص, 1998,اٌدسائر, دٌٛاْ اٌّطجٛػبد اٌدبِؼٍخ, انُفماخ ٔاإلٌراداخ انعايح, التصادٌاخ انًانٍح انعايح, ِسّذ ػجبش,  ِسرزي

182 .
2

, ػّبْ, األردْ, اٌطجؼخ األٌٚى, ِىزجخ اٌشجبة ِٚطجؼزٙب, اتجاِ اإلٌراداخ انضرٌثٍح فً األردٌ ٔانعٕايم انًؤحرج فٍٓا, خٍري,  وزبٔخ

. 53ص , 1998
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 :تعريف النظام الضريبي-1-1-1-2
كبالتالي فاف الضريبة كحدة بناء , يتككف النظاـ الضريبي مف مجمكعة الضرائب المختمفة

كقد تعددت تعاريؼ النظاـ الضريبي إال أف ىناؾ مفيكماف رئيسياف كىما المفيـك , ذلؾ النظاـ
 :الكاسع كالمفيـك الضيؽ

 لممفيـك الضيؽ فالنظاـ الضريبي ىك مجمكعة القكاعد كاألسس القانكنية كالفنية التي تمكف ًككفقا
 . التحصيؿً مف التشريع إلى التحقؽ كأخيراًمف االستقطاع الضريبي في مراحمو المختمفة انطالقا

 كالفنية التي أما المفيـك الكاسع لمنظاـ الضريبي فيك مجمكعة العناصر اإليديكلكجية كاالقتصادية
 ذلؾ الكياف الذم يمثؿ كتفاعميا مع بعضيا البعض إلى كياف ضريبيمعيف،ًمعايؤدم تراكبيا 

 .1 لتطكر المجتمعًالكاجية الحسية لمنظاـ الضريبي كالذم تختمؼ مالمحو كفقا
ىيكؿ ضريبي ذك مالمح كطريقة عمؿ محددة "كما يرل البعض أف النظاـ الضريبي يتمثؿ في 

كمالئمة لمنيكض بدكره في تحقيؽ أىداؼ المجتمع التي يصكغيا ُمُثمو كظركفو المختمفة كالتي 
كبالتَّالي فإف النظاـ الضريبي يتككف مف أربعة , ُتمثؿ بدكرىا اإلطار الذم تعمؿ فيو الضرائب

 :2أركاف
 .أىداؼ محددة تصكغيا ظركؼ المجتمع .1
دكر تحدده األىداؼ التي يرغب المجتمع في تحقيقيا كظركؼ المجتمع الذم يعمؿ  .2

 .داخمو
 .ىيكؿ ضريبي يتكقؼ تركيبو عمى الدكر الذم يتعيف أف ينيض بو .3
 .طريقة عمؿ محددة تحكميا األحكاـ التفصيمية لمتشريعات الضريبية .4

كيرل البعض أف النظاـ الضريبي ىك مجمكعة الضرائب التي يراد باختيارىا كتطبيقيا في مجتمع 
. 3 ذلؾ المجتمعاختارىامعيف كزمف محدد تحقيؽ أىداؼ السياسة الضريبية التي 

لممعنى السابؽ يتمثؿ مفيـك النظاـ الضريبي في مجمكعة محدكدة كمختارة مف الصكر ً ككفقا
الفنية لمضرائب تتالءـ مع الكاقع االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي لممجتمع كتشكؿ في 

 يعمؿ بطريقة محددة مف خالؿ التشريعات كالقكانيف الضريبية ًمتكامالًضريبياً مجمكعيا ىيكال
كالمكائحالتنفيذية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ السياسة الضريبية التي تتمثؿ عادة في تحقيؽ حصيمة 

معدالت التنمية زيادة ضريبية مالئمة مف أجؿ تمكيؿ النفقات العامة لمدكلة كالعمؿ عمى 
االقتصادية كرفع مستكيات الكفاءة االقتصادية في استغالؿ المكارد االقتصادية المتاحة إضافة 

. إلى تحقيؽ العدالة في تكزيع الدخؿ القكمي بيف أفراد المجتمع

                                           
1

 .15ص , 1985, 3ط, اٌذار اٌدبِؼٍخ, ثٍرٚد , انُظى انضرٌثٍح, ػجذ اٌؼسٌسضؼٍذ , ػثّبْ
2

 .5-4ص , 1983, خبِؼخ اإلضىٕذرٌخ, وٍٍخ اٌزدبرح, انُظى انضرٌثٍح انًمارَح, ػًٍ ػجبش ػٍبد
3

 .19ص  , 1993, اٌذار اٌدبِؼٍخ, ثٍرٚد, انُظى انضرٌثٍح, ػجذ اٌّدٍذزبِذ , دراز
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كبالّنظر إلى المفيكـ السابؽ لمنظاـ الضريبي يتضح لنا أف النظاـ الضريبي يتككف مف ثالث 
 :1دعامات رئيسية

 كىك مجمكعة المكائح كالقكانيف كالتشريعات التي ُتصدرىا الجيات : التشريع الضريبي
ككافة األحكاـ كالقرارات المتعمقة , كالمتعمقة بفرض كتحصيؿ الضرائب, المختصة

 :2كيقكـ التشريع الضريبي عمى ثالث محاكر, بالمنازعات الضريبية

عممي نظرم كيتمثؿ في األصكؿ كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ : المحكر األكؿ .1
 .ً كعالمياًعمييا محميا

فني تطبيقي يعتمد عمى الخبرة الفنية كالعممية , المحكر الميني: المحكر الثاني .2
كالتقيد , كالعممية باألحكاـ التشريعية لمضرائب كااللتزاـ بضكابط ممارسة المينة

 .بمعايير الترخيص
 .المحكر التشريعي المتمثؿ في التشريعات القانكنية السارية المفعكؿ: المحكر الثالث .3

 كتضـ الجيات الحككمية التي تعمؿ عمى تطبيؽ التشريع الضريبي : اإلدارة الضريبية
كما أف اإلدارة الضريبية ىي الجية , لتحصيؿ كافة أنكاع الضرائب, بأحكامو كنصكصو

 .المختصة بتنفيذ قكانيف الضريبة كتحصيؿ المكارد العامة لمدكلة كمتابعة المكمفيف

 تعرؼ السياسة الضريبية بأنيا مػجمكعة البرامج المتكاممة التي تخططيا :السياسة الضريبية
الحككمة كتنفذىا مستخدمة كافة األدكاتالضريبية الفعمية كالمحتممة إلحداث أثار اقتصادية 

, كتجنب أثار أخرل غير مرغكبة تتكاءـ مع أىدافالمجتمع, كاجتماعية كسياسية مرغكبة
كبالتالي فإف السياسة الضريبية ىي تحميؿ لمنشاط المالي لمدكلة كانعكاسات ىذا النشاط 

فيي تتكيؼ بشكؿ كمي مع حجـ اإليرادات الضريبية , عمى قطاعات االقتصاد القكمي
 مع مصادر ىذه اإليرادات كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كفي مقدمتيا ً نكعياًكتتكيؼ تكيفا

تشجيع االستثمار كاالستقرار االقتصادم كتكزيع عادؿ لثركات المجتمع لتقميؿ التفاكت بيف 
طبقاتو كعميو فإف مف يضع مخططات السياسة الضريبية ىك الحككمة كىي أيضا تقـك 

 .3بتنفيذىا باستخداـ األدكات الضريبية

 
  

                                           
1

 .7-6ص , 1998, اإلضىٕذرٌخ, اٌذار اٌدبِؼٍخ ٌٍٕشر, انُظى انضرٌثٍح, اٌّرضً اٌطٍذ زدبزي
 .11ص , 1998, اإلضىٕذرٌخ, ِىزجخ ِٚطجؼخ اإلشؼبع اٌفًٕ, اإلطار انمإًََ نهعاللح تٍٍ انًًٕل ٔاإلدارج انضرٌثٍح, ِسّذ ِسًٍ,  ضؼذ2
3

 .انُظى انضرٌثٍح, ػجذإٌّؼُ, فٛزي, ػٓ , 16ص , يرجع ساتك , ِؤٌذ خًٍّ ِسّذ,  ٍِبٌخ
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 :أىداف النظام الضريبي- 1-1-2

 الختالؼ األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية ًيختمؼ اليدؼ مف النظاـ الضريبي كفقا
فقد بقي اليدؼ المالي خالؿ فترة طكيمة ىك اليدؼ العاـ , كالمالية التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا

 أصبح النظاـ الضريبي كسيمة ً كاجتماعياًإال أنو كمع تطكر الدكؿ اقتصاديا, لمنظاـ الضريبي
 ًكتؤثر في اتجاىات المجتمع سياسيا, لتحقيؽ أىداؼ أخرل تكجو القطاعات االقتصادية في الدكلة

 أخرل يمكف أف تككف ًمما أدل إلى تغيير أىداؼ النظاـ الضريبي ليككف لديو أىدافا, ًكاجتماعيا
كبالتالي , ميمة كتنعكس آثارىا عمى المجتمع بشكؿ ايجابي إذا ما استغؿ فرضيا بشكؿ فعاؿ
 :يمكف تقسيـ أىداؼ النظاـ الضريبي إلى أىداؼ مالية كأىداؼ اقتصادية كاجتماعية

 :اليدف المالي- 1-1-2-1
اليدؼ الرئيسي لمنظاـ الضريبي ىك الحصكؿ عمى المكارد المالية الالزمة لتغطية النفقات 

, كالتي ال يمكف تقديميا لك تركت لمقطاع الخاص, كاألمف, كالصحة, التعميـ: العامة لمدكلة مثؿ
, كمع ازدياد حجـ السكاف في الدكلة تزداد الحاجة إلى العديد مف المشاريع الالزمة لممجتمع

 كىذا ما أدل إلى ضركرة اتساع مطرح الضريبية بحيث ,كبالتالي تزداد حاجة الدكلة إلى الضرائب
كلكي تحقؽ الضريبة , تشمؿ األشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف مع االقتصاد في نفقات الجباية

 :1يجب أف تتكفر فييا أربع صفات رئيسية كىي, أكبر قدر ممكف مف اإليراد لمدكلة
تحصيؿ أكبر قيمة صافية مف اإليرادات مف خالؿ تكافر القكاعد األساسية : اإلنتاجية - أ

 .لمضريبة كالمتمثمة في العدالة كاليقيف كالمالئمة في الدفع كاالقتصاد في نفقات الجباية
أم بقاء نسب الضريبة ثابتة كأف ال تتغير حصيمتيا رغـ التغيرات التي قد تطرأ عمى : الثبات - ب

 .الحياة االقتصادية
أم أف الضريبة المرنة ىي , كيقصد بذلؾ ثبات مطرح الضريبة مع ازدياد معدليا: المركنة - ت

كالضريبة غير المرنة , التي تزداد حصيمتيا نتيجة الزدياد معدليا مع عدـ انكماش مطرحيا
 .ىي التي يؤدم زيادة معدليا إلى انكماش مطرحيا كبالتالي انخفاض حصيمتيا 

أم أف يقتصر ىدؼ الضريبة عمى الغرض المالي كحده دكف التدخؿ في الحياة : الحياد - ث
االقتصادية كاالجتماعية كدكف التأثير عمى المكمفيف بدفعيـ إلى القياـ بعمؿ معيف أك 

 . االمتناع عنو

 
 
 

                                           
1

 .167-166ص , 1994, وٍٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ, ِٕشٛراد خبِؼخ زٍت, اٌدسء األٚي, يثادئ انًانٍح انعايح, ِسّذ ضؼٍذ, فر٘ٛد
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 : اليدف االجتماعي- 1-1-2-2
كبركز االتجاىات الحديثة لمتكزيع , تعددت األىداؼ االجتماعية بعد ظيكر مفيـك العدالة

كيمكف استخداـ , كتكزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستكل الدخؿ, العادؿ لمدخؿ
 :1الضريبة ككسيمة ىامة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االجتماعية كمف أىـ ىذه األىداؼ ما يمي

كالذم يتحقؽ مف خالؿ فرض الجزء األكبر مف الضريبة : إعادة تكزيع الثركة بيف المكاطنيف - أ
كبالمقابؿ , كالتصاعد في معدؿ الضريبة, عمى أصحاب الدخكؿ العالية كالثركات الكبيرة

 ألف ًكنظرا, يصرؼ ما يجبى مف ضريبة لتغطية النفقات العامة مثؿ الصحة كالتعميـ
, أصحاب الدخكؿ المنخفضة ىـ األكثر استفادة مف الخدمات العامة التي تقدميا الدكلة

بالتالي يككف أصحاب الدخكؿ المرتفعة قد ساىمكا بشكؿ اكبر في تغطية النفقات العامة كىذا 
 .كالحد مف الطبقية بيف أفراد المجتمع, سيعمؿ عمى تخفيض الفجكة

كذلؾ مف , يمكف استعماؿ الضرائب ككسيمة لتشجيع النسؿ: تكجيو سياسة النسؿ في المجتمع - ب
كمعاممة كؿ , خالؿ تقسيـ الضريبة عمى الدخكؿ إلى أجزاء متساكية بقدر عدد أفراد األسرة

كفي المقابؿ فإف الدكؿ , جزء بشكؿ مستقؿ سكاء مف حيث التصاعد أك مف حيث اإلعفاء
كعدـ , الراغبة بتحديد النسؿ تقكـ بزيادة معدالت الضريبة عمى الدخكؿ كفقا لعدد أفراد األسرة

 .تقديـ إعفاءات ضريبية لمحد األدنى لممعيشة

يمكف استعماؿ الضرائب ككسيمة لمعالجة أزمة السكف مف خالؿ إعفاء : معالجة أزمة السكف - ت
 .رأس الماؿ المستثمر في قطاع البناء مف الضرائب لفترات محددة

كالحد مف بعض الظكاىر المنتشرة في المجتمع : الحد مف بعض الظكاىر االجتماعية السيئة - ث
حيث تعمؿ , غير المرغكب فييا كالتي تضر بالصحة العامة مثؿ السجائر كالكحكؿ كغيرىا

الدكلة عمى محاربتيا كذلؾ مف خالؿ فرض ضرائب مرتفعة عمى ىذه المنتجات بيدؼ رفع 
 .أسعارىا كبالتالي تخفيض الطمب عمييا

 :اليدف االقتصادي- 1-1-2-3

كالتأثير , ظيرت األىداؼ االقتصادية لمضريبة مع بدء تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم
حيث تستخدـ الدكؿ الضريبة بتكجيو سياستيا , عمى االستيالؾ كاالدخار كاإلنتاج كاالستثمار

 :2االقتصادية كذلؾ مف خالؿ
ففي حالة زيادة الضغكط : محاربة الضغكط التضخمية كالمحافظة عمى قيمة النقد الكطني - أ

تقـك الدكلة بزيادة العبء الضريبي , التضخمية نتيجة ازدياد العرض كارتفاع األسعار
                                           

1
ضرٌثح انذخم ٔضرٌثح انًثٍعاخ فً - يحاسثح انضرائة تٍٍ انُظرٌح ٔانتطثٍك , فراش, اٌشٙٛاْ, اٌّشبػٍخ ِسفٛظ, ِسّذ, أثٛ ٔصبر

 .6-5ص , 2005, ػّبْ, األردْ, اٌطجؼخ اٌثبٌثخ, ِطبثغ اٌذضزٛر اٌزدبرٌخ, األردٌ
2

. 9-7ص , 2008, ػّبْ, األردْ, اٌطجؼخ األٌٚى, دار ٚائً ٌٍٕشر, انًحاسثح انضرٌثٍح, ػذي زطٍٓ, ػفبٔخ, ِسّذ ػبدي,  اٌمطبٚٔخ

 .12-6ص , 1991, اٌمب٘رح, ِىزجخ شبدي, ضرائة انذخم تٍٍ انتشرٌع انضرٌثً ٔانتطثٍك انًحاسثً, أٍِٓ اٌطٍذ أزّذ, ٌطفً- 
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مما يرغميـ عمى تخفيض االستيالؾ كيقمؿ مف , اإلجمالي كبالتالي انخفاض دخكؿ األفراد
كما تعتبر الضرائب كسيمة ىامة لتشجيع النشاط االقتصادم لمعالجة فترات , ظيكر التضخـ

كبالتالي زيادة السيكلة في المجتمع كزيادة , كذلؾ بخفض ضريبة الدخؿ, الرككد كاالنكماش
 .1اإلنفاؽ

 في تكجيو ً كبيراًفيي تمعب دكرا: استخداـ الضريبة لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية - ب
, السياسة االقتصادية نحك المجاالت التي ترغب في تطكيرىا أك التقميؿ منو في مجاؿ آخر

فإذا رغبت الدكلة بتشجيع كزيادة االستثمار في مجاالت معينة تقـك بتخفيض نسبة الضرائب 
كبالتالي تكجيو عممية االستثمار نحك ذلؾ القطاع كىذا , عمى تمؾ المجاالت أك اإلعفاء منيا

 . عمى تحقيؽ التنمية في المجاالت التي تراىا الدكلة مناسبةًينعكس إيجابا

كيتـ ذلؾ مف خالؿ فرض ضرائب : استخداـ الضريبة لمنع التمركز في المشاريع االقتصادية - ت
باإلضافة إلى فرض ضرائب عمى كؿ , خاصة عمى اندماج الشركات التي تتجو نحك التمركز

مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج في الشركات المتجية نحك التكتؿ مما يزيد مف تكمفة السمعة كيحد 
 .مف ظاىرة التكتؿ

كيتـ ذلؾ عندما تقدـ الدكلة إعفاءات لعائدات : استخداـ الضريبة لتشجيع االستثمار كاالدخار - ث
أك تخفيض , سندات التنمية التي تصدرىا مف أم ضرائب لتشجيع شراء ىذه السندات

 .الضريبة عمى الكدائع في صناديؽ االدخار أك أم استثمار مالي يدعـ االقتصاد الكطني

كذلؾ مف خالؿ فرض : حماية الصناعة الكطنية كمعالجة العجز في ميزاف المدفكعات - ج
عفاء الصادرات مف الضرائب, ضرائب جمركية مرتفعة عمى االستيراد مف الخارج  .كا 

 :محددات النظام الضريبي- 1-1-3
مف خالؿ إشباع ,  تيدؼ جميع النظـ الضريبية إلى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ المجتمع

إال أف ىذا التشابو في األىداؼ ال يعني , الحاجات العامة كتحقيؽ التنمية كاالستقرار كالعدالة
باإلضافة , فيناؾ اختالؼ في ترتيب األىداؼ االقتصادية حسب أكلكياتيا, تشابو النظـ الضريبية

كاالختالؼ في اليياكؿ ,إلى االختالؼ في اإليديكلكجيات كنظـ الحكـ كالنظـ االقتصادية
كلكي يتـ تصميـ نظاـ , كدرجة التقدـ االقتصادم,كالعادات كالتقاليد االجتماعية, االقتصادية

ضريبي فعاؿ لممجتمع فال بد مف أف يأخذ باالعتبار ىذه المحددات السياسية كاالقتصادية 
كمف ىنا نجد , ما يمحؽ ىذه المحددات مف تطكرًكما يجب أف ينمك كيتطكر مكاكبا, كاالجتماعية

,  في النظـ الضريبية لنفس الدكلة عمى مدار الزمفًكتباينا, في النظـ الضريبية بيف الدكؿًفركقا
 :كسكؼ نتناكؿ ىذه العكامؿ عمى النحك التالي

                                           
1
James S. P. Nobes.C , The Economic Taxation, 1

st
 Edition, Philip Allan, London, 1987, P7. 
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 :العالقة بين النظام الضريبي والنظام االقتصادي- 1-1-3-1
 لخصائص كمالمح النظاـ االقتصادم ًتختمؼ خصائص النظاـ الضريبي كأىدافو كفقا

: 1حيث يمكف التمييز بيف النظاـ االقتصادم االشتراكي أك النظاـ االقتصادم الحر أك الرأسمالي
 : فبالنسبة لمنظام االشتراكي

يقـك النظاـ االشتراكي عمى مجمكعة مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف النظـ 
, كمف ىذه الخصائص زيادة الكزف النسبي لمقطاع العاـ بالمقارنة مع القطاع الخاص, االقتصادية

باإلضافة إلى إتباع أسمكب التخطيط االقتصادم كسيمة لمقياـ باألنشطة , بحيث يصؿ إلى أقصاه
كالتي تفضؿ المصمحة العامة عمى المصمحة , االقتصادية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المجتمع

 ألكلكيات الخطة التي ًبحيث يتـ تكجيو المكارد بيف القطاعات كاألنشطة المختمفة كفقا, الخاصة
 .يقـك بتحديدىا جياز التخطيط دكف االخذ باالعتبار لتفضيالت المستيمكيف

 مف ىذه الخصائص فال تحتفظ الضرائب بنفس مضمكنيا كطبيعتيا كىيكميا السائد في ًكانطالقا
كعمى , فال بد كأف تنعكس طبيعة النظـ االشتراكية عمى النظاـ الضريبي, الدكؿ الرأسمالية

نتيجة أف جميع ,حيثتنخفض الضريبة عمى الدخؿ الى الحد األدنى, المصطمحات الضريبية
كتحديد , باإلضافة إلى أف المكاطنيف يتمقكف مرتباتيـ مف الدكلة, األنشطة تككف أنشطة عامة

كبالتالييقتصر دكر الضريبة عمى تحقيؽ أىداؼ , 2األسعار كالدخكؿ يككف بكاسطة الدكلة
, كيتضح ذلؾ مف خالؿ استخداـ الضريبة كأداة لتعديؿ أسعار بعض السمع كالخدمات, المجتمع

كالمحافظة عمى دكر , أك تحقيؽ التكازف بيف مجمكع دخكؿ األفراد كقيمة السمع االستيالكية
تكجييي لممكارد االقتصادية يحقؽ امتصاص جزء مف األرباح المحققة لمكحدات كالمؤسسات 

باإلضافة إلى ارتفاع األىمية النسبية , االقتصادية التي تتمتع بقدر مف االستقالؿ المالي كاإلدارم
لمضرائب غير المباشرة كخاصة الضرائب عمى رقـ األعماؿ حيث تحتؿ رقـ الصدارة في 

 .كتمييا في األىمية الضريبة عمى أرباح القطاع العاـ, الحصيمة الضريبية الكمية
 : أما النظام الرأسمالي

كسيادة , يتميز النظاـ الرأسمالي بتدني دكر الدكلة في النشاط االقتصادم إلى أدنى حد ممكف
كما , الممكية الخاصة بحيث يقكـ القطاع الخاص بمعظـ األنشطة االقتصادية اليادفة إلى الربح

كبالتالي فإف دكر الدكلة لـ يعد يقتصر عمى , أف الدافع الفردم ىك المحرؾ لمنشاط االقتصادم
كلكي تقـك الدكلة , إشباع الحاجات العامة بؿ تحقيؽ العديد مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية

, بتأدية ما أككؿ إلييا مف مياـ فيتعيف عمييا الحصكؿ عمى ما يمـز مف مكارد اقتصادية

                                           
1

. 328- 327ص ,2007, اإلضىٕذرٌخ, اٌذار اٌدبِؼٍخ, التصادٌاخ انضرائة, شىري رخت, اٌؼشّبٚي, ػجذ اٌؼسٌسضؼٍذ ,  ػثّبْ

 .175-165ص , 1983, ثٍرٚد, دار اٌدبِؼٍخ, انُظى انضرٌثٍح, زبِذ, دراز, ٌٛٔص, اٌجطرٌك- 
2

 .107ص , 2006, يرجع ساتك, ِؤٌذ خًٍّ ِسّذ,  ٍِبٌخ
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ظيرت حاجة الدكلة , لعدـ امتالؾ الدكلة لمكثير مف المصادر في ظؿ النظاـ الرأسماليًكنظرا
كالحاجات المتزايدة , لفرض الضرائب لمحصكؿ عمى ما يمزميا مف إيرادات لتمكيؿ نفقاتيا العامة

 .مع تزايد مياميا كاتساع نشاطاتيا
, كلكي تقـك الدكلة بإعادة تكزيع الدخؿ بما يمكنيا مف الكصكؿ إلى تكزيع عادؿ لألعباء المالية

فال بد منفرض ضريبة تصاعدية عمى مجمكع الدخؿ , كتقميؿ التفاكت بيف طبقات المجتمع
كلكي تحقؽ الدكلة ما تيدؼ إليو مجتمعاتيا الرأسمالية مف استقرار اقتصادم فال بد , الشخصي

مف التدخؿ في النشاط االقتصادم مستخدمة النظاـ الضريبي كما يحتكيو مف عناصر المركنة 
التمقائية سكاء الضرائب الشخصية أك الضرائب عمى اإلنفاؽ إلحداث أثار انكماشية أك تكسعية أك 

كىذا ما يجعؿ النظاـ الضريبي في البمداف الرأسمالية يتميز , تكازنية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع
 :1بمجمكعة مف الخصائص

 بحيث يمكف الكصكؿ إلى تكزيع , فرض ضريبة مكحدة عمى الدخؿ كبسعر تصاعدم
 .كتقميؿ التفاكت االقتصادم بيف مختمؼ طبقات المجتمع, عادؿ لألعباء المالية

 ازدياد أىمية الضرائب المباشرة بحيث تشكؿ معظـ الحصيمة الضريبية. 
 فرض ضريبة عمى األشخاص الطبيعييف كأخرل عمى األشخاص المعنكييف. 

  التمييز في أسعار الضريبة كفي اإلعفاءات بيف اإليراد المكتسب كاإليراد غير المكتسب
 . عف تمتعو بإعفاءات أكثر مف النكع الثانيً فضالً نسبياًفيككف السعر في األكؿ منخفضا

 :العالقة بين النظام الضريبي والنظام السياسي- 1-1-3-2
يؤثر النظاـ السياسي السائد في بمد معيف عمى النظاـ الضريبي مف حيث مككنات 

كما يؤثر النظاـ السياسي عمى األىداؼ التي , النظاـ كمف حيث األىمية النسبية ليذه المككنات
كعمى الصكر الفنية التي يتضمنيا كطريقة عمؿ النظاـ , يسعى النظاـ الضريبي إلى تحقيقيا

 الختالؼ الظركؼ ًكبالتالي يختمؼ النظاـ الضريبي مف بمد إلى آخر كبنفس البمد كفقا, الضريبي
 :2السياسية السائدة التي تمر بيا البمد عمى الشكؿ التالي

 ففي البمدان التي يتخذ النظام السياسي فييا شكل الحزب الواحد : 
مف خالؿ منح , يتـ صياغة النظاـ الضريبي بحيث يحقؽ األىداؼ الخاصة لمنظاـ الحاكـ

بحيث , العديد مف اإلعفاءات كالمزايا الضريبية لمطبقة الحاكمة عمى حساب بقية طبقات المجتمع
دكف أف ُتستخدـ الضرائب لتحقيؽ , يتـ نقؿ العبء الضريبي مف كبار المالؾ إلى صغارىـ

باإلضافة إلى تأثير المبادئ االشتراكية عمى النظاـ الضريبي مف خالؿ منح , مصمحة المجتمع
                                           

1
. 105ص , 2006, يرجع ساتك, ِؤٌذ خًٍّ ِسّذ,  ٍِبٌخ

2
. 341– 337ص ,  يرجع ساتك,شىري رخت, اٌؼشّبٚي, ضؼٍذ ػجذ اٌؼسٌس,  ػثّبْ

 .161-160ص , 1983 ,يرجع ساتك, زبِذ, دراز, ٌٛٔص, اٌجطرٌك- 
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كزيادة األىمية النسبية لبعض , العديد مف اإلعفاءات الضريبية ألصحاب الدخكؿ المنخفضة
 .عمى أنكاع أخرل (ضرائب رقـ األعماؿ)أنكاع الضرائب مثؿ 

 أما في البمدان ذات النظام السياسي الديمقراطي: 
الذم تتعدد فيو األحزاب كتزداد مشاركة أفراد الشعب في اتخاذ القرارات كظيكر الضغكط 
السياسية مف قبؿ النقابات العمالية كاألحزاب السياسية فيتـ صياغة النظاـ الضريبي بما يحقؽ 

كما مف المتكقع أف تزداد أىمية االعتبارات , األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع ككؿ
كتفضيؿ بعض أنكاع الضرائب التي يمكف أف , المكضكعية في اختيار مككنات النظاـ الضريبي

مع بعض االعتبارات الشخصية لبعض القكل السياسية التي تسعى , تساىـ في تحقيؽ األىداؼ
 .كلكف بدرجة أقؿ مف المجتمعات ذات المكف الكاحد, لمحصكؿ عمى بعض المزايا الضريبية

كما أف االتجاىات السياسية لبعض الدكؿ كالظركؼ السياسية التي تمر بيا الدكلة كعالقتيا 
بحيث يتـ ,  عمى النظاـ الضريبي السائد كمككناتو المختمفةً كاضحاًبالدكؿ األخرل قد تؤثر تأثيرا

كما أف النظاـ الضريبي لدكلة , تصميـ النظاـ الضريبي بما يسمح تحقيؽ أىداؼ الدكلة السياسية
حيث أف نفكذ المستعمر يحكؿ بيف النظاـ , مستقمة يختمؼ عف النظاـ الضريبي لدكلة مستعمرة

 .الضريبي كبيف المساس بمصالحو في الدكلة
 :العالقة بين النظام الضريبي ومستوى التقدم االقتصادي- 1-1-3-3

 تختمؼ البمداف مف حيث مستكل التقدـ االقتصادم بيف بمداف متطكرة كبمداف مكجية 
كبالتالي ال بد أف يختمؼ النظاـ الضريبي كىيكمو كمككناتو كمدل األىمية النسبية , كأخرل نامية

 لنفس البمد مف فترة ًكأحيانا, التي تتمتع بيا كؿ ضريبة داخؿ النظاـ الضريبي مف بمد إلى آخر
 تطكر النظاـ الضريبي مع تطكر ًكىكذا يصبح مؤكدا,  ليذا االختالؼًزمنية إلى أخرل كفقا

 :المجتمع خالؿ مراحؿ التنمية االقتصادية عمى الشكؿ التالي
 :النظام الضريبي في البمدان النامية: ًأوال

تتميز البمداف النامية بمجمكعة مف الخصائص مثؿ انخفاض دخؿ الفرد كضعؼ القطاع 
كىذا , الصناعي كانخفاض اإلنتاجية باإلضافة إلى سيطرة الزراعة عمى اقتصاديات ىذه البمداف

كليذا تـ االعتقاد بأف عمى , ما جعؿ أكلكيات عممية البناء االقتصادم تتركز في البنية التحتية
كيمكف تحديد مالمح النظاـ الضريبي , الضريبة أف تمعب دكر المكمؼ في إقامة مشاريع التنمية

 :1في البمداف النامية عمى الشكؿ التالي
كالذم يعكد إلى مجمكعة الخصائص التي يتميز بيا االقتصاد : ضعؼ الحصيمة الضريبية .1

حيث أف انخفاض دخؿ الفرد يجعؿ االقتطاع الضريبي محدكد كالنشاطات  , النامي

                                           
1

. 23- 20ص, 2008, دار اٌسبِذ ٌٍٕشر, ػّبْ, األصٕل انعهًٍح ٔانعًهٍح فً انًحاسثح انضرٌثٍح, ٔبدٌخ, طبفش, خبٌذ, اٌخطٍت
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كما أف سيطرة القطاع , االقتصادية تقميدية كبالتالي فيي بحاجة إلى منح إعفاءات ضريبية
 إما ألنو معفى مف ًالزراعي عمى االقتصاد القكمي يجعؿ الحصيمة الضريبية ضعيفة جدا

 .الضريبة أك أف ىناؾ صعكبة في إخضاعو

حيث تتسـ النظـ الضريبية في البمداف النامية بعدـ : عدـ التكازف في النظـ الضريبية المطبقة .2
حيث تتميز بزيادة نسبة حصيمة , التكازف بيف الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة

إلى انو : 1كيعكد ذلؾ بحسب رأم ىنريكس, الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة
مع القياـ بعممية التطكير كالتحديث في الدخؿ تقؿ الحصيمة الضريبية مف الضرائب المباشرة 

, كتزداد األىمية النسبية لمحصيمة مف الضرائب غير المباشرة مف األكعية المحمية, التقميدية
 .كالضرائب الجمركية باعتبارىا ضرائب غير مباشرة, باإلضافة إلى قطاع التجارة الخارجية

 ما تقـك الدكؿ النامية باستيراد كتطبيؽ التشريعات ًغالبا: عدـ االنسجاـ في التشريع الضريبي .3
كالتي تختمؼ ظركفيا االقتصادية مف حيث الطبيعة , الضريبية المطبقة في الدكؿ الرأسمالية

كبالتالي فإف عمى الدكؿ النامية إقامة , كالمككنات عف الظركؼ االقتصادية لمبمداف النامية
 .تشريعيا الضريبي الخاص بيا كالذم يتالءـ مع نظاميا االقتصادم كاالجتماعي

 ما تككف عاجزة عف ًكيعكد ذلؾ إلى أف الدكؿ النامية غالبا: العجز في اإلدارة الضريبية .4
 عمى الحصيمة الضريبية ًكىذا ما ينعكس سمبا, تأميف الككادر كاإلمكانات الضريبية المتطكرة

 .اإلجمالية لمدكلة
 :النظام الضريبي في البمدان المتطورة: ثانيا

 تتميز البمداف المتطكرة بارتفاع دخكؿ األفراد كتطكر الجياز اإلنتاجي كسيادة الممكية 
 في ً قكياًكىذا ما جعؿ الضرائب تحتؿ مركزا, كبالتالي فإف المطارح الضريبية كبيرة, الخاصة

مف , كباتت تستخدـ كأداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية كاالجتماعية, اقتصاديات ىذه البمداف
باإلضافة , خالؿ التدخؿ في آليات السكؽ كالتأثير عمى األسعار كتكزيع النشاطات االقتصادية
كيمكف تحديد , إلى استخداميا كأداة اجتماعية في إعادة تكزيع الدخؿ القكمي بيف أفراد المجتمع

 :2مالمح النظاـ الضريبي في البمداف المتطكرة عمى الشكؿ التالي
كما أف , كالذم يعكد إلى ارتفاع مستكل دخكؿ األفراد: ارتفاع نسبة االستقطاع الضريبي .1

القسـ األكبر مف الدخؿ القكمي يأتي مف الصناعة كالتجارة كالخدمات كالتي تعكد بمردكد 
 .أعمى مف القطاع الزراعي

                                           
1
R. Goode. Government Finance In Developing Countries, The Booking Institution. Washington. D. 

C., 1984. PP. 88-92. 
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 .23-20ص, 2008, يرجع ساتك, ٔبدٌخ, طبفش, خبٌذ, اٌخطٍت
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حيث يبرز التبايف مف خالؿ اختالؼ نسب تكزيع : عدـ تكازف النظـ الضريبية المطبقة .2
حصيمة اإليرادات الضريبية بيف الضرائب المباشرة عمى الدخؿ كالضرائب غير المباشرة عمى 

كبحسب , االستيالؾ حيث نجد ارتفاع نسبة الضرائب المباشرة عمى الضرائب غير المباشرة
إلى أنو مع االستمرار بعممية التنمية كخاصة في المراحؿ المتقدمة منيا : 1رأم ىنريكس

سكؼ تزداد األىمية النسبية لحصيمة الضرائب المباشرة بصفة عامة كالضرائب المباشرة غير 
كيتسـ النظاـ الضريبي في ىذه الظركؼ بسيادة الضرائب المباشرة , التقميدية بصفة خاصة

 .داخؿ الييكؿ الضريبي كارتفاع أىميتيا النسبية بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة

 ما تككف مككنة كمييأة لمكاجية متطمبات مجتمع ًاإلدارة الضريبية في الدكؿ المتطكرة غالبا .3
باإلضافة إلى , مف حيث تأميف الككادر المدربة كاإلمكانات الضريبية المتطكرة, متطكر

 عمى الحصيمة الضريبية ًكىذا ما ينعكس إيجابا, اإلحصائيات كاستخداـ أخر مبتكرات العصر
 .اإلجمالية لمدكلة

مف حيث التنسيؽ الجيد كالسريع ,  إلقامة نظاـ ضريبي متطكرًتعطي جميع أجيزة الدكلة دفعا .4
بيف األجيزة كاإلدارة الضريبية بما يحقؽ نجاح النظاـ الضريبي كتحصيؿ أفضؿ اإليرادات 

 .المالية

 :العالقة بين النظام الضريبي والييكل االقتصادي- 1-1-3-4
بحيث يمكف التعرؼ ,  يؤثر الييكؿ االقتصادم لمعظـ الدكؿ عمى شكؿ نظاميا الضريبي

كسكؼ نتعرض , عمى الييكؿ االقتصادم لمجتمع معيف مف خالؿ االطالع عمى نظامو الضريبي
 :2فيما يمي لتأثير الييكؿ االقتصادم عمى النظاـ الضريبي عمى النحك التالي

 :النظام الضريبي في المجتمعات الزراعية: ًأوال
حيث يككف االعتماد عمى اإلنتاج الذاتي كالمبادالت : المجتمعات الزراعية المتخمفة

كعدـ , كال ييتـ المزارعيف بمسؾ الدفاتر المنتظمة أك إعداد حسابات, العينية ىك الصفة السائدة
كبالتالي يككف مف الصعب عمى الدكلة , قدرة اإلدارة الضريبية مف تقدير أرباح االستغالؿ الزراعي

 عمى فرض الضرائب ًكيجد المشرع الضريبي نفسو مرغما, فرض ضرائب الدخؿ عمى ىذىاألرباح
كما تمتاز ىذه المجتمعات باالعتماد عمى التجارة الخارجية , (ضريبة األطياف الزراعية)العقارية 

كىذا ما يجعؿ الضرائب , كخاصة استيراد المكاد االستيالكية كالمصنعة التي يحتاج إلييا المجتمع
بينما تنخفض أىمية الضرائب عمى , الجمركية تحتؿ المرتبة الثانية في ىيكؿ النظاـ الضريبي

 . لصغر حجـ القطاع الصناعي كالتجارمًاألرباح الصناعية كالتجارية نظرا

                                           
1
R. Goode. 1984.op cit,  PP. 88-92. 

2
. 179- 176ص , 1983 ,يرجع ساتك, زبِذ, دراز, ٌٛٔص, اٌجطرٌك
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كيتخذ النشاط الزراعي , حيث يختمؼ الييكؿ االقتصادم: المجتمعات الزراعية المتقدمة
كتحؿ العمالة , كالمبادالت العينية, طابع الصناعة الزراعية كتنخفض عمميات االستيالؾ الذاتي

يصبح مف , كتتسع مجاالت التسكيؽ التجارم لممنتجات الزراعية, المأجكرة محؿ العمالة الذاتية
كما يمكف فرض ضرائب , الممكف استخداـ الضرائب الشخصية عمى أرباح االستغالؿ الزراعي

 .مع استمرار أىمية الضرائب الجمركية عمى قطاع التجارة الخارجية, عمى دخكؿ العماؿ
 :النظام الضريبي في المجتمعات الصناعية والتجارية: ًثانيا

كتتكافر , حيث يساىـ القطاع الصناعي كالتجارم في القسـ األكبر مف إنتاجيا القكمي
كالتي / خاصة الشركات المساىمة /  النتشار الشركات ًكنظرا, اإلمكانية لفرض ضرائب الدخؿ

تتكافر لدييا دفاتر محاسبية منتظمة بشكؿ يسيؿ فرض ضريبة األرباح الصناعية كالتجارية 
كنتيجة لتزايد المبادالت النقدية في السكؽ يصبح مف , كضريبة إيرادات رؤكس األمكاؿ المتداكلة

كما أف تكافر فرص العمؿ , ًالممكف فرض الضرائب عمى السمع كالخدمات المنتجة محميا
في , كمجاالت الميف الحرة يزيد مف مطارح الضريبة عمى كسب العمؿ كيسيؿ عممية تحديدىا

 . لتراجع أىمية قطاع التجارة الخارجيةًحيف تنخفض األىمية النسبيةلمضرائب الجمركية نظرا
 :النظام الضريبي في المجتمعات الخدمية: ًثالثا

 كالتي يتميز ىيكميا االقتصادم بمساىمة قطاع الخدمات بالنسبة العالية مف الناتج 
كىذا ما ,  متأخرا في الييكؿ االقتصادمًبينما تحتؿ القطاعات الصناعية كالزراعية مكانا, القكمي

يجعؿ النظاـ الضريبي يعتمد عمى كؿ مف ضرائب الدخؿ كالضرائب الجمركية عمى الكاردات 
 كعمى أرباح ًفي حيف تنخفض أىمية الضرائب عمى السمع كالخدمات المنتجة محميا, السمعية

كما يمكف فرض الضرائب عمى العقارات المبنية كعمى أماكف التسمية كدكر , الشركات الصناعية
 . مف الحصيمة الضريبيةً أساسياًالمالىي كالتي تشكؿ جزءا

 :النظام الضريبي في المجتمعات التعدينية: ًرابعا
بينما تنخفض باقي ,  كالتي يمثؿ قطاع التعديف القسـ األكبر مف الييكؿ االقتصادم

كبالتالي يتميز النظاـ الضريبي ليذه المجتمعات بارتفاع األىمية , القطاعات إلى الحدكد الدنيا
حيث أف , النسبية لمضرائب عمى منتجات قطاع التعديف كالتي تكاد أف تشكؿ معظـ إيراداتيا

فرض الضرائب عمى منتجات التعديف قديؤدم الي اكتفاء حاجة الدكلة مف إيرادات الضرائب مما 
كقد تكتفي , يجعميا تمتنع عف فرض ضرائب أخرل كما ىك الحاؿ في كثير مف الدكؿ البتركلية

الدكلة بفرض ضريبة عمى دخكؿ الشركات األجنبية العاممة في مجاالت التعديف كتعفي الشركات 
 .الكطنية تشجيعا لمثؿ ىذه الشركات
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 :العالقة بين النظام الضريبي والعوامل االجتماعية- 1-1-3-5
كىناؾ مجمكعة مف ,  لمعكامؿ االجتماعية الخاصة بكؿ بمدًيختمؼ النظاـ الضريبي كفقا

 :1العكامؿ االجتماعية تؤثر عمى ىيكؿ النظاـ الضريبي نذكر منيا
 :الفمسفة االجتماعية: ًأوال

 ًارتبط نشكء التصاعد الضريبي تاريخيا, خاصة فيما يتعمؽ بمبدأ العدالة االجتماعية
بفمسفة اجتماعية ترفض التفاكت القائـ في تكزيع الدخؿ كتقضي بضركرة تضييؽ اليكة بيف 

كبيدؼ تحقيؽ التصاعد الضريبي كلكي تمارس عناصر التشخيص في النظـ , طبقات المجتمع
 .الضريبية كاف ىذا االنتشار الكاسع الستخداـ الضرائب المباشرة

  :درجة النمو السكاني: ًثانيا
تقـك بمنح , الدكؿ التي تشكك مف قمة الكثافة السكانية كتسعى إلى زيادة عدد السكاف

, بحيث تصبح الضرائب الشخصية بالحد األدنى, إعفاءات عاليةلألسر كمما زاد عدد أفرادىا
كبالعكس فإف الدكؿ التي تشكك مف , كُيفرض عمى الدكلة التركيز عمى الضرائب غير المباشرة

 .ارتفاع عدد السكاف تعتمد عمى الضرائب الشخصية بشكؿ أكبر
 : القيم األخالقية: ًثالثا

فالدكؿ التي تسمح بالربا كتعاطي , لمقيـ األخالقية دكرىا في تركيبة الييكؿ الضريبي
الخمكر كالمالىي كالقمار تككف حصيمتيا الضريبية كبيرة مف ىذه النشاطات حيث يصبح 

أما الدكؿ التي ال تسمح تقاليدىا كأحكاميا الدينية بيذه , ً بارزاًلمضرائب عمى ىذه المجاالت مكانا
 .ًالنشاطات فتككف حصيمتيا محدكدة جدا

 : نظام اإلرث المتبع: ًرابعا
كبالعكس , ًفإذا كاف التكريث لمفرد الكاحد تككف الحصيمة مف ضريبة التركات عالية جدا

أك بنسب متفاكتة كما , في حاؿ كاف التكريث ألشخاص متعدديف كبنسب متساكية كما في فرنسا
في البالد اإلسالمية فتككف الحصيمة مف ضريبة التركات قميمة كبالتالي تمجأ الدكلة إلى معدالت 

 .منخفضة ألف الدخؿ فييا يتفتت بيف الكرثة
 :دور المرأة في المجتمع: ًخامسا

عداد األجياؿ القادمة كيككف دخؿ   ففي البمداف التي تتفرغ فييا المرأة لتربية أطفاليا كا 
بينما تزداد درجات التصاعد , تقؿ درجات التصاعد في الضريبة, الزكج ىك الدخؿ الكحيد لألسرة

الضريبي كما يزداد االعتماد عمى الضرائب عمى الدخؿ في الدكؿ التي تقـك فييا المرأة بالعمؿ 
 .إلى جانب الرجؿ

                                           
1

 .171 -169ص , 1973, دار إٌٙضخ اٌؼرثٍخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشر, ثٍرٚد, انُظى انضرٌثٍح, ػجذإٌّؼُ,  فٛزي
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 المبحث الثاني
 التنظيم الفني لمضريبة

يقصد بالتنظيـ الفني لمضريبة تحديد األكضاع كاإلجراءات الفنية المتعمقة بفرض كجباية 
فككف النظاـ الضريبي يعكس صكرة الضرائب التي تفرض عمى الكحدات االقتصادية , 1الضرائب

يتكجب عمى الدكلة بعد تحديد سياستيا الضريبية كاألىداؼ التي تسعى إلى , كاألفراد في المجتمع
كينطكم التنظيـ الفني , تحقيقيا أف تقـك بتحديد القكاعد الفنية التي يبنى عمييا النظاـ الضريبي

كتحقيؽ الضريبة  (الكعاء الضريبي)إلى مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بتحديد مطرح الضريبة 
 :كسكؼ نتناكؿ كؿ مرحمة عمى النحك التالي, كتحصيؿ الضريبة

 .الضريبة(كعاء)مطرح - 1-2-1
 .معدؿ أك سعر الضريبة- 1-2-2
 .تحقؽ كجباية الضريبة- 1-2-3
  

                                           
1

 .49ص , 1971, اٌمب٘رح, دار إٌٙضخ اٌؼرثٍخ, اإلٌراداخ انعايح, اٌىزبة اٌثبًٔ, انًانٍح انعايح, رفؼذ,  ِسدٛة
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 :الضريبة (وعاء)مطرح - 1-2-1
كأّكؿ عمؿ يقكـ بو المشرع عند تنظيمو , يقصد بمطرح الضريبة المادة الخاضعة لمضريبة

نتيجة لزيادة اىتماـ الدكلة في الحياة االقتصادية كزيادة ك, لمضرائب ىك اختيار المطرح الضريبي
الّدكر الذم تمعبو الضرائب في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالمالية تعددت المطارح 

كسكؼ نتعرض فيما , الضريبية كاختمفت صكرىا الفنية مف مجتمع آلخر كمف فترة زمنية ألخرل
 :يمي لألنكاع المختمفة لممطارح الضريبية كما يمي

: الضرائب عمى األشخاص والضرائب عمى األموال: ًأوال
 :1 لكعاء الضريبة إلى نكعيف مف الضرائبًيمكف تقسيـ الضرائب كفقا

 : الضرائب عمى األشخاص - أ
 ، بغض النظر عّما يمتمكو مف أمكاؿ ىك كعاء الضريبة نفسوىي ضرائب تعتبر الشخص

كيطمؽ عمى ىذا النكع مف ,فالكجكد اإلنساني ىك أساس فرض الضريبة كالمادة الخاضعة ليا
كالتي يمتـز في نطاقيا كؿ فرد مف أفراد المجتمع بدفع مبمغ معيف , الضرائب بضرائب الرؤكس

تـ تقسيـ األفراد إلى م في دكلة معّينة،كقنتيجة كجكدمف الماؿ خالؿ فترات زمنية معينة 
 بحيث يدفع كؿ فرد في كؿ مجمكعة مبمغان االجتماعيةكاالقتصاديةمجمكعات حسب مراكزىـ 

كال يستطيع المكمؼ في ىذا النكع مف الضرائب أف , يختمؼ عف الفرد في المجمكعة األخرل
يتجنب دفع الضرائب عمى العكس مف ضرائب األمكاؿ التي يستطيع المكمؼ أف يتيرب مف 

 .دفعيا مف خالؿ تجنب الكاقعة المنشأة ليا
 : الضرائب عمى األموال - ب

 في ق ىك كعاء الضريبة، دكف أخذ شخص(دخؿ أك ثركة) ىي ضرائب تعتبر ماؿ الشخص
 .اإلعتبار حيث تقتطع الضريبة عمى أساس ما يممكو مف أمكاؿ أك مايكسبو مف دخؿ

 ضريبة الرؤكس في النظـ الضريبية المعاصرة السائدة كيرجع ذلؾ إلىاألسباب ًكتكاد تختفي تماما
 :2التالية

صاَحَب تطكر الدكلة في النشاط االقتصادم كزيادة األعباء الممقاة عمى عاتقيا أف أصبحت  - أ
, ضريبة الرؤكس غير قادرة عمى الكفاء بمتطمبات اإلنفاؽ الحككمي في الدكؿ المعاصرة
 .كبالتالي أصبحت ىذه الضريبة غير قادرة عمى تحقيؽ اليدؼ المالي لمّنظاـ الضريبي

أثبت تطكر األسس العممية لمضريبة أف ضريبة الرؤكس تمتمؾ مف المساكئ ماال تمتمكو أم  - ب
حيث مف الصعب أخذ , ضريبة أخرل مف ناحية البعد عف العدالة الضريبية كاالجتماعية

كما مف الصعب االعتماد عمييا بفعالية في تحقيؽ , الظركؼ الشخصية لممكمؼ في الحسباف
                                           

1
 .10ص , يرجع ساتك, ػذي زطٍٓ, ػفبٔخ, ِسّذ ػبدي, اٌمطبٚٔخ

2
 .64ص ,  يرجع انساتك,شىري رخت, اٌؼشّبٚي, ضؼٍذ ػجذ اٌؼسٌس,  ػثّبْ
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كخاصة مع تطكر دكر الضريبة حيث أصبحت إحدل األدكات , األىداؼ المختمفة لممجتمع
 .الرئيسية في تحقيؽ النمك االقتصادم كاالستقرار كالعدالة

فمـ يعد يتـ النظر إلى الفرد عمى أنو , مع تطكر المجتمعات كتقدميا اختمفت النظرة إلى الفرد - ت
كما أّف كافة , بؿ أصبح ىك الذم يقكد المجتمع إلى التقدـ كالرقي, مادة خاضعة لمضريبة

 .النظـ االقتصادية كاالجتماعية ُتسَخر لخدمتو كالبحث عف كسائؿ سعادتو كُرقيو
 :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: ًثانيا

يستند تقسيـ الضرائب إلى الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة إلى مجمكعة مف 
, المعايير مثؿ طريقة التحصيؿ كمعيار نقؿ العبء الضريبي كمعيار طريقة الكصكؿ إلى الكعاء

 :1 مف ىذه المعايير يمكف تعريؼ كؿ مف الضرائب المباشرة كغير المباشرة كما يميًكانطالقا
 : الضرائب المباشرة - أ

ىي االقتطاعات المباشرة مف الدخؿ أك رأس الماؿ كتفرض عمى العناصر التي تتمتع 
كيتـ تحققيا بشكؿ اسمي مف , كتستقر عمى المكمؼ كال يمكف نقؿ عبئيا, باالستمرار كاالستقرار

 .خالؿ جداكؿ تحقؽ بالمكمفيف
كتتمتع الضرائب المباشرة بعدد مف المزايا كلعؿ أبرز ىذه المزايا اعتمادىا عمى مفيـك القدرة 

كيعكد ذلؾ إلى , كما أف حصيمتيا ثابتة بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة, التكميفية لممكمؼ
كتتميز الضرائب المباشرة بسيكلة التحصيؿ كالمالئمة , ثبات الكعاء الذم تُفرض عميو الضريبة

كما تعتبر أكثر عدالة بالمقارنة مع الضرائب غير , لممكمفيف إلمكانية حجز الضريبة مف المنبع
 .المباشرة حيث تأخذ بالحسباف الظركؼ الشخصية لممكمؼ عند فرض الضريبة

كما يكجو العديد مف االنتقادات إلى نظاـ الضرائب المباشرة حيث أّنيا تتطمب إدارة تنفيذية 
كتستمـز كجكد فترة زمنية بيف تاريخ , عمى قدر كبير منالكفاءة كالفعالية لمنع التيرب الضريبي

فرض الضريبة عمى المادة الخاضعة لمضريبة كبيف تاريخ التحصيؿ حتى يمكف تحديدىا بدقة 
باإلضافة إلى تعقيد كطكؿ اإلجراءات الخاصة , مما يؤثر عمى تدفؽ المكارد المالية لمخزينة
 .بحصر كربط كتحصيؿ األعباء الضريبية

 : الضرائب غير المباشرة - ب
الضرائب التي تفرض عمى السمع كالخدمات إما عند إنتاجيا أك بيعيا أك تداكليا أك ىي 

كتفرض عمى ,  كالتي يمكف نقؿ عبئيا إلى شخص آخر،استيالكيا أك عند استيرادىا أك تصديرىا
 .كاقعة معينة دكف إمكانية تحديد المكمؼ

                                           
1

 .15-14ص , 2007, اإلضىٕذرٌخ, اٌذار اٌدبِؼٍخ, فهسفح انًحاسثح عٍ انضرٌثح عهى انذخم, أٍِٓ اٌطٍذ ازّذ, ٌطفً
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, ًكتتمّيز الضرائب غير المباشرة بأف إجراءات الربط كالتحصيؿ تككف أكثر سيكلة كأقؿ تعقيدا
نما يتـ تحصيميا عند بيع السمعة أك استيرادىا أك , حيث ال تتطمب كفاءة في الجياز الضريبي كا 

كما تندمج قيمة الضرائب غير المباشرة في قيمة , ًكبالتالي تعتبر سيمة التحصيؿ نسبيا, تصديرىا
السمع كالخدمات مما يجعؿ غالبية المستيمكيف ال يشعركف بعبئيا مما يقمؿ محاكلة التيرب 

كتزداد أىميتيا باعتبارىا كسيمة مالئمة لتحقيؽ اليدؼ ,باإلضافة إلى كفرة حصيمتيا, الضريبي
 .المالي في تحقيؽ النفقات العامة لمدكلة

كما يكجو العديد مف االنتقادات إلى نظاـ الضرائب غير المباشرة حيث تتناقض مع 
كما يؤدم زيادة , حيث أنيا ال تراعي الظركؼ الشخصية لممكمؼ, مبادئ العدالة الضريبية

كما أف فرض , الضرائب غير المباشرة إلى إحداث ظمـ لممكمفيف ذكم المقدرة التكميفية الضعيفة
الضرائب غير المباشرة يؤدم إلى إرباؾ كتغيير النشاط االقتصادم نتيجة إلحداثيا آثار تضخمية 

 .كانخفاض الطمب كبالتالي ىبكط دخؿ الكحدة االقتصادية
 حكؿ المعيار الذم ُيمّيز بيف الضرائب ً كبيراًكرغما ألىمية ذلؾ التصنيؼ إال أف ىناؾ جدال

 :1كيمكف إبراز ذلؾ عمى النحك التالي, المباشرة كالضرائب غير المباشرة
 المعيار اإلداري : 

 لكشكؼ اسمية تكضح أسماء المكمفيف ًحيث تعتبر الضريبة مباشرة إذا تـ تحصيميا كفقا
كبالتالي فيي تنصب عمى , كمقدار كمكاعيد سدادىا, بالضريبة كطبيعة المادة الخاضعة لمضريبة

بينما تعتبر الضرائب غير مباشرة عندما ال تتكافر مثؿ ىذه , مكمؼ محدد تخاطبو باسمو
كيؤخذ عمى ىذا المعيار عدـ استناده إلى األساس العممي كاعتماده عمى طريقة , الكشكؼ

دارية بحتة كما ال يتعمؽ بطبيعة الضريبة بؿ باإلجراءات , التحصيؿ كالتي تعتبر كسيمة تنظيمية كا 
 .التي يحددىا المشرع

 معيار راجعيو الضريبة أو معيار تحمل عبء الضريبة: 
حيث يتـ التمييز عمى مدل استقرار الضريبة عمى المكمؼ بيا أك انتقاؿ عبئيا إلى شخص 

فتككف الضريبة مباشرة إذا تحمؿ عبئيا الشخص الذم دفعيا , آخر غيره يتحمميا بصفة نيائية
في حيف تعتبر الضريبة غير , إلى خزانة الدكلة دكف أف يستطيع نقؿ عبئيا إلى شخص آخر

كيؤخذ عمى ىذا المعيار أف نقؿ , مباشرة إذا استطاع دافعيا أف ينقؿ عبئيا إلى شخص آخر
 .العبء الضريبي يتسـ بالتعقيد لخضكعو لمعديد مف العكامؿ كالمتغيرات االقتصادية

  

                                           
1

دار ,  ٚاٌثبًٔاٌدسإٌٔبألٚي, انجٕاَة انتشرٌعٍح ٔانًًارساخ انًحاسثٍح نهضرائة عهى أرتاح يُشآخ األعًال, أٍِٓ اٌطٍذ ازّذ,  ٌطفً

. 3-2ص, 1992, اٌمب٘رح, إٌٙضخ اٌؼرثٍخ
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 :الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة: ًثالثا
 :1 لمعيار العناصر الخاضعة لمضريبة إلىًيمكف تقسيـ الضرائب كفقا

كىي الضريبة التي تفرض عمى عنصر كاحد فقط مف العناصر : الضرائب الوحيدة - أ
 .المحتمؿ أف تخضع لمضريبة

ىي الضرائب التي يتـ مف خالليا فرض أكثر مف ضريبة أساسية : الضرائب المتعددة - ب
ككمما زادت حاجة الدكلة إلى الماؿ تزداد , كاحدة عمى أنكاع متعددة مف الدخكؿ كاألمكاؿ

 .أنكاع الضرائب المفركضة
 :2كيمكف التفريؽ بيف الضرائب الكحيدة كالضرائب المتعددة كما يمي

 تعتبر الضرائب الكحيدة غير عادلة ككنيا ال تأخذ باالعتبار : من ناحية العدالة االجتماعية
بحيث تصيب مادة كاحدة يمكف استخداميا مف قبؿ األغنياء , قدرة المكمؼ عمى الدفع

 .كالفقراء
 تعتبر الضريبة الكحيدة قميمة النفقات ككنيا ضريبة بسيطة كسيمة : من ناحية نفقات الضريبة

 . لممكمؼًالتنظيـ كاقؿ إزعاجا
 حيث أف , تحد الضرائب المتعددة مف ظاىرة التيرب الضريبي: من ناحية التيرب الضريبي

 .ىناؾ بعض الضرائب غير قابمة لمتيرب بسيكلة
 كالذم جعؿ , تعتبر الضرائب المتعددة مرنة كتناسب المفيـك العصرم: من ناحية األىداف

عمى عكس , الضريبة تيدؼ إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية
 .الضريبة الكحيدة كالتي ال ُتحقؽ إال اليدؼ المالي

 :الضرائب عمى الدخل: ًرابعا
ىي ضرائب تفرض عمى دخؿ األشخاص سكاء الطبيعيكف أك االعتبارييف بحيث تفرض عمى 

 كُتعتبر الضريبة عمى ,كتفرض عمى أرباح األشخاص االعتبارييف, دخكؿ األشخاص الطبيعيكف
حيث ُيجمع مفكرك المالية العامة عمى أف , الدخؿ ىي النكع العاـ مف الضرائب في الكقت الحالي

 :3كيعكد ذلؾ إلى عدة اعتبارات أىميا, الضريبة يجب أف تفرض عمى الدخؿ
بما أف الضريبة اقتطاع مالي ُمتجدد كُمتكرر يجب أف تُفرض عمى مادة ُمتجددة كُمتكررة  .1

 . أم عمى الدخؿًأيضا

                                           
1

. 10ص , يرجع ساتك, ػذي زطٍٓ, ػفبٔخ, ِسّذ ػبدي,  اٌمطبٚٔخ
2

 .32-30ص , يرجع ساتك, ٔبدٌخ, طبفش, خبٌذ, اٌخطٍت
3

 ص , 1999 , يرجع ساتك, ِسّذ ضؼٍذ, فر٘ٛد
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فإف ىذا مف , إذا ُفرضت الضريبة عمى رأس الماؿ بحيث ُتستكفى مف رأس الماؿ نفسو .2
كىذا يؤدم إلى القضاء عمى مطرح الضريبة , شأنو أف يقضي عمى رأس الماؿ نفسو

 .المفركضة عميو
نتيجة تطكر الحياة االقتصادية كازدياد أىمية النشاط التجارم كالصناعي كالميف الحرة  .3

فقد أصبح ُينظر إلى , كالعمؿ بحيث أصبحت ال تقؿ في أىميتيا عمى الثركة العقارية
 . عف المقدرة التكميفية لممكمؼًالدخؿ عمى أنو أكثر تعبيرا

  (النظم الضريبية)أساليب فرض ضريبة الدخل: 
, ُتعتبر الضرائب عمى الدخؿ مف أىـ أنكاع الضرائب المفركضة في جميع النظـ الضريبية

كما ُيعتبر الدخؿ أفضؿ مقياس لقدرة المكمؼ عمى , كيعكد السبب في ذلؾ إلى مكاردىا الكبيرة
كيمكف تحديد أسمكباف لفرض الضريبة , بما ُيحقؽ العدالة ككفرة الحصيمة الضريبية, دفع الضريبة

 :عمى الدخؿ كما يمي
:  الضرائب النوعيةنظام  .1

 إخضاع كؿ كيتـ, الدخكؿ كفقان لمصدرىا أنكاع التمييز بيفيتـنظاـ الضرائب النكعية ؿًكفقا
 ضريبة الركاتب كاألجكر يتـ فرضمصدر مف مصادر الدخؿ إلى ضريبة نكعية مستقمة حيث 

 كتفرض ضريبة ريع رؤكس األمكاؿ المتداكلة عمى الدخؿ , العمؿ فقطالناتج عفعمى الدخؿ 
  ضريبة دخؿ األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجاريةأما,فقطالناتج عف استثمار رأس الماؿ 

 :1 كلمضرائب النكعية عدة مزايا, عمى الدخؿ الناتج عف تضافر العمؿ كرأس الماؿ معان فتفرض
الضريبية اختالؼ المعاممة الضريبية لكؿ نكع مف أنكاع الدخكؿ يؤدم إلى تحقيؽ العدالة  - أ

 . المكمفيف بكؿ ضريبةبيف
 .تبسيط إجراءات تحديد الكعاء لكؿ نكع مف أنكاع الدخكؿ - ب
يتـ تحديد كؿ نكع مف أنكاع الضرائب في مكاعيد محددة تتالءـ مع طبيعة الدخؿ مما  - ت

.  كقبكالن لدل المكمفيفمالئمةيجعميا أكثر 
. المساىمة في تكجيو النشاط االقتصادم نحك فركع معينة دكف أخرل - ث

 :2كبالمقابؿ ُكّجيت إلى نظاـ الضرائب النكعية العديد مف االنتقادات مف أىميا
 حيث يكجد أنكاع عديدة مف الضرائب عمى الدخؿ لكؿ :اختالؼ المعدالت الضريبية - أ

منيا معدؿ أك معدالت خاصة بيا فيناؾ معدالت ضريبية عمى األرباح الصناعية 
كالتجارية كغير التجارية كىناؾ معدالت ضريبية عمى الركاتب كاألجكر كىناؾ معدؿ 

 .ثابت يطبؽ عمى ضريبة ريع رؤكس األمكاؿ المتداكلة
                                           

1
 .66ص , 2006, يرجع ساتك, ٚالغ زطبة اٌضرٌجخ ػٍى اٌذخً فً ضٛرٌخ ٚآفبق رطٛرٖ, إثراٍُ٘, اٌؼذي

2
. 209ص , 2000,  اٌطجؼخ األٌٚى، خبِؼخ دِشك,انًانٍح انعايح ٔانتشرٌع انضرٌثً, اٌخطٍت، خبٌذ,  اٌّٙبًٌٕ، ِسّذ خبٌذ
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 يجب عمى المكمؼ أف يقدـ إلى الدكائر المالية أكثر مف تصريح حيث: اإلجراءاتكثرة  - ب
كيخضع ألكثر مف فحص كتدقيؽ كىذا لو انعكاسات سمبية عمى المكمؼ مما يدفعو نحك 

 .التيرب الضريبي
عدـ تحقيؽ العدالة الضريبية بيف المكمفيف بصكرة عامة كتحقيقيا بيف المكمفيف عمى  - ت

 .(عدالة نكعية)مستكل كؿ مطرح ضريبي 
عدـ إخضاع بعض اإليرادات لمضريبة في حالة إغفاؿ بعض األنشطة كعدـ حصرىا  - ث

 .ضريبيان 
 : نظام الضرائب عمى الدخل العام .2

كبالتالي فيي ,  ليذا النظاـ فاف الضريبة تصيب مجمكع الدخؿ الذم يحققو الشخصًكفقا
ضريبة تركيبية بحيث تصب جميع إيرادات المكمؼ مف مصادرىا المختمفة في كعاء ضريبي 

كتعتبر ضريبة اإليراد العاـ مف أفضؿ أنكاع , كتفرض عمى ىذا الكعاء ضريبة إيراد عاـ, كاحد
 :1كذلؾ لألسباب التالية, الضرائب المباشرة عمى الدخؿ

 .إف مجمكع الدخؿ ىك مقياس لقدرات المكمؼ عمى الدفع - أ
مف خالؿ تحديد األعباء الشخصية كالعائمية , تساعد في تطبيؽ مبدأ شخصية الضريبة - ب

 .كالمالية لممكمؼ
بحيث تفرض الضريبة عمى اإليرادات المختمفة , تساعد في تطبيؽ التصاعد الضريبي - ت

ككمما كبر ىذا الكعاء اتسعت الشرائح العميا الخاضعة , المجتمعة في كعاء كاحد
 .لمضريبة

أم أناإلجراءات التي تطبؽ متعمقة بمصادر الدخؿ كافة كبالتالي , تمتاز بكحدة التكميؼ - ث
 .فال تسبب إزعاجمممكمؼ كال لمدكائر المالية

 :2كبالرغـ مف المحاسف المذككرة إال أف لضريبة اإليراد العاـ مجمكعة مف العيكب منيا
 .صعكبة تحديد مطرح كاحد لمضريبة الكحيدة - أ
 .صعكبة تصحيح ظمـ يقع عمى طبقة أك فئة معينة نتيجة استخداـ الضريبة المكحدة - ب
اعتماد الدكلة عمى ضريبة كحيدة لسد جميع نفقاتيا يجعؿ ىذه الضريبة تثقؿ كاىؿ  - ت

 .المكمؼ كتدفعو إلى التيرب
 .تعتبر الضريبة الكحيدة قميمة المكارد المالية كبالتالي ال تكفي لسد نفقات الدكلة - ث
ال تعتبر الضريبة الكحيدة أداة لتحقيؽ أغراض الدكلة االقتصادية كاالجتماعية بالشكؿ  - ج

 .المطمكب مف السياسة المالية الحديثة
                                           

1
 .30ص , 2002, وٍٍخ االلزصبد, ِٕشٛراد خبِؼخ دِشك, انًحاسثح انضرٌثٍح, خبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ

2
 .26ص , 2005, اٌطجؼخ اٌؼرثٍخ, ػّبْ, األردْ, دار اٌٍبزٚري ٌٍٕشر, انًحاسثح انضرٌثٍح, فؤاد رٛفٍك,  ٌبضٍٓ
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 :الضرائب عمى رأس المال: ًخامسا
ىي ضرائب تفرض عمى مجمكع األمكاؿ التي يمتمكيا الفرد في كقت معيف سكاء كانت 

ىذه األمكاؿ منتجة لدخؿ نقدم أك عيني أك لخدمات أـ غير منتجة ألم دخؿ، سكاء كانت عقار 
ك تمتاز بشيء , كىذا يعني أنيا ال تُفرؽ بيف رأس الماؿ بالمعنى الدقيؽ كبيف الثركة, أك منقكؿ

فالضريبة , مف الثبات النسبي سكاء كانت ُمخصصة لالستثمار أك لالستيالؾ أك لمجرد االدخار
ك يمكف أف تفرض عمى , ً أك طارئاًعمى رأس الماؿ تفرض عمى الماؿ سكاء أكاف إنتاجو مستمرا

كما يمكف أف تفرض عمى رأس الماؿ كتُقتطع , ًرأس الماؿ كتُقتطع مف دخمو إذا كاف معدليا خفيفا
كقد أخذت الضريبة عمى رأس الماؿ طريقيا إلى التطبيؽ في الكثير , ًمنو إذا كاف معدليا عاليا

 .1مف الدكؿ المتطكرة في السنكات األخيرة
 :كيمكف تقسيـ الضرائب عمى رأس الماؿ إلى 

 : الضرائب الدورية عمى رأس المال .1
ىي ضرائب تفرض بأسعار منخفضة حتى يتمكف المكمؼ مف دفعيا مف دخؿ رأس الماؿ 

كليس مف أصؿ رأس الماؿ، فيي ضريبة إضافية عمى الدخؿ تفرض بشكؿ دكرم، كاليدؼ منيا 
 .ىك الحد مف تجميد األمكاؿ دكف استثمار

 : الضرائب العرضية عمى رأس المال .2
ىي ضرائب تفرض بأسعار مرتفعة حيث ال يكفي دخؿ رأس الماؿ لسدادىا، كىنا يقتطع 
اّل أدت إلى فناء رأس  المكمؼ جزء مف رأس الماؿ لمسداد، لذلؾ فيي ال تفرض بشكؿ دكرم كا 

 : الماؿ، كىي تشمؿ ثالثة أنكاع
كالتي تفرض عمى رؤكس األمكاؿ التي تتككف في الظركؼ االستثنائية : ضرائب استثنائية - أ

كاليدؼ منيا مد الخزينة العامة لمدكلة باألمكاؿ في ىذه الظركؼ , كالحركب أك الككارث
 .كتقميؿ الفكارؽ بيف األغنياء كالفقراء التي تككنت ثركاتيـ نتيجة ىذه الظركؼ, القاىرة

كتفرض عمى أم زيادة في أصكؿ المكمؼ بسبب : الضريبة عمى زيادة قيمة رأس الماؿ - ب
 .الظركؼ اإلقتصادية كال دخؿ لممكمؼ فييا

كىي تفرض عمى صافي تركة المكرث أم عمى مجمكع التركة :الضريبة عمى التركات - ت
 .قبؿ تكزيعيا عمى الكرثة كبعد خصـ الديكف المستحقة عمييا

  

                                           
1

ِؤضطخ شجبة , اإلضىٕذرٌخ, االلتصاد انًانً انٕضعً ٔاإلساليً تٍٍ انُظرٌح ٔانتطثٍك, أزّذ فرٌذ, ِٚصطفى, ػجذإٌّؼُ,  ػفر

 .136-135ص , 1999, اٌدبِؼخ
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 :الضرائب عمى النفقات: ًسادسا
ىي ضرائب تفرض عمى النفقات عندما يقـك الفرد باستخداـ دخمو أك أمكالو لسد حاجاتو 

, كتفرض الضريبة عمى النفقات عمى نكع معيف مف النفقات أك عمى جميع ىذه النفقات, كرغباتو
كتفرض ىذه الضريبة عمى الدخؿ حيف استعمالو كذلؾ عف طريؽ زيادة أسعار السمع كالخدمات 

بما أف معظـ ىذه االستعماالت مكجية باألساس إلى , بمقدار الضريبة المفركضة, المشتراة
 .االستيالؾ إذ يستخدـ األفراد دخكليـ في شراء السمع االستيالكية

 :1كىناؾ عدة أنكاع لمضرائب عمى النفقات كمنيا
كىي تمؾ الرسـك المفركضة , أك الضرائب عمى االتفاؽ العاـ لالستيالؾ: الضرائب المركبة .1

, أم المجمكع العاـ لممبيع التي يحققيا تكميؼ كافة نفقات االستيالؾ, عمى رقـ األعماؿ
 :2كيمكف أف تتـ ىذه الرسـك كفؽ ثالث أطر

 تفرض الضريبة عمى مرحمة كاحدة مف المراحؿ إما اإلنتاج : الضريبة عمى مرحمة كاحدة
 .أك التكزيع أك االستيالؾ

 تطبؽ ىذه الضريبة عمى كؿ مرحمة تككف فييا : الضريبة التراكمية عمى كافة المراحؿ
 .السمعة مكضع صفقة

 تعتبر ىذه الضريبة حصيمة الضريبة الكاحدة كالتراكمية: الضريبة عمى القيمة المضافة ,
, فسريانيا عمى السمع كالخدمات في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج كالتكزيع كاالستيالؾ

 .كما يمكف فرضيا بسعر كاحد عمى جميع المراحؿ كعمى جميع السمع كالخدمات
 :كيمكف اعتماد عدة طرؽ منيا: الضرائب المتعددة عمى اإلنفاق الخاص لالستيالك .2

 كيمكف أف يككف ليذه , تفرض عمى البضائع المستكردة أك المصدرة: الرسـك الجمركية
اقتصادية عندما ًكأىدافا, ً مالية حيث تفرض عمى سمع ال تصنع محمياًالضريبة أىدافا

 .ًتمنع دخكؿ السمع المصنعة محميا
 بحيث يككف ليا حرية , حيث تقـك الدكلة باحتكار السمعة كبيعيا: االحتكارات المالية

 .تحديد ثمف ليذه السمعة يزيد عمى الربح االقتصادم كىذه الزيادة تعتبر ضريبة مستترة
تفرض الضريبة عمى اإلنفاؽ الشخصي بشكؿ إجمالي عمى :الضريبة عمى اإلنفاق الشخصي .3

كيتـ حساب ما أنفقو الفرد مف خالؿ الفرؽ بيف ما أتيح , مجمؿ ما أنفقو الفرد خالؿ العاـ
, لمفرد مف أمكاؿ قابمة لإلنفاؽ خالؿ العاـ كبيف ما بقي لديو مف ىذه األمكاؿ في نياية العاـ

 .كتعتبر ىذه الضريبة ىي الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ العدالة الضريبية كالتقدـ االقتصادم

                                           
1

ِٕشٛراد خبِؼخ , التصادٌاخ انًانٍح انعايح ٔانتشرٌع انجًركً, خبٌذ شسبدح, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ, ِسّذ خبٌذ,  اٌسرٌري

 ص , 2011-2010, وٍٍخ االلزصبد, دِشك
2

 .55 -53ص , 1983 ,يرجع ساتك, زبِذ, دراز, ٌٛٔص, اٌجطرٌك
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 :الضريبة (سعر)معدل - 1-2-2
بعد تحديد مطرح الضريبة يصبح عمى المشرع العمؿ عمى تحديد معدؿ الضريبة كالتي تعتبر 

كيقصد بمعدؿ الضريبة بأنو نسبة مئكية أك , المرحمة الثانية مف مراحؿ التنظيـ الفني لمضريبة
 ً تحدده الدكائر المالية كفقاً مقطكعاًكيمكف أف يككف نسبة الضريبة مبمغا, ألفية مف مطرح الضريبة

كىنا يجب التمييز بيف الضريبة التي يمكف أف , لمجمكعة مف المعايير بحسب مطرح الضريبة
كالضرائب , (الضرائب العينية)تككف مبمغ نقدم معيف عمى كؿ كحدة مادية مف مطرح الضريبة 

كما يجب التميز بيف المعدؿ , (الضرائب القيمية)التي يمكف أف تككف نسبة مف مطرح الضريبة 
االسمي أك القانكني لمضريبة المقرر عنو في القكانيف الضريبية كبيف المعدؿ الحقيقي المقتطع 

كيجب عند تحديد معدؿ الضريبة التمييز بيف ثالث ,  مف الدخؿ أك مف رأس ماؿ المكمؼًفعال
 :أمكر رئيسية

 :الضرائب العينية والضرائب الشخصية .1
يتـ التفريؽ بيف الضرائب العينيةكالضرائب الشخصية مف خالؿ النظر إلى كضع المكمؼ 

 :1حيث تعرؼ كفقا لمتالي, كظركفو الشخصية كالمالية كاالجتماعية
 : الضرائب العينية - أ

تمؾ الضرائب التي تعتمد عمى حجـ الثركة كحدىا دكف إعطاء أم اعتبار لشخص 
فالماؿ ىك المعيار الكحيد لقياس مقدرة , المكمؼ كال لمركزه المالي كال لظركفو االجتماعية

كتتميز ىذه الضرائب بالسيكلة , المكمؼ دكف االعتبار لما قد يصيب تمؾ المقدرة مف تغيرات
 .كالبساطة في التطبيؽ كانخفاض تكاليؼ جبايتيا

 : الضرائب الشخصية - ب
تمؾ الضرائب التي ال تعتمد عمى حجـ الثركة كحدىا بؿ تأخذ باالعتبار الظركؼ 

, فالمقدرة التكميفية تأخذ باالعتبار ما قد يصيب تمؾ المقدرة مف تغيرات, الشخصية لممكمؼ
 .كتتميز ىذه الضرائب بالعدالة الضريبية

 :الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية .2
, يمكف تقسيـ الضرائب مف حيث تحديد معدليا إلى ضرائب تكزيعية كضرائب قياسية

 :2كنتعرض لكؿ منيا كالتالي
 : الضرائب التوزيعية - أ

نما تعمد الدكلة إلى تحديد , في ىذه الضريبة ال يتـ تحديد سعر أك نسبة الضريبة كا 
ثـ تقـك بتحديد السعر لكؿ مكمؼ ,المبمغ اإلجمالي المطمكب تحصيمو مف ىذه الضريبة

                                           
1

 269-255ص , يرجع ساتك, 1994, ِسّذ ضؼٍذ, فر٘ٛد
2

 .89-88ص , يرجع ساتك, 1973, ػجذإٌّؼُ, فٛزي
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 لما ًكيكزع كؿ جزء عمى المكمفيف المكجكديف في المنطقة تبعا, لمتقسيـ اإلدارم لمدكلةًكفقا
 .يمتمؾ كؿ منيـ مف المادة الخاضعة لمضريبة

 : الضرائب القياسية - ب
كىي التي تفرض الضريبة فييا عمى شكؿ نسبة معينة تطبؽ عمى قيمة المادة الخاضعة 

 أك حسب ً أك رأسماالًسكاء كاف دخال, أك في شكؿ نسبة معينة مف كعاء الضريبة, لمضريبة
 .دكف تحديد المبمغ المطمكب جبايتو بشكؿ مسبؽ,  أك قيمةً أك عدداًالكحدات كزنا

 :الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية .3
يمكف التفريؽ بيف الضريبة النسبية كالضريبة التصاعدية بالنظر إلى معدؿ الضريبة حيث 

 :1تعرؼ كفقا لمتالي
 : الضريبة النسبية - أ

كال يتغير ميما تغير قيمة ,  أيا كاف مطرح الضريبةًىي الضريبة التي يككف معدليا ثابتا
, ً أـ صغيراًفالضريبة تدفع بالمعدؿ نفسو سكاء أكاف المطرح الضريبي كبيرا, ىذا المطرح

 .كتزداد حصيمة الضريبة بنفس نسبة زيادة مطرحيا, ً أـ غنياًكسكاء كاف المكمؼ فقيرا
 : الضريبة التصاعدية - ب

بحيث يرتفع معدليا كمما زادت , ىي الضريبة التي يتغير سعرىا بتغير مطرح الضريبة
كتزداد حصيمة الضريبة بنسبة ,  لمطرح الضريبةًفمعدؿ الضريبة يختمؼ تبعا, قيمة مطرحيا

 .أكثر مف نسبة تزايد قيمة مطرح الضريبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1

 .67ص , 2006 يرجع ساتك, ٚالغ زطبة اٌضرٌجخ ػٍى اٌذخً فً ضٛرٌخ ٚآفبق رطٛرٖ, إثراٍُ٘,  اٌؼذي



52 

 

 :تحقق وجباية الضريبة- 1-2-3
 :كسكؼ نتعرض لكؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ عمى حدا

 :تقدير مطرح الضريبي-1-2-3-1
ككنيا تتطمب ,  تعتبر عممية تحديد مطرح الضريبي األكثر دقة في عممية تحقؽ الضريبة

, كمف أجؿ تحديد المادة الخاضعة لمضريبة, العديد مف عمميات المراقبة مف قبؿ اإلدارة الضريبية
 :كيكجد طريقتاف مف أجؿ الكصكؿ إلى تحديد المطرح الضريبي كىي

 : قيام الدوائر المالية نفسيا بتحديد مطرح الضريبي: ًأوال
كيمكف أف تتـ بإحدل , تعتبر ىذه الطرقمف أكثر الطرؽ المتبعة في النظـ الضريبية الحديثة

 :1الطرؽ التالية 
 : أسموب التقدير المباشر .1

تمجأ اإلدارة المالية إلى ىذه الطريقة عندما يمتنع المكمؼ عف تقديـ التصريح عف مقدار 
 ليذه الطريقة تقـك اإلدارة المالية بتقدير مطرح الضريبة ًككفقا, دخمو خالؿ الفترة القانكنية المحددة

إما بطريقة التقدير الحر بحيث تحدد الدكائر المالية المادة الخاضعة لمضريبة دكف أف تككف 
أك بطريقة التقدير المقيد بحيث تبحث الدكائر المالية عف , ًممزمة بأية قكاعد معينة مسبقا

 لقكاعد ثابتة ًكيتـ تحديد الضريبة كفقا,  لمنصكص القانكنيةًالعناصر الخاضعة لمضريبة كفقا
 :فإنو يعاب عمييا ما يمي, كرغـ أف ىذه الطريقة تتميز بعدالتيا ككفرة حصيمتيا, قانكنية
 .ً صحيحاًال تحدد دخؿ المكمؼ الحقيقي تحديدا - أ
تدخؿ في شؤكف المكمؼ الخاصة كتثير الشككؾ حكلو كحكؿ مركزه المالي كقد تؤدم إلى  - ب

 .ضرر مباشر لو
 .تحكـ الدكائر الضريبية في تقدير دخؿ المكمؼ - ت

 :أسموب التقدير عمى المظاىر الخارجية .2
 ليذه الطريقة تقـك اإلدارة المالية بتحديد مطرح الضريبة باالعتماد عمى مجمكعة مف ًكفقا

المظاىر أك العالمات الخارجية يحددىا القانكف باعتبارىا دليؿ عمى دخؿ المكمؼ كمف ىذه 
نكع , عدد العامميف في المنشأة, القيمة التأجيرية لمعقار الذم يزاكؿ بو المكمؼ نشاطو: المظاىر

 :2كلكف ىناؾ العديد مف الميزات ليذه الطريقة منيا, مكقع العقار, التجارة التي يمارسيا
كال تسبب الكثير مف المشاكؿ بيف , البساطة كالسيكلة في تحديد الماؿ الخاضع لمضريبة - أ

 .المكمؼ كالدكائر المالية
 .تجعؿ المكمؼ في كضع آمف مف تدخؿ الدكائر المالية كتحكميا في شؤكنو - ب

                                           
1

 .208-204ص , 2011-2010, يرجع ساتك, خبٌذ شسبدح, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ, ِسّذ خبٌذ,  اٌسرٌري
2

 .301ص, 2005, اٌطجؼخ اٌؼرثٍخ, ػّبْ, األردْ, دار اٌٍبزٚري ٌٍٕشر, انًحاسثح انضرٌثٍح, فؤاد رٛفٍك,  ٌبضٍٓ



53 

 

 : كلكف تعتبر ىذه الطريقة معيبة مف عدة نكاح أىميا
 .الكثير مف المظاىر الخارجية خادعةكال تمت إلى الحقيقة بصمة - أ
ال يمكف االعتماد عمى ىذه الطريقة في تقدير بعض الدخكؿ التي ال يكجد ليا مظاىر  - ب

 .خارجية
 . استعماؿ ىذه الطريقة يؤدم إلى جمكد اإليرادات الضريبية - ت
 .كما أنيا ال تأخذ الظركؼ االجتماعية لممكمؼ بعيف االعتبار, ال تحقؽ العدالة - ث

 :أسموب التقدير المقطوع .3
باالعتماد ,  ليذه الطريقة تقـك اإلدارة المالية بتقدير مطرح الضريبة بشكؿ إجمالي كتقريبيًكفقا

كتفرض ىذه الطريقة عمى المكمفيف الذيف ال يستطيعكف , عمى قرائف مكضكعية يحددىا المشرع
, حيث كجدت لمكاجية الظركؼ الخاصة لبعض المكمفيف بضريبة األرباح, مسؾ دفاتر محاسبية

, حيث يتـ تقدير مطرح الضريبة بطريقة تقريبية, كتتميز ىذه الطريقة ببساطتيا كسيكلة تطبيقيا
 ما ًأما مساكئ ىذه الطريقة غالبا, كما يجد المكمؼ فييا السيكلة مف ناحية االلتزامات الضريبية

 عمى ً لككنو يقـك عمى تقدير المادة الضريبية بشكؿ أقؿ مف الكاقع كبالتالي يؤثر سمباًتككف تقريبيا
كبالتالي , باإلضافة إلى أنيا تحـر المكمؼ مف مسؾ دفاتر محاسبية منتظمة, العائدات الضريبية

 .تؤثر عمى إدارة المشركع كتكجييو
 : طريقة التصريح من قبل المكمف: ثانيا

 ليذه الطريقة فإف القانكف ُيمـز المكمؼ عممية القياـ بإجراءات تقدير دخمو الخاضع ًكفقا
كمقدار الضريبة المستحقة عميو ضمف اإلجراءات كالتعميمات الصادرة مف قبؿ الجيات , لمضريبة

كيتـ في ,  منو بصحة التقدير كالمبالغ الكاردة فيوً مكقعاًكيقدـ بذلؾ إقرارا, الضريبية في الدكلة
 مف الكشكؼ المقدمة مف المكمفيف ليتـ تدقيقيا مف قبؿ ًالغالب اختيار عينة عشكائية سنكيا

كبالتالي فإف , كطريقة احتساب الضريبة, لمتأكد مف صحة المعمكمات الكاردة فييا, المكظفيف
جراء التعديالت الضركرية لمكصكؿ  لإلدارة المالية الحؽ في الرقابة عمييا لمتأكد مف صحتيا كا 

 .كتعتبر ىذه الطريقة مف أكثر الطرؽ المتبعة في التشريعات الضريبية, إلى الربح الحقيقي
كما تمتاز ىذه الطريقة أنيا تحقؽ أكبر قدر مف العدالة مف حيث تكزيع العبء الضريبي عمى 

 مف الثقة بيف المكمفيف ًكما تخمؽ نكعا, كتكفير الكقت كالنفقات عمى الخزينة العامة, المكمفيف
كقد انتقدت ىذه الطريقة بسبب احتماؿ التالعب كالغش مف قبؿ المكمفيف في تحديد . كالدكلة

 .1مقدار دخكليـ كالضريبة المستحقة عمييـ
 

                                           
1

 .15-14 ص , 2005 ,يرجع ساتك, فراش, اٌشٙٛاْ, اٌّشبػٍخ ِسفٛظ, ِسّذ, أثٛ ٔصبر
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 :تحقق الضريبة-1-2-3-2
كصدكر قرار مف اإلدارة المالية بتحديد , يقصد بتحقؽ الضريبة تحديد ديف الضريبة

 لمقكاعد ًكطرحيا ذمة عمى المكمؼ لمّتحصيؿ كفقا, المبمغ الذم يجب دفعو مف قبؿ المكمؼ
كبالتالي فإف , بمكجب أحكاـ القكانيف كالتشريعات كالتعميمات النافذة مف اإلدارة الضريبية, المقررة

 :1تحقؽ الضريبة يقضي تكافر ما يمي
 حصر المادة الخاضعة لمضريبة كتحديد قيمتيا. 
 إجراء الخصكمات كاإلعفاءات التي يسمح بيا المشرع. 
 فيظير مبمغ الضريبة الكاجب , كبعدىا ينسب معدؿ الضريبة عمى الدخؿ الباقي بعد ذلؾ

 .كتصبح الضريبة كاجبة الجباية كالتحصيؿ مف المكمؼ, دفعو مف قبؿ المكمؼ
 :جباية الضريبة-1-2-3-3

حيث يدخؿ في ىذه المرحمة , كىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ تحقيؽ كجباية الضرائب
كىكذا يككف استيفاء المبالغ المحققة كالمطركحة دينا , عائدات الضرائب إلى الخزانة العامة لمدكلة

كيتـ التحصيؿ كفؽ , ً لألصكؿ كالقكاعد المقررة قانكنياًكفقا, عمى المكمفيف كتكريدىا إلى الخزينة
 :2ثالثة أشكاؿ

كىي عبارة , تقـك اإلدارة الضريبيةبتييأة جداكؿ تدعى جداكؿ التحقؽ: التحصيؿ المنظـ .1
عف قائمة تبيف معمكمات حكؿ المكمفيف مثؿ أسماء المكمفيف كمكاف الضريبة كمبمغ 

 .الضريبة كنكعيا كالمستنداتالتي تقر بمكجبو الضريبة
 ليذه الطريقةبالتحصيؿ الضريبي دكف ًتقـك اإلدارة الضريبية كفقا: التحصيؿ الطكعي .2

حيث يقـك المكمؼ بتكريد المبالغ المستحقة عميو لمدكائر , الحاجة إلى تنظيـ جداكؿ تحقؽ
 .المالية مثؿ ضريبة الشركات كضريبة القيمة المضافة

 ليذه الطريقة يقـك الغير بدفع الضريبة إلى اإلدارة ًككفقا: التحصيؿ بالعكدة إلى المنبع .3
, كيطمؽ عمى ىذه الطريقة اسـ العكدة إلى المنبع أك المصدر, المالية نيابة عف المكمؼ

حيث , كمف أمثمة ىذه الطريقة في التشريع الضريبي السكرم ضريبة الركاتب كاألجكر
 بتكريد الضريبة إلى اإلدارة المالية كفؽ ً أـ خاصاً عاماًيقـك رب العمؿ سكاء كاف شخصا

 . القكانيف الناظمة لذلؾ
 ليذه الطريقة عف طريؽ استعماؿ ًتحّصؿ الضريبة كفقا: الجباية بطريقة لصؽ الطابع .4

 .كرقة مدفكعة القيمة مف فئات مختمفة أك إلصاؽ طكابع خاصة منفصمة
  

                                           
1

 .284 ص, يرجع ساتك.1994 ,ِسّذ ضؼٍذ, فر٘ٛد
2

. 27ص , 2002, يرجع ساتك, خبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ
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 المبحث الثالث
 فعالية النظام الضريبي

اختمؼ ,ًبشكؿ أكثر تحديدا, تعددت اآلراء حكؿ شكؿ النظاـ الضريبي الفعاؿ
, االقتصاديكف حكؿ المعايير التي يجب أف ُتستعمؿ لتقييـ حسنات كسيئات نظاـ ضريبي معيف

 ما ًكغالبا, حيث يكجد عدة معايير تستعمؿ لتقييـ النظاـ الضريبي, أك سياسة ضريبية معينة
كما يكجد تفاكت لالعتبارات بيف المعايير عندما يتـ , تتعارض ىذه المعايير مع بعضيا البعض

فبعض المعايير مثؿ العدالة كالشفافية أكثر شخصية بينما معايير أخرل , تقييـ ضريبة معينة
كما يمكف أف يختمؼ المكمفكف حكؿ , يمكف أف تتصؼ بالمكضكعية مثؿ الفعالية االقتصادية

كلذلؾ مف المحتمؿ أف تتعدد اآلراء حكؿ شكؿ النظاـ الضريبي , األىمية النسبية لممعايير
 .المثالي

كشرح لمجمكعة المبادئ التي تستخدـ , كفيما يمي تحديد لمفيـك كمؤشرات فعالية النظاـ الضريبي
 :كالتي تساعد عمى إصالح النظاـ الضريبي مف خالؿ, في تقييـ فعالية النظاـ الضريبي

 .مفيـك كمؤشرات فعالية النظاـ الضريبي-1-3-1
 .مبادئ فعالية النظاـ الضريبي- 1-3-2
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 :مفيومومؤشرات فعالية النظام الضريبي- 1-3-1

تعتبر فعالية النظاـ الضريبي أحد أكثر االىتمامات لدل صانعي القرار في السياسة 
 بقدر ما تككف االنعكاسات ايجابية عمى ًحيث بقدر ما يككف النظاـ الضريبي فعاال, االقتصادية

, االقتصاد الكطني
مدىقدرةالنظامالضريبيعمىتحقيقاألىدافالمالية،االقتصادية بفعاليةالنظامالضريبيكتحدد

كاالجتماعيةبشكممتناسؽ،ألنيذىاألىدافقدتتعارضفيمابينيا،كنتيجةتعارضيذىاألىدافيجبعمىالمشرعاؿ
: 1ضريبيأنيراعيكممنمصمحةالدكلةكمصمحةالمكمفكمصمحة المجتمع عمى النحك التالي

تحققمصمحةالدكلةبماتكفرىالضريبةمنأمكاؿ لمخزينة العامة لمدكلة : مصمحةالدكلة .1
كبالقدرالذييساعدىاعمىتحقيقسياساتيا االقتصادية , كتساىمفيتغطيةالنفقات العامة

 .كاالجتماعية
 ًتتحققمصمحةالمكمفمنفرضالضريبةبالقدرالذيالتككنفييالضريبةعائقا:مصمحةالمكمؼ .2

أمامطمكحاتيكالعكائدالتييحققيامناستثماراتو،كماتتحققمصمحةالمكمفمنخاللمايكفرىفرض 
 . الضريبةمنمساعدةلممكمفعمىتأديةأعماليعنطريقحمايتيمنالمنافسةالخارجية

تتحقؽ مصمحة المجتمع مف خالؿ اآلثار االيجابية التي تترتب عمى : مصمحة المجتمع .3
فرض الضريبة مثؿ استخداـ حصيمة الضريبة في تحسيف الخدمات المجانية التي تقـك 
الدكلة بتقديميا لممجتمع مثؿ المرافؽ العامة كالصحة كالتعميـ كتحقيؽ رفاىية المجتمع 

 .إلى الحد مف بعض العادات االجتماعية غير المرغكب فييا
 

كقد تـ اختيار مؤشرات , كقد قامت العديد مف الدراسات بتحديد مالمح النظاـ الضريبي الجيد
vito tanzi2 لمنظاـ الضريبي الجيد عمى النحك التالي: 

كالمقصكد بمؤشر :مؤشرالتركيز .1
منالضرائب،ألنذلكمنشأنيأنيساىـًالتركيزأنيتركزجزءكبيرمنإجماليالحصيمةالضريبيةعمىعددقميمنسبيا

فتجنبكجكدعددكبيرمنالضرائبكجداكاللمعدالت ,التنفيذية كفيتخفيض التكاليفاإلدارية
 .الضريبيةيمكنأنيؤديإلىتسييمتقيمآثارتغيراتالسياسية الضريبيةكتفاديخمقاالنطباعبأنالضرائبمفرطة

كضركرة التخمص , يتعمقيذا المؤشر بالضرائبقميمةاإليراد:مؤشرالتشتت .2
 .لتبسيطالنظامالضريبيدكنأنيككنميأثر عمى الحصيمة الضريبيةًمنيذاالنكعمنالضرائبسعيا

                                           
1

 .16-15ص, 1996, ػّبْ, اٌطجؼخ األٌٚى, انضرائة ٔيحاسثتٓا تٍٍ انُظرٌح ٔانتطثٍك, ٚ ٔصبرةِسّذ أ
2

, 2003, اٌدسائر, دٌٛاْ اٌّطجٛػبد اٌدبِؼٍخ, (دراسح تحهٍهٍح تمًٍٍٍّ)انًذخم إنى انسٍاساخ االلتصادٌح انكهٍح , ػجذاٌّدٍذ,  لذي

. 167-165ص
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األكعيةالضريبيةالفعميةقريبةمناألكعيةالممكنة،ألف أيأف تككف: مؤشر التآكؿ .3
كفي , ًزيادةاإليراداترغماعتمادمعدالتمنخفضةنسبيا أف يتـ مف خالؿإشباعالكعاءالضريبييمكف

القطاعاتفإنذلكيؤديإلىتآكالؿكبتعدتالضريبةالفعميةعنالممكنةبفعالإلفراطفيمنحاإلعفاءاتمألنشطةحاال
 إلى رفع المعدالت الضريبية لتعكيض النقص الحاصؿ في  المجكءكبالتالي, كعاءالضريبي

 .الحصيمة الضريبية
مف المكمفيفتمكفكتتعمؽ بتحديد أكقات تحصيؿ الضريبة بحيث : مؤشراتتأخير التحصيؿ .4

ألنالتأخريؤديإلىانخفاضالقيمةالحقيقيةلممتحصالتالضريبيةبفعاللت,المستحقاتالضريبيةفيآجاليادفع
 .البدأنيتضمنالنظامالضريبيعقكباتصارمةتحدمنالميإللىالتأخرفيدفعالمستحقاتكبالتالي,ضخـ

, يعني ىذا المؤشراعتمادالنظامالضريبيعمىعددقميممنالضرائبذاتالمعدالتالمحددة: مؤشرالتحديد .5
يمكناستبداؿ ًفمثال, كىذااليمنعإمكانية استبداؿ بعضالضرائببضرائبأخرل

 .الضريبةعمىأرباحالشركاتكالضريبةعمىالدخمبضريبةكاحدةعمىكاماللثركاتذاتالمعدلمنخفض
يعني ىذا المؤشر : ةمؤشرالمكضكعي .6

كاضحاللتزاميمالضاؿضركرةتحصياللضرائبمنأكعيةيتمقياسيابمكضكعية،بمايضمنمممكمفينالتقدير
يككف دمسميثبافيعنيكفقا آليصبيذا ضمنمبدأاليقينالذمك, ريبيعمىضكءأنشطتيمالتييخططكنميا

 .المترتبة عميوالضريبةالمكمؼ قادرا عمى تقييـ
كيتعمقبمدىتنفيذالنظامالضريبيبالكاممبفعاليةكىذايتعمقأيضابمدىسالمة  : مؤشرالتنفيذ .7

ً فضال,  القائـ األساسي عمى التنفيذمستكىتأىيالإلدارةالضريبيةألنياكالتنبؤاتكالتقديرات
 .ضكءالكاقعاالجتماعيكاالقتصادمفيمعقكليةالتشريعاتكقابميةلمتنفيذعف

كىكمؤشرمشتؽ مف المبدأاالقتصاديممضرائبكىذايجعمتكمفة : مؤشرتكمفةالتحصيؿ .8
 .عمىمستكىالحصيمة الضريبيةًتحصياللضرائبأقممايمكنحتىالينعكسذلكسمبا
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 .مبادئ فعالية النظام الضريبي- 1-3-2
كسكؼ نتعرض لمجمكعة مف المبادئ , يكجد عدة مبادئ تستخدـ لتقييـ النظاـ الضريبي

 :التي تستخدـ في تقييـ فعالية النظاـ الضريبي
:  العدالة-1-3-2-1

مف بيف ىذه المبادئ العامة , ُتحدد فعالية النظاـ الضريبي بعدد مف المبادئ العامة
كالذم يقـك عمى فكرة أف يمتـز كؿ فرد مف أفراد المجتمع , المعترؼ بيا مبدأ العدالة أك المساكاة

بحيث , عمى أف تتحدد ىذه المقدرة بشكؿ عادؿ, بدفع حصتو مف الضريبة حسب مقدرتو التكميفية
كقد ذىب آدـ سميث إلى , يساىـ في تحمؿ األعباء العامة حتى تتمكف الدكلة مف القياـ بكاجبيا

أم ,  لمقدرتيـ النسبية بقدر اإلمكافًأنو يجب أف ُيساىـ رعايا الدكلة في النفقات الحككمية كفقا
كبحسب رأيو فإف الضريبة النسبية ىي , بنسبة الدخؿ الذم يتمتع بو كؿ منيـ في حماية الدكلة

بينما اتجو الكتاب في العصر الحديث إلى رأم معارض آلدـ سميث , التي ُتحقؽ العدالة الضريبة
 فإف مبدأ Thomas Nagelكبحسب رأم ,  لمعدالةًكاعتبركا أف الضريبة التصاعدية أكثر تحقيقا

بالنسبة لممشرع الضريبي ك, 1 في قكاعد المحاسبة الضريبية أيضاًيجب أف يككف متبعا"العدالة"
ف يككف العبء الضريبي مكزع بشكؿ عادؿ قدر أفاف مبدأ العدالة يتضمف متطمب عاـ ب

 لعدـ االلتزاـ بدفع الضريبة ىك إدراؾ أف ًحيث أف إحدل األسباب األكثر شيكعا, 2اإلمكاف
كىذا يحدث عندما يستخدـ النظاـ الضريبي إلنجاز أىداؼ أخرل غير , المكمؼ ال يعامؿ بعدالة

مثؿ استثناء بعض أنكاع , زيادة الحصيمة الضريبية مثؿ األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية
فعمى سبيؿ المثاؿ قد ُيقرر النظاـ الضريبي أف الصناعات التي يككف , الصناعات مف الضرائب

نتيجة لذلؾ أنكاع , منيا يجب أف تعفى مف الضرائب% 30لالستثمار األجنبي نسبة أكثر مف 
الصناعات األخرل التي لـ تعفى بشكؿ مماثؿ سيشعركف أف األعضاء المعفكف منحكا امتياز 

 .تنافسي غير عادؿ
 :كما تتضمف عدالة النظاـ الضريبي مجمكعة مف المبادئ منيا

a) القدرة عمى الدفع: 
ُيقر مبدأ القدرة عمى الدفع بأف المكمفيف القادريف عمى تحمؿ العبء الضريبي األكبر يجب 

كيرتبط مبدأ القدرة عمى الدفع , 3أف يدفعكا ضرائب أكثر مف المكمفيف األقؿ قدرة عمى الدفع
أم أف , ضرائب الثركة أك ضرائب االستيالؾ, مثؿ ضرائب الدخؿ, بحسب نكع الضريبة المدفكعة

                                           
1
Liam Murphy,Thomas Nagel, The Myth of Ownership – Taxes and Justice, 2002, p. 12 et seq 

2
Spengel, c and Oestreicher, a, Tax Harmonisation in Europe - The Determination of Corporate 

Taxable Income in the EU Member States (2007). ZEW - Centre for European Economic Research 

Discussion, Paper No. 07-035. P3. 
3
Schon, W,2004, op cit, P 433. 
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كبالتالي فإف النظاـ الضريبي يجب أف يقيس ,  لممقياس المستخدـًالقدرة عمى الدفع تختمؼ تبعا
 يجب أف يؤكد أف الطرؽ كما, أم القكة االقتصادية لممكمؼ الضريبي, قدرة المكمؼ عمى الدفع

الخالفات حكؿ بحيث أف , 1تقييـ العمميات استخدمت بعدالة في تعريؼ الدخؿفي المختمفة 
يؤدم يجب أف ال ، كالشكؿ القانكني لممشركع أك طبيعة أصكؿ كالتزامات المكمفيف الدخؿمصدر 

ُتشكؿ  ال  لمجمكعة مف المكمفيفُتمنحالبدائؿ كالخيارات التي كما أف ,إلى أعباء ضريبية مختمفة
 .2 لمبدأ المساكاةفي نياية المطاؼًانتياكا

b) العدالة األفقية والعدالة العمودية: 
 :3يعتمد مفيـك العدالة األفقية كالعدالة العمكدية عمى مبدأ القدرة عمى الدفع

تعني العدالة األفقية أف المكمفيف الذيف يممككف نفس القدرة عمى الدفع تفرض عمييـ نفس 
ألنو قد , كبالتالي فإف النظاـ الضريبي المكجو يمكف أف يؤثر عمى العدالة األفقية, الضريبة

يؤديإلى تفضيؿ أنكاع معينة مف السمكؾ االقتصادم أكثر مف اأُلخرل بالنسبةالمكمفيف المتماثميف 
 .بالقدرة عمى الدفع

بينما تعني العدالة العمكدية بأف عبء الضريبة يجب أف يككف مستند عمى االختالفات في القدرة 
كالذم يعني أف المكمؼ الذم يممؾ القدرة األكبر عمى الدفع يجب أف يدفع ضريبة , عمى الدفع

كىذا ما أدل إلى , كىنا يطرح السؤاؿ حكؿ كـ مبمغ الزيادة التي يجب أف يدفعيا المكمؼ, أكبر
كاإلعفاءات الضريبية التي تؤدم إلى مستكيات مختمفة مف ,إيجاد نسب الضريبة التصاعدية
 .الضريبة في النظاـ الضريبي

c) مبدأ استرداد المنافع: 
يقكـ ىذاالمبدأ عمى أف الضرائب يجب أف تككف مرتبطة بشكؿ مباشر مع المنافع المقدمة مف 

أم أف يقـك كؿ فرد مف أفراد المجتمع بدفع مبمغ مف الضريبة يتناسب مع مقدار ما , الحككمة
كالتي تقكـ عمى أساس أف , كىذا ما ُيطمؽ عميو بالنظرية التعاقدية, 4يستفيد مف الخدمات العامة

بحيث تمتـز الدكلة بتقديـ الخدمات العامة مقابؿ أجر معيف , ىناؾ عقد بيع بيف الدكلة كالمكاطف
كىذا ما يجعؿ مبدأ استرداد المنافع عادة غير قابؿ لمتطبيؽ عندما يؤخذ باالعتبار ,كىك الضريبة

 .البرامج الحككمية المتجية نحك تزكيد البرامج االجتماعية أك إعادة تكزيع الثركة
 

                                           
1
Nobes, A Conceptual Framework for the Taxable Income of Businesses, and How to Apply it under 

IFRS,Certified Accountants Educational Trust, London January, 2004, p. 37. 
2
Macdonald, G. (2002). The Taxation of Business Income: Aligning Taxable Income with Accounting 

Income, Institute for Fiscal Studies, TLRC Discussion Paper No. 2. 
3
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Tax Policy Concept Statement4–

Guiding Principles for Tax Equity and Fairness,2007, pp 5–7. 
4
Timothy w. Kelsey, ph.d. tax fairness: what does it mean? County commissioners association of 

Pennsylvania ccap, march 2008, no 1, p1. 
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 :الشفافية- 1-3-2-2
بحيث يككنالمكمؼ الضريبي , أحدأىـ مبادئ النظاـ الضريبي الجيد ىك الشفافية كالكضكح

كالفكرة األساسية مف الشفافية ىي أف يعرؼ المكمؼ الضريبي أف الضريبة , عمى فيموًقادرا
كىذا ما يؤدم إلى ,  عمى تحديد كـ مقدار الضريبة كمتى تفرض الضريبةًاكأف يككف قادر, مكجكدة

بحيث يتمكف , كما تساىـ في مصداقية النظاـ الضريبي,زيادةالثقة بيف المكمؼ كالدكائر الضريبية
كالتأكد باف المكمفيف اآلخريف يمتزمكف , المكمؼ مف تحديد االلتزامات الضريبية المستقبمية بدقة

 .1بدفع الضريبة كيتحممكف عبء ضريبي مماثؿ
 :2كالنظاـ الضريبي الشفاؼ ىك النظاـ الذم يتيح لممكمؼ الضريبي ما يمي

أم أف يككف المكمؼ الضريبي :  يمكف لممكمؼ الضريبي حساب التزاماتو الضريبية بسيكلة -1
كالتزاماتو , نسبة الضريبة اليامشية,  عمى تحديد نسبة الضريبة كتحديد قاعدتو الضريبيةًقادرا

 .الضريبية لمحككمة

بحيث يمكف لممكمفالنظر إلى صيغة : ُيدرؾ المكمؼ الضريبي الغاية مف القكانيف الضريبية -2
يمكف : عمى سبيؿ المثاؿ, الضريبة أك جداكؿ النسب الضريبية كفيـ تفكير المشرعيف

 .لممكمفيف أف يككنكا قادريف عمى فيـ الغاية كراء جداكؿ نسب الضريبة التصاعدية

أم أف يستطيع المكمفيف تحديد المدل : إدراؾ المكمؼ الضريبي مدل االلتزاـ مف قبؿ اآلخريف -3
كبالتالي معرفة مدل التزاـ المنافسيف كاألصدقاء بدفع , الذم تفرض فيو القكانيف الضريبية

 .التزاماتيـ الضريبية

 .ُيخفض مف تكاليؼ االلتزاـ المباشرة كغير المباشرة لكؿ مف المكمؼ كاإلدارة الضريبية -4

كما ُيقمؿ الحافز الستعماؿ التقنيات غير المشركعة , ُيخفض مف نسب التيرب الضريبي -5
 .لمتيرب مف الضريبة

يزيد مف الكفاءة االقتصادية لمنظاـ الضريبي بحيث يساعدالمكمؼ الضريبي في اتخاذ  -6
مما يزيد مف , القرارات االقتصادية المتعمقة بنكع االستثمار باالعتماد عمى النظاـ الضريبي

 .التنمية االقتصادية

 
  

                                           
1
Chris Edwards, income tax with complexity and inefficiency, tax and budget, no.33, april 2006, p2. 

2
Government Accountability Office (GAO), 2005, Understanding the Tax Reform Debate: 

Background, Criteria and Questions, GAO-05-1009SP (9/05); http://www.gao.gov/new. 
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 :1في حيف أف غياب الشفافية عف النظاـ الضريبي يؤدم إلى
 .غياب العدالة عف النظاـ الضريبي .1
 .يضعؼ قدرة الحككمة عمى إدارة النظاـ الضريبي بشكؿ فعاؿ .2
 .يزيد مف فرص التيرب الضريبي المشركع كتقنيات التيرب الضريبي غير المشركعة .3
إحباط المكمفيف الضريبييف كالمستشاريف الضريبييف عندما يحاكلكف تخطيط الصفقات  .4

 .كيمتزمكف بالقانكف الضريبي
 .تضميؿ غير مقصكد في القكائـ المالية .5
التأثير السمبي عمى الكفاءة االقتصادية بحيث يعرقؿ قرارات المكمفيف كيعيؽ التنمية  .6

 .االقتصادية
 .كاإلدارة الضريبية, المستشاريف الضريبييف, زيادة تكاليؼ االلتزاـ عمى كؿ مف المكمفيف .7

 : 2كما تؤثر الشفافية عمى كؿ مف يتعامؿ مع النظاـ الضريبي
المكمفيف بكؿ مستكياتيـ العممية كاالقتصادية يجب أف يككنكا قادريف : مكمفي الضريبة .1

كنسبة الضريبة , (الكمية التي ستدفع الضريبة عنيا)عمى فيـ كؿ مف محؿ الضريبة 
 .بحيث يككنكا قادريف عمى تحديد األعباء الضريبية بالشكؿ األمثؿ, التي ستفرض

يتطمب اتخاذ القرارات المالئمة أف يككف المستشاريف قادريف : المستشارين الضريبيين .2
كقادريف عمى تحديد التكاليؼ الحقيقية , عمى إيجاد مقاربة معقكلة لنتائج الضريبة

بحيث يسمح ليـ تخطيط أفضؿ لقراراتيـ حكؿ التكظيؼ كاالستثمار , لمصفقات
 .كاالستيالؾ

يجب أف يككف المدراء قادريف عمى فيـ النظاـ الضريبي لكي يككنكا : اإلدارة الضريبية .3
كما أف يككنكا قادريف , قادريف عمى تقديـ معمكمات مالئمة إلى المكمفيف كمستشارييـ

 يككف ًحيث أف النظاـ الضريبي األكثر تعقيدا, عمى فرض القانكف كالتشجيع عمى االلتزاـ
كىذا ما يسبب انخفاض , بحيث يحجب كـ كمتى كعمى مف تفرض الضريبة, أقؿ شفافية

 .بنسبة االلتزاـ
كعمى مف تفرض , يجب أف يككف المحمميف قادريف عمى تحديد كمية الضريبة: المحممون .4

لتقييـ , كالحصيمة المتكلد مف تطبيؽ القانكف, كمع مف تتعامؿ القكانيف, الضرائب المختمفة
 .مدل عدالة النظاـ الضريبي

 

                                           
1
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Tax Policy Concept Statement 3–

Guiding Principles of tax law Transparency, September 2003.p 9. 
2
 (AICPA), op cit, 2003.pp 10 – 12. 
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:  اليقين-1-3-2-3
كىنا ينشأ السؤاؿ , يعماللنظاـ الضريبي عمى نقؿ الثركات الفردية لخزانة الدكلة العامة

كقيمة الضريبة التي يجب أف تدفع ليما أىمية , فيما إذا كانت األحداث الخاضعة لمضريبة
كبالتالي فإف كال الطرفيف ليذه العالقة , بالنسبة لكؿ مف المكمؼ الضريبي كاإلدارة الضريبية

القانكنية بحاجة إلى القاعدة الضريبية التي تساعد عمى التأكد مف أف النظاـ الضريبي ال يدع 
 . الجيد مبادئالنظاـ الضريبيمف(الكضكح)  اليقيفكىذا ما جعممبدأ, 1 لمشؾًمجاال

 لمبدأ الكضكح يجب أف تككف الضريبة معمكمة كمحددة بشكؿ كاضح كبال تحكـ ًككفقا
كبالتالي فإف الكضكح كالشفافية يجب أف تككف , مف حيث الكعاء الضريبي كالمعدؿ كالتحقؽ

 ً كفقا الضريبيةةتخضع األحداث ضريببحيثيمكنمممكمؼ تحديدإلى أم,شاممة لمقكانيف الضريبية
الحدث الخاضع فإف ,ليذا الغرضك, لمقانكف السائد بسيكلة كدكف الحاجة إلى محاسبيف أك خبراء

 تحدد أف لمنظاـ الضريبي يجب التأسيسيةبنكد القاعدة ك,  يعّرؼ كما ينبغيأفلمضريبة يجب 
. 2 يككف متكقع كقابؿ لمحساب مف قبؿ المكمؼأف الضريبي يجب أنااللتزاـبحيث 

تعرض ك في التفسير بالتأكيؿ تسمح الغامضةالمصطمحات القانكنية حيث أف 
أف االلتزامات  ليذا بالنسبة لمنظاـ الضريبي كتكمف األىمية,لنظاـ الضريبي لمخطركضكحا

 لألحداث الكاضح التعريؼ لـ يتـ إذا تراقب بشكؿ كاؼ أف ال يمكف المفركضة مف قباللحككمة
 قانكنية بشكؿ كاممكؿ المصطمحاتاؿ يستثنيأف مف غير الممكف  أنو في حيف,الخاضعة لمضريبة

 سكؼ مكبالتاؿ, كالتي لف تسمح لمكصكؿ إلى مبدأ اليقيف,  مف النظاـ الضريبيغير المحددة
ينتقؿ إلى مستكل آخر مف تعريؼ األحداث الضريبية التي عرضت في القانكف كالمكضكعية 

 . 3كالقابمية لإلثبات
كبالتالي الكضكح في النظاـ الضريبي ال يخدـ المكمؼ فقط إنما يخدـ أيضا الخزانة 

العامة لمدكلة في تقدير إيراداتيا العامة كتكفير النفقات كالجيكد في النزاعات كالدعاكل الضريبية 
 .المبنية عمى اختالؼ التفاسير بسبب الغمكض في القكانيف الضريبية
  

                                           
1
Schn, w,  2004, op, cit, p 434. 

2
Whittington, G. (1995). „Tax policy and accounting standards‟, British Tax Review, No. 5, p.452. 

3
Spengel, c and Oestreicher, a, op, cit,  P4. 
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:   البساطة-1-3-2-4
كأف يككف خاٍؿ مف ,  ككاضح المعالـً كسيالًيجب أف يككف النظاـ الضريبي بسيطا

التعقيدات مع األخذ بعيف االعتبار عدـ اإلخالؿ بالمبادئ العامة كاألىداؼ التي كضع مف 
بحيث يقـك المكمؼ الضريبي بالتحديد األكلي , كعدـ ضياع حؽ الخزانة العامة لمدكلة, أجميا

أم أف النظاـ الضريبي األكثر بساطة كأكثر , لمضرائب المترتبة عميو مف خالؿ قيامو بصفقة ما
كيعتبر ,  بأف المكمؼ سكؼ يصؿ إلى العبء الضريبي العادؿً ىك النظاـ األكثر احتماالًفيما

التكاليؼ ليذا أصبح مف الضركريأف تككف , لمتبسيط المستخدمة  أىماألدكاتحدأتكحيد المعايير 
يؤدم  قد المعايير تكحيد إال أف,1دخؿ الضريبة معقكلة مف ةاإلدارية الناتجة عف ىذا التكحيدنسب

 إلىارتفاعم فعالية االقتصاد كيؤدم ذ كىذا قد يؤ,تخطيط الضريبيإلى التيربالضريبي مف خالؿ اؿ
. تكاليؼ التخطيط بالنسبة لكؿ مف المكمؼ كالمشرع

 فأف مجمكعة مف المبادئ التكجييية يجب أف تستعمؿ في تطكير AICPAككفقا ؿ 
 :2النظاـ الضريبي األبسط كىي

كأف يؤخذ , يجب أف ُينظر إلى التبسيط كيدؼ أكلي لمسياسة الضريبية: جعؿ البساطة أكلكية .1
 .باالعتبار عند تطكير القكانيف التشريعية كاإلدارية

يجب أف يتـ , عندما يضع مشرعك الضريبة أىداؼ السياسة الضريبية: اعتماد مداخؿ أبسط .2
 .اختيار المداخؿ األبسط كاألكثر شفافية

بحيث , يجب أف ُتخفض تكاليؼ االلتزاـ مف ناحية الكقت كالماؿ: تخفيض أعباء االلتزاـ .3
 .تحقؽ العدالة بيف المكارد كقدرة المكمفيف عمى الدفع

 في المدل ًالتغيير المستمر في القانكف الضريبي يزيد تعقيدا: عدـ تغيير القانكف الضريبي .4
كما أف القكانيف الضريبية يجب أف تتغير ,  عمى المدل الطكيؿًحتى لك حقؽ تبسيطا, القريب

أك , إلجراء تعديالت ىامة في السياسة الضريبية, فقط لمجارات التغير في حاجات الدخؿ
 . لتخفيؼ التعقيدات كالتضاربات المكجكدة

يجب إزالة التضارب في المفاىيـ كالتعاريؼ القانكنية مف القكانيف : استخداـ مفاىيـ كاضحة .5
 .كيجب أف تتفادل مف القكانيف الجديدة, الحالية

يجب األخذ باإلعتبار قدرة اإلدارة الضريبية : األعباء اإلدارية يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار .6
 .عمى فرض القانكف كتقديـ التكجيو لممكمفيف عند تطكير القكانيف التشريعية كاإلدارية

                                           
1
Nobes, OP, CIT, 2004, p. 40. 

2
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)– Tax Policy Concept Statement 2–

Guiding Principles for Tax Simplification, 2002.p 8. 
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أك القكانيف التي , يجب تفادم القكانيف الضريبية التي تستخدـ لعدد محدد مف المكمفيف .7
 .تستخدـ لفترة محددة

حيث ,  لتأثير الحككمةًكالتي تـ تصنيفيا كفقا, كما يجب تفادم المصادر المختمفة لتعقيد الضريبة
 : 1أف ىناؾ عدة مصادر لتعقيد الضريبة كالتي يمكف أف تككف ضمف سيطرة الحككمة

درجة معينة مف تعقيد الضريبة ضركرية لتأكيد أف اإليرادات : حماية اإليرادات الضريبية .1
 .كالمحافظة عمى سالمة محؿ الضريبية, الضريبية يمكف أف ُتحصؿ

يستعمؿ النظاـ الضريبي : استخداـ القانكف الضريبي لتحقيؽ أىداؼ غير اليدؼ المالي .2
نجاز أىداؼ اقتصادية كاجتماعية  .مما يزيد مف تعقيد الضريبة, إلعادة تكزيع الدخؿ كا 

كىذا يؤدم إلى , تكسيع محؿ الضريبة يزيد عدد مكمفي الضرائب: تكسيع محؿ الضريبة .3
 .زيادة تعقيد الضريبة

ىذا يجعؿ النظاـ الضريبي أكثر تعقيدا بسبب الحاجة : تغير القانكف الضريبي المتكرر .4
كىذا ما يسبب كؿ مف , لتعمـ التشريع الجديد كالتأثير المتراكـ لمتغييرات التشريعية

 .التعقيدات القانكنية كالفعالية

صياغة القانكف الضريبي بشكؿ سيئ سكاء في المغة أك في :  صياغة القانكف الضريبي .5
 .المخطط التنظيمي أك في القكاعد يؤدم إلى تعقيد القانكني

تحاكؿ اإلدارة الضريبية تقميؿ الخسائر مف خالؿ : تقميؿ خسائر اإليرادات الضريبية .6
 .كىذا ما يساعد في تعقيد اإلجراءات, العديد مف الممارسات

 .التقاليد القضائية غير المالئمة يمكف أف تساىـ في التعقيد القانكني: تقاليد قضائية .7
 

باإلضافة إلى مجمكعة مف مصادر تعقيد الضريبة كالتي ال تستطيع الحككمة السيطرة عمييا 
إال أف السياسات التدخمية المختمفة يمكف أف تككف قادرة عمى تكجيو المكمفيف نحك , مباشرة

 :كمف ىذه المصادر: االتجاىات األفضؿ
يمكف أف يفضؿ المكمفيف قانكف ضريبي أكثر تعقيد : العمؿ لتخفيض االلتزامات الضريبية -1

 .لتخفيض التزاماتيـ الضريبية

يفضؿ الكثير مف ممارسي مينة المحاسبة كخاصة : تفضيؿ المحاسبيف لتعقيد الضريبة -2
 .أصحاب األعماؿ الصغيرة درجة معينة مف التعقيد بيدؼ زيادة ساعات العمؿ

يتـ التخطيط الضريبي باالتفاؽ بيف ممارسك مينة المحاسبة كالتدقيؽ : التخطيط الضريبي -3
 .كمكمفي الضريبة مما يسبب في تعقيد الضريبة

                                           
1
Evans. C, And Tran-Nam.B, Towards The Development of a Tax System Complexity Index, 

Australian School of Business Research, Paper No. 2013 TABL 1001, P 5-7. 
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 :زيادة إيرادات الحكومة- 1-3-2-5
, ىدؼ أم نظاـ ضريبي ىك الحصكؿ عمى األمكاؿ الالزمة لتغطيةالنفقات العامة لمدكلة

كىك اليدؼ األساسي مف قياـ ىذا النظاـ عمى الرغـ مف كجكد أىداؼ أخرل اقتصادية 
 إلى ىذا اليدؼ فاف النظاـ الضريبي ًكاستنادا, كاجتماعية في ظؿ تنامي الدكر التدخمي لمدكلة

مف خالؿ مساعدتياعمى تحديد , الجيد يجب أف يساعد الحككمة في زيادة اإليرادات الضريبية
, كمية كتكقيت اإليرادات الضريبية التي يمكف أف تجمعيا كتكقيت الحصكؿ عمى ىذه اإليرادات

كبالتالي فإف النظاـ الضريبي يجب أف يمتمؾ مستكل قميؿ مف التنبؤ كالثقة حتى تتمكف الحككمة 
 .مف تحديد كمية اإليرادات الذم سيتـ جمعيا كتكقيت الحصكؿ عمييا

 : كيمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ مف ناحيتيف تنظيمية كمحاسبية
فمف ناحية التنظيـ الفني لمضريبة يتـ زيادة إيرادات الحككمة مف خالؿ اعتماد مزيج مف 

 ألف األنكاع المختمفة مف الضرائب تتأثر بشكؿ مختمؼ ًالضرائب يقدـ كعاء ضريبي أكثر استقرارا
 أفضؿ بإتباع نظاـ ًكىذا ما يجعؿ الحككمة بشكؿ عاـ تحقؽ استقرارا, بالتغيرات االقتصادية

في حالة الكساد االقتصادم سكؼ : فعمى سبيؿ المثاؿ, ضريبي يقكـ عمى الضرائب المتعددة
كبالتالي ستقـك الحككمة , كبالتالي ستؤدم إلى انخفاضعائدات ضرائب الدخؿ,ترتفع نسب البطالة

 مما إذا ًكبالتالي ستككف الحككمة أقؿ تأثرا,بجمع أنكاع أخرل مف الضرائب التي لف تتأثر بالبطالة
 . 1اعتمدت الحككمة عمى ضرائب الدخؿ فقط

,  فاف مقياس الدخؿ يجب أف يأخذ في الحسباف الطبيعة المتكررة لمضريبةًأما محاسبيا
أف تنتج إيرادات يمكف عمى الدكلة "أم أف المحاسبة الضريبية يجب أف تتبع القاعدة التالية 
كما يجب استبعاد القكاعد المحاسبية , "التحقؽ منيا ككاجبة الدفع لمحككمة عمى فترات منتظمة

التي تقكد إلى اختالفات كبيرة في األرباح كالخسائر خالؿ حياة المشركع أك التي تسمح 
 . بالتخطيطالضريبيممدخؿ أك اإلنفاؽ خالؿ السنكات المالية المختمفة لممكمؼ الضريبي

كما يجب أف تكضع قكاعد النظاـ الضريبي بطريقة تخفض مف إمكانية التيرب 
أم بطريقة ال تسمح لممكمؼ التأثير عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة مف خالؿ استخدامو , الضريبي

 مف القكاعد المعتمدة في قانكف ًبحيث ال تككف ىذه البدائؿ جزءا, بدائؿ المحاسبة االختيارية
كبالتالي فاف اعتماد اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية يتكافؽ مع , الضريبة عمى الدخؿ

 .2ىذا المبدأ
 

                                           
1
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Tax Policy Concept Statement 1 –

Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals, 2002. 
2
Schon, W, op, cit, 2004, p434. 
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 :االقتصاد في التكاليف- 1-3-2-6
كالنظاـ الضريبي األفضؿ ىك النظاـ الذم , جميع الُنظـ الضريبية لدييا تكاليؼ إدارية

أم أف عمى النظاـ الضريبي , يقـك بجمع أكبر كمية مف الضرائب المطمكبة بأقؿ تكمفة ممكنة
الجيد أك الفعاؿ تخفيض التكاليؼ الضريبية إلى الحد األدنى لكؿ مف اإلدارة الضريبية كالمكمؼ 

كتتضمف ىذه التكاليؼ التكمفة اإلدارية لمحككمة التي تتأثر بعدد مف الضكابط , الضريبي
كالتي , باإلضافة إلى تكاليؼ اإللتزاـ التي يتحمميا المكمؼ الضريبي, الضركرية لإلدارة الضريبية

فاف تحقيؽ , كفي ىذا المجاؿ, 1تنشأ مف االلتزاـ في التكثيؽ كالحساب ضمف سياؽ تقديرات الدخؿ
ألف المكمؼ , تقارب بيف المحاسبة الضريبية كالمحاسبة المالية يمكف أف يقكد إلى مكاسب كبيرة

الضريبي يمكف أف يعتمد عمى الحسابات المالية كيجرم عمييا بعض التعديالت لمكصكؿ إلى 
حيث أف ىذه المكاسب لف تتحقؽ فقط في حاؿ تقديـ تعريؼ دقيؽ , الربح الخاضع لمضريبة

نما سكؼ يككف إجراء بعض التعديالت , لمحسابات المالية كالضريبية ضمف النظاـ الضريبي كا 
 .2لمحسابات المالية أسيؿ مف دراسة كؿ اعتراؼ أك تقييـ ضمف الميزانية مف البداية

 :3كبالنسبة لإلدارة الضريبية فيجب عمييا القياـ ببعض المياـ مف أجؿ إدارة النظاـ الضريبي
أم يجب عمى اإلدارة الضريبية حفظ كتكثيؽ جميع : معالجة التقارير كالدفعات الضريبية .1

اإلقرارات الضريبية كجميع الضرائب المحصمة مف المكمفيف ضمف سجالت كرقية أك 
 .بيدؼ العكدة إلييا عند الحاجة, الكتركنية

يجب أف يممؾ المكظؼ كؿ القكة كالسمطة الضركرية إلدارة النظاـ : فرض النظاـ الضريبي .2
كما يجب عمىاإلدارة الضريبية اكتشاؼ كمعاقبة المكمفيف المتيربيف , الضريبي بشكؿ كؼء

 .كالبحث عف أدكات لزيادة الحصيمة الضريبية, مف الضريبة

مكظؼ الضرائب يجب أف يككف ممـز بحماية المكمؼ : تقديـ المساعدة لممكمؼ الضريبي .3
كما يجب أف يقدـ مدراء الضريبة المساعدة إلى , بعناية مف سكء استخداـ السمطة كالقكة

المكمفيف مف خالؿ تقديـ الكسائؿ المتاحة كاإلجابة عف االستفسارات كذلؾ بيدؼ تخفيض 
 .عبء االلتزاـ

القانكف اإلدارم لمنظاـ الضريبي يجب أف يكازف بشكؿ دقيؽ بيف الحقكؽ كااللتزامات  .4
 .لممكظفيف كبيف الحقكؽ كااللتزامات لممكمفيف

التفسير ,  في تفسير كتنفيذ القكانيف الضريبيةًاإلدارة الضريبية يجب أف تككف مكضكعية جدا .5
 .الصحيح لمقكانيف ليس التفسير الذم يؤدم إلى الكمية األعظـ لمضريبة

                                           
1
 Joint Venture: Silicon Valley Network2003. http://www.jointventure.org/initiatives/tax/tax.html 

2
schn, w, op, cit,  2004, p 435. 

3
Government Accountability Office (GAO), op, cit.2005,  

http://www.jointventure.org/initiatives/tax/tax.html
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 :المالئمة- 1-3-2-7
يجب أف تنظـ القكانيف الضريبية بما يتالءـ مع أحكاؿ المكمفيف كبما ييسر عمييـ دفع 

 .1كبالتالي يجب أف تجبى الضريبة في أكقات مالئمة لممكمؼ الضريبي, الضريبة
أم يجب أف تككف الضريبة مستحقة في كقت أك في أسمكب بحيث تككف سيمة الدفع 

كما يجب اف تفرض الضريبة في الكقت الذم يحصؿ فيو المكمؼ عمى دخمو , لممكمؼ الضريبي
بحيث تجبى ضريبة الركاتب كاألجكر عند , كالذم يعتبر مف أفضؿ األكقات مالئمة لدفع الضريبة

 .كتجبى ضريبة األرباح الصناعية كالتجارية عند تحقيؽ األرباح, استالـ األجكر
حيث تعتمد آلية المالئمة , كما أف المالئمة في دفع الضريبة تساعد في ضماف االلتزاـ

كما أف مناقشة ىذا , في الدفع عمى كمية االلتزامات كعمى صعكبة أك سيكلة حساب الضريبة
, المبدأ في تصميـ القاعدة أك النظاـ الضريبي سيركز عمى تحديد أىمية جمع الضريبة مف المنتج

 .2البائع أك الزبكف, التاجر
 
 :تخفيض الفجوة الضريبية- 1-3-2-8

كالمقصكد بالفجكة , يجب أف يعمؿ النظامالضريبي الجيد عمى تخفيضالفجكة الضريبية
 .ًالضريبية ىي الفرؽ بيف الضرائب المدينة كبيف الضرائب التي تدفع طكعا

, عدـ التسجيؿ)تنشأ الفجكة الضريبية بأم ضريبة ألسباب عديدة مثؿ األخطاء المتعمدة 
كالعديد مف القكانيف , (كعدـ فيـ القانكف, الخطأ الرياضي)كغير المتعمدة  (حذؼ بعض الصفقات

ليذا , بحيث ال يمكف فيميأك االلتزاـ بوً جداًالضريبة تشجع المكمفيف عمى التيربألف القانكف معقدا
مف خالؿ إجراءات تخفيض , تتطمب القكاعد اإلجرائية مف كؿ النظـ الضريبية أف تشجع االلتزاـ

كىذا بحاجة إلى مكازنة بيف , الضريبة مف المصدر كفرض عقكبات لعدـ االلتزاـ أك التيرب
 .3المستكل المطمكب مف االلتزاـ كتكاليؼ اإللزاـ كمستكل التدخؿ لمنظاـ الضريبي

  

                                           
1

 .182ص, يرجع ساتك, 2010 ,خبٌذ شسبدح, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ, ِسّذ خبٌذ,  اٌسرٌري
2
Joint Venture: Silicon Valley Network2003. Op cit. 

3
General Accounting Office (GAO), Reducing the Tax Gap – Results of a GAO-Sponsored 

Symposium, June 1995, GAO/GGD-95-157, page 13. 
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 :الحياد- 9- 1-3-2
يشير مبدأ الحياد إلى أف النظاـ الضريبي يجب أف يعالج الدخؿ المكلد مف جميع 

بحيث تفرض , الصفقات االقتصادية المتماثمة التي تشمؿ في القاعدة الضريبية بشكؿ مماثؿ
ف االختيار بيف الصفقات سكؼ يؤدم إلى عدـ كفاءة اقتصادية, عمييا ضريبة مكحدة فمف , كا 

حيث تعمؿ الضريبة , المحتمؿ أف تككف بعض أىداؼ النظاـ الضريبي غير محايدة بشكؿ كاضح
كفي مثؿ ىذه , بيدؼ تحريؼ القرارات االقتصادية, عمى تشجيع أك إعاقة بعض األنشطة

 .1الحاالت فاف الحياد يتبع لألىداؼ السياسية
يجب أف ُيعطي النظاـ الضريبي األكلكيةلألفراد :" كيمكف تحديد مفيـك الحياد كالتالي
كليس , كما أف كظيفة الدكلة حماية الحرية كالممكية, المرتبطكف بنشاطات مختمفةبقدر اإلمكاف

 .2"إلجبار مجمكعة محددة أك أخرل عمى تغيير االستثمارات التي يضع فييا األفراد
كبالتالي فإف تأثير القانكف الضريبي عمى قرارات المكمفيف فيما يتعمؽ بإجراء صفقات 

كما أف تأثير القانكف الضريبي بخصكص العمؿ كالقرارات , معينة يجب أف يبقى في الحد األدنى
باإلضافة إلى أف المكمفيف الضريبييف يجب أف ال , الشخصية يجب أف يبقى في الحد األدنى

كما يجب أف يبقى ,  بسبب تأثير القانكف الضريبيًيشجعكا القياـ بأعماؿ معينة أك يفضمكا أعماال
 مف التأثير عمى قرارات العمؿ ًبدال, الغرض الرئيسي لمقانكف الضريبي زيادة إيرادات الحككمة

 . 3كالقرارات الشخصية
كىذا يعني أف اإلستثمارات , ًأم أف النظاـ الضريبي الفعاؿ يجب أف يككف محايدا

كاألعماؿ كالخيارات االقتصادية يجب أف تتـ بدكف أم اعتبار لمنتائج الضريبية ليذا االختيار ألف 
عمى سبيؿ المثاؿ؛ . نتائج الضريبة لف تتغير بغض النظر عف االختيار الذم تـ األخذ بو

اختيار المجاؿ الذم سكؼ يستثمر بو المستثمر , لنفترض أف مستثمر قرر أف يقـك باستثمار ما
, دكف األخذ باالعتبار لمنتائج الضريبية, يجب أف يتركز فقط عمى مدل أفضمية االستثمار
, العقارات أك الممكية الشخصية, السندات, كبالتالي فإف اختيار المستثمر ليستثمر في األسيـ

 .يجب أف يرتب عمى المكمؼ نفس االلتزاـ
 
 
 

                                           
1
Freedman, J, And, Macdonald G, The Tax Base For CCCTB: The Role of Principles, Oxford 

University Centre For Business Taxation, Wp 08/07, February 2008, P 7. 
2
Murphy, L.–Nagel, Th.: Themyth of ownership; Taxes and justice. Oxford, New York, 2002. 104. 
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 :الكفاءة االقتصادية- 10- 1-3-2
أحد األسباب التي يدفع مف أجميا الناس الضرائب ىي الرغبة في الحصكؿ عمى منافع 

بحيث يقـك المكمفيف أك دافعكا الضرائب بالمكازنة بيف تكاليؼ , مف البرامج كالخدمات الحككمية
كتتضمف تكاليؼ الضريبة بحسب رأم المكمفيف باإلضافة إلى , الضريبة كالمنافع الحككمية

تؤثر كالتي تنتج مف الضرائب التي , االلتزامات الضريبية التي تدفع إلى الحككمة تكاليؼ الكفاءة
  أك,قرارات االدخار, كيككف ىذا التأثير أما في قرارات العمؿ, عمى القرارات االقتصادية لممكمفيف

 .كالذم يؤثر عمى سمكؾ المكمؼ, قرارات االستيالؾ
مصادر الدخؿ  عمى  أك,النظاـ الضريبي الذم يفرض ضريبة مختمفة عمى األفراد

,  أك عمى اإلنفاؽ بنسب ضريبة مختمفة ليس حيادم بيف األفراد أك بيف مصادر الدخؿ,المختمفة
بحيث تجعؿ المكمفيف , عدـ الحياد ىذا يمكف أف يغير قرارات المستثمريف, أك بيف أنكاع اإلنفاؽ

ىذه , يتخذكف قرارات تقكد إلى نتائج غير فعالة عند استخداـ أمالكيـ كمكاردىـ االقتصادية
 بعدة طرؽ حيث التشكييات يمكف أف تخفض مف رفاىية المكمؼ كتقمؿ مف األداء االقتصادم

ىذه التخفيضات في الفرص ىي تكاليؼ , يمكف أف تشكؿ خسارة في فرص اإلنتاج كاالستيالؾ
رفاىية كاألداء اؿاالرتفاع كاالنخفاض ب, بشكؿ عاـ؛ نسب الضريبة المرتفعة كالمتأرجحة, الكفاءة

باإلضافة إلى عدـ الحياد قد يجبر المكمفيف عمى االستثمار في نشاطات , االقتصادم لممكمفيف
 .1يمكف أف تككف ذات عائد جيد إال أنيا ليست مفيدة لالقتصاد

فاف تخفيض تكاليؼ الكفاءة يعتبر أحد معايير , كألف الضرائب عادة تخمؽ عدـ كفاءة
حيث أف ىدؼ السياسة الضريبية أف يتـ تصميـ نظاـ ضريبي ينتج , النظاـ الضريبي الجيد

مع أىداؼ أخرل مثؿ العدالة كالبساطة , الكمية المطمكبة مف اإليرادات كيحقؽ الكفاءة االقتصادية
عالكة عمى ذلؾ الفشؿ في تزكيد العائدات الضريبية الكافية لتمكيؿ , كالشفافية كاإلدارة الضريبية

كعجز الميزانية الكبير يمكف أف , مستكل اإلنفاؽ الذم تـ تحديده يسبب زيادة في العجز كالديكف
 .   2يككف لو تأثير سمبي عمى النمك االقتصادم كاإلنتاجية

,  يجب أف ال يعرقؿ أك يخفض الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الجيدالنظاـ الضريبيكبالتالي 
مثؿ النمك االقتصادم التككيف الرأسمالي ,  يجب أف يعيؽ أىداؼ االقتصاد الكطنيكما أنو ال

 .كقابمية المنافسة الدكلية
  

                                           
1
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 خاتمة الفصل األول
مف خالؿ تحديد مفيـك النظاـ الضريبي الفصؿ األكاللنظاـ الضريبي كفعاليتوتناكؿ 

كاألىداؼ المختمفة لمنظاـ الضريبي , كالسياسة الضريبية كالدعامات الرئيسية لمنظاـ الضريبي
كمف ثـ عرض لممحددات المختمفة التي تؤثر ,كالتي تقسـ إلى أىداؼ مالية كاقتصادية كاجتماعية

كمستكل التقدـ , كالنظاـ السياسي, كالمتمثمة بكؿ مف النظاـ االقتصادم, في النظاـ الضريبي
 .كالعالقة بيف النظاـ الضريبي كالعكامؿ االجتماعية, كالييكؿ االقتصادم, االقتصادم

حيث تـ عرض ,  مف تحديد مطرح الضريبةًكما تـ التعرض التنظيـ الفني لمضريبة انطالقا
ثـ , كمف ثـ تحقيؽ الضريبة مف خالؿ عممية تحديد الكعاء الضريبي,المطارح الضريبية المختمفة

كانتياء بالمرحمة ,  لمقكاعد المقررةًتحديد ديف الضريبةكطرحيا ذمة عمى المكمؼ لمّتحصيؿ كفقا
حيث يدخؿ في ىذه المرحمة عائدات الضرائب إلى , األخيرة مف مراحؿ تحقيؽ كجباية الضرائب

كتحديد أىـ مبادئ , باإلضافة الي مفيـك كمؤشرات فعالية النظاـ الضريبي, الخزانة العامة لمدكلة
فعالية النظاـ الضريبي الجيد كالتي يقصد بيا المعايير التي يجب أف ُتستعمؿ لتقييـ حسنات 

 .أك سياسة ضريبية معينة, كسيئات نظاـ ضريبي معيف
بيدؼ زيادة , مف خالؿ الفصؿ األكؿ يرل الباحث ضركرة تطبيؽ مبادئ فعالية النظاـ الضريبي

كزيادة كفاءة كحياد النظاـ الضريبي بيدؼ الحد مف تأثير النظاـ الضريبي , العدالة بيف المكمفيف
 .باإلضافة إلى زيادة الحصيمة الضريبة بالنسبة لإلدارة الضريبية, عمى قرارات المستثمريف
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 الثانيالفصل 
ة ـــــــــــبة الدوليـــــــــــــمعايير المحاس

 :مقدمـــــــــــــة
 الدكلي بتنظيـ السياسة المحاسبية مف خالؿ إصدار كتبني معايير االىتماـتزايد 

حيث لـ يكف , محاسبية مف قبؿ الييئات المينية منذ بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف
ىناؾ قكاعد مشتركة يجرم تطبيقيا مف قبؿ ممارسي مينة المحاسبة ككانت كؿ ىيئة مينية في 

كؿ دكلة مف الدكؿ المتقدمة تضع القكاعد المحاسبية الخاصة بيا كالتي ترل أنيا تتالءـ مع 
باإلضافة إلى , كلكف نتيجة التطكر الكبير في كافة المجاالت اإلقتصادية, مفاىيميا المحاسبية

األزمات الحادة في أسكاؽ الماؿ العالمية نشأ طمبان متزايدان بيف األكاديمييف كالييئات المينية 
يشمؿ مجمكعة , عمى ضركرة تكفير إطار محاسبي دكلي, اإلقميمية كالدكليةكالمنظمات الحككمية 

مف المعايير المحاسبية المتسقة كالمتكافقة مع بعضيا البعض كالمقبكلة قبكالن عامان في كؿ البمداف 
 كنتيجة ليذه ,كاعتمادىا كأسمكب محاسبي مفضؿ عند إعداد القكائـ المالية ذات الغرض العاـ

كالتي تيتـ بصياغة كنشر معايير IASCالجيكد تـ تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدكلية 
لكي ُتراعى عند إعداد IFRS كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية IASالمحاسبة الدكلية 

كالتي تحدد الممارسات الكاجبة التطبيؽ كطبيعةكخصائص , كعرض القكائـ المالية المنشكرة
 ًبالتالي فإف إصدارمعاييرالمحاسبة الدكلية انطالقا, المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية

مف إطار فكرم محاسبي دكلي يخرج مف نطاؽ اإلقميمية إلى نطاؽ العكلمةبيدؼ تحقيؽ التكافؽ 
كاإلتساؽ في الممارسات المحاسبية بيف الدكؿ، كبحيث تككف تمؾ المعايير مقبكلة قبكالن عامان مف 

صدار المعايير عمى  قبؿ معدم القكائـ المالية كمستخدمييا كالييئات المسؤكلة عف تنظيـ كا 
سكؼ ينعكس مباشرة عمى شكؿ كمضمكف القياس كاإلفصاح المحاسبي كبالتالي , المستكل الدكلي

 .زيادة المصداقية لمقكائـ المالية
باإلضافة إلى , كسكؼ نتعرض في ىذا الفصؿ إلى إصدار معايير المحاسبة الدكلية كأىميتيا

 لمعايير ًكمحاسبة الضرائب عف الدخؿ كفقا, اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية
: كذلؾ مف خالؿالمحاسبة الدكلية 

 .إصدار معايير المحاسبة الدكلية كأىميتيا -2-1

 .اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية -2-2

.  لمعايير المحاسبة الدكليةًمحاسبة الضرائب عمى الدخؿ كفقا -2-3
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المبحث األول 
إصدار معايير المحاسبة الدولية وأىميتيا 

كدفِعيا لتكاكب , تعتبر معايير المحاسبية الدكلية مف أىـ كسائؿ تطكر مينة المحاسبة
بحيث تستخدـ , كخاصة القطاع الخاص اليادؼ إلى تحقيؽ الربح, التطكرات في مجاؿ األعماؿ

في تحديد طرؽ االعتراؼ كقياس تأثير العمميات المالية عمى المركز المالي كنتائج أعماؿ تمؾ 
يصاليا لممستخدميف المختمفيف كقد سارعت العديد مف دكؿ العالـ إلى تبني معايير , المنشآت كا 

كاعتمادىا كأسمكب محاسبي مفضؿ عند إعداد القكائـ المالية ذات الغرض , المحاسبة الدكلية
كما تتجو العديد مف الدكؿ إلى تبني معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير الدكلية إلعداد , العاـ

 .لألغراض الضريبيةالتقارير المالية
كنشأة ,  التطكر التاريخي لمعايير المحاسبة الدكليةإلىسكؼ نتعرض في ىذا المبحث 
باإلضافة إلى إظيار دكر كأىمية معايير المحاسبة , كتأسيس لجنة معايير المحاسبة الدكلية

. كحاجة األطراؼ المختمفة ليا, الدكلية في تحقيؽ التكافؽ كاإلتساؽ في الممارسات المحاسبية
  :كذلؾ مف خالؿ ما يمي

 .تطكر معايير المحاسبة- 2-1-1

. إصدار معايير المحاسبة الدكلية- 2-1-2
 .أىمية معايير المحاسبة الدكلية- 2-1-3
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: تطور معايير المحاسبة-  2-1-1
يشير التطكر التاريخي لمفكر المحاسبي قبؿ القرف العشريف إلى سيطرة التطبيؽ العممي 
عمى الفكر المحاسبي، كقد أدل ىذا التكجو العممي في المحاسبة إلى تراكـ خبرات محاسبية أدت 

 كبالتالي ظيكر ما يعرؼ بالفركض ,كتقاليد أصبحت مقبكلة بيف المحاسبيفإلى أعراؼ ً تدريجيا
فرض الشخصية - 1: المحاسبية كالتي كانت تعتبر نقطة البداية في الييكؿ العاـ لمنظرية كىي

فرض التكازف - 4فرض استمرار المشركع، - 3فرض كحدة القياس النقدم، - 2المعنكية، 
 مف الخمفية الفكرية ًكقد انتقد ىذا المدخؿ بسبب خمكه تماما, فرض الدكرية- 5, المحاسبي

النظرية، ككجكد عديد مف نكاحي القصكر كاعتماده عمى مجمكعة قكاعد كأعراؼ كتقاليد ناجمة 
كنتيجة لتنامي دكر اإلدارة في التأثير عمى صياغة المبادئ المحاسبية , 1عف التطبيؽ العممي

 في التقارير ًباعتبارىا المسيطرة عمى اختيار المعمكمات المالية التي يتـ اإلفصاح عنيا سنكيا
 كشكؿ جديد لمممكية أدل إلى ظيكر خاصية 1900كانتشار الشركات المساىمة بعد عاـ , المالية

كما ظيرت , كخاصية انفصاؿ الممكية عف اإلدارة, استمرار الشركات المساىمة دكف عمر محدد
 كتاب نظرية المحاسبة Patonعندما أصدر , أكلى المحاكالت العممية لتطكير نظرية المحاسبية

 حيث حدد فيو ستة فركض محاسبية أساسية باعتبارىا الخطكة األكلى في تطكير 1922عاـ 
معادلة الميزانية، ثبات , االستمرارية , الكحدة المحاسبية: إطار العمؿ المفاىيمي لممحاسبة كىي

 مف Patonكما كاف , استحقاؽ المصركفات ك تحقؽ اإليرادات, تتبع التكمفة, كحدة القياس النقدم
بيف األكائؿ الذيف عبركا عف كجية النظر الداعية إلى ضركرة إظيار جميع التغيرات في قيمة 

ف مثؿ ىذه العكائد لممستثمريف , األصكؿ كاإللتزامات في القكائـ المالية سكاء في شكؿ فكائد أك )كا 
ً بناء, لتقييـ األصكؿ كقياسياً عممياً  إطاراCanningكما اقترح , تشكؿ تكزيعات لمدخؿ (تكزيعات

كقد كاف ينظر , باإلضافة إلى نمكذج لمقابمة اإليرادات كالمصركفات, عمى التكقعات المستقبمية
كما كاف مفيـك المحافظة عمى رأس الماؿ , إلى قائمة المركز المالي باعتبارىا القائمة األساسية

 في تطكير نظرية المحاسبة مف خالؿ اإلعتراؼ بالحاجة Scottكما ساىـ , قد بدأ يظير آنذاؾ
كالكاردة في العديد مف اإلصدارات , كقد تطكرت كجية النظر ىذه, إلى النظرية المعيارية لممحاسبة

خالؿ ىذه المرحمة , 2"أساس مبادئ المحاسبة"إلى بياف إلطار عممو المفاىيمي الكارد في كتاب 
أصاب النظاـ الرأسمالي العالمي أزمة كساد عامة، سميت باألزمة اإلقتصادية الكبرل، كقد أدت 

الدكلة بالتدخؿ ً تمؾ األزمة إلى إفالس الكثير مف المنشآت، كنتيجة لذلؾ تعالت النداءات مطالبة
زاء ذلؾ بدأ يظير دكر الجمعيات  لتنظيـ المبادئ المحاسبية كحماية المجتمع كالمستثمريف، كا 

                                           
1

 .298ص ,2006, اٌذار اٌدبِؼٍخ, اإلضىٕذرٌخ, يُظٕر انتٕافك انذٔنً: َظرٌح انًحاسثح, أٍِٓ اٌطٍذ ازّذ, ٌطفً
2

داراٌّرٌخ ,  ٌٚذ ِسّذ فبيإثراٍُ٘,  خبٌذ ػٍى أزّذ وبخٍدً,رؼرٌت, َظرٌح انًحاسثح,خبن وبثً, ِبررً والرن, رٌزشبرد شرٌٚذ

 .61ص , 2006, اٌٍّّىخ اٌؼرثٍخ اٌطؼٛدٌخ, اٌرٌبض, ٌٍٕشر
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فقد كاف لممجمع األمريكي لممحاسبيف , العممية كالمينية المحاسبية في تطكير الفكر المحاسبي
دكر American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)القانكنييف 

ميـ في تكحيد الممارسة المتبعة عف طريؽ المبادئ المحاسبية المقبكلة عمكمان، حيث أكلى 
المعيد كلجانو إىتمامان خاصان بحسابات المنشآت باعتبارىا أداة لمتعرؼ عمى نتيجة نشاط المنشأة 

اعتمد المجمع مصطمح المبادئ المحاسبية / 1936/كفي عاـ , كمركزىا المالي كالرقابة عمييا
بيدؼ تكحيد الممارسات العممية كجعميا تتالءـ مع الظركؼ "GAAP"ً المقبكلة عمكما

 لممحاسبة كلجانيا التي نشطت في العمميةكما قدمت الجمعية , 1"اإلقتصادية كاإلجتماعية المتغيرة
 المبادئ ىيئةالعديد مف اإلضافات المميزة كإصدار  (1941)بحكثيا كقدمت في نشراتيا المتعددة 

 كالتي تتناكؿ تطكر المفاىيـ كالمبادئ Accounting Principles Board( APB)المحاسبية 
 American Accounting Associationكما قامت الجمعية األمريكية لممحاسبة, المحاسبية

(AAA) كلقد قدمت المجنة تقريرىا ,  بتشكيؿ لجنة بيدؼ تطكير كبناء إطار متكامؿ لمنظرية
2بإسـ بياف حكؿ النظرية األساسية لممحاسبة/ 1966/عاـ 

ASOBAT كالذم تضمف أىداؼ 
رشادات لعممية تكصيؿ المعمكمات كما أسيـ مجمع , المحاسبة كمعايير المعمكمات المحاسبية كا 

 The Institute of Chartered Accountants inالمحاسبيف القانكنييف في إنكمترا ككيمز

England and Wales بإصدار عدة نشرات محاسبية تناكلت الكثير مف تمؾ المشكالت التي 
باإلضافة إلى , 3تكاجو المحاسب، ككاف مف أىـ ىذه النشرات تمؾ التي تناكلت المبادئ المحاسبية

كالجمعية األىمية , العديد مف الجمعيات كالمنظمات األخرل كمجنة االستثمار كالبكرصة
. لممحاسبيف

كنتيجة , كلكف نتيجة فشؿ محاكالت الجمعيات كالتنظيمات المينية لصياغة نظرية محاسبية
المحاكالت كالجيكد التي بذلت مف أجؿ التنسيؽ بيف النظـ المحاسبية المتبعة في مختمؼ دكؿ 

كحتى تككف المحاسبة ىي المغة األساسية التي يمكف استخداميا في التعامؿ بيف متخذم , العالـ
دفع المنظمات كالييئات المحاسبية الدكلية كاإلقميمية , القرارات كمستخدمي المعمكمات المحاسبية

إلى المضي قدمان لتطكير معايير المحاسبة الدكلية حيث تـ تشكيؿ لجنة معايير المحاسبة الدكلية 
كييئة مستقمة لكضع معايير المحاسبة الدكلية كذلؾ بيدؼ تحقيؽ تكحيد الممارسات المحاسبية 

. التي تتبعيا منشآت األعماؿ كغيرىا مف التنظيمات ألغراض التقرير المالي حكؿ العالـ
 
 

                                           
1

. 305ص , يرجع ساتك,  أٍِٓ اٌطٍذ ازّذ,ٌطفً
2

-290ص ,2004 ,ٔرشح عًم, دٚر اٌٍٙئبد إٌٍّٙخ فً اػزّبد اٌّؼبٌٍر ٚاٌرلبثخ ػٍى زطٓ رطجٍمٙب فً ٌجٕبْ,  زطٓ,شرف اٌذٌٓ

292. 
3

 .32ص , 2004-2003,وٍٍخ االلزصبد,خبِؼخ دِشك, َظرٌح انًحاسثح, زّذاْ ِؤِْٛ, اٌمبضً زطٍٓ
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: إصدار معايير المحاسبة الدولية-  2-1-2
تعكد فكرة تككيف لجنة معايير المحاسبة الدكلية إلى المؤتمر الدكلي األكؿ لممحاسبة عاـ 

كقد , "المجمكعة الدكلية لممحاسبة" عندما تككنت 1966كقد تطكرت ىذه الفكرة  في عاـ , 1904
في / 1972/في المؤتمر العاشر لممحاسبة الذم عقد في سبتمبر "تبمكرت الفكرة النيائية ليا 

سدني باستراليا، فقد اقترح لكرد بنسكف إنشاء ىيئة دكلية لممحاسبة تككف مسؤكلة عف تككيف 
 . 1"كصياغة معايير المحاسبة الدكلية

, لتحؿ محؿ المجمكعة الدكلية لممحاسبة/ 1973/تككنت لجنة معايير المحاسبة الدكلية عاـ 
, بيدؼ تحقيؽ التكحيد في الممارسات المحاسبية المستخدمة في عممية التقرير المالي بيف الدكؿ

نتيجة اتفاؽ الييئات المحاسبية في تسع دكؿ ىي استراليا ككندا كفرنسا كألمانيا كالياباف كالمكسيؾ 
مؤسسة لجنة "كسيككف اسـ المنظمة , كىكلندا كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية

كسيككف مجمس المعايير المحاسبية الدكلية  (ISAC)كتختصر " المعايير المحاسبية الدكلية
 ,كىك الييئة التي تضع المعايير لمؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدكلية ( IASB )كيختصر 

كالمقصكد بالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية بأنيا المعايير كالتفسيرات التي يتبناىا مجمس 
 :2معايير المحاسبة الدكلية كتشمؿ ما يمي

. المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية - أ
. معايير المحاسبة الدكلية - ب
 .تفسيرات المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية - ت

 .تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة - ث

أساسيات باإلضافة إلى المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  كتغطي معايير المحاسبة الدكلية 
: 3المحاسبة المالية كبعض مشاكميا الخاصة عمى النحك التالي

 .كالمرحمي, القطاعي, معايير تنظـ عممية اإلفصاح المحاسبي السنكم .1

كمف ثـ اإلفصاح عف مفردات معينة مف مفردات القكائـ , ـ القياس كاالعتراؼممعايير تنظ .2
 .ضرائب الدخؿ, االستثمارات, مثؿ المخزكف, المالية

فصاح .3 مثؿ األدكات , معايير تركز عمى مفردات مستحدثة ليا مشاكؿ قياس كاعتراؼ كا 
 .كالمشتقات المالية

مثؿ المحاسبة الزراعية كالمحاسبة عف , معايير تختص بمشاكؿ المحاسبة المتخصصة .4
. االستثمارات

                                           
1

 .20ص  , 2006, اإلضىٕذرٌخ, اٌذار اٌدبِؼٍخ , يٕسٕعح يعاٌٍر انًحاسثح, طبرق ػجذ اٌؼبي, زّبد
2

 .7اٌفمرح ,  اٌّؼٍبر اٌّسبضجً اٌذًٌٚ األٚي
3

 ,اٌذار اٌدبِؼٍخ, اٌدسء األٚي, انمٍاش ٔاإلفصاح انًحاسثً ٔفما نًعاٌٍر انًحاسثح انعرتٍح ٔانذٔنٍح,  ػجذ اٌٛ٘بة ٔصر, ػًٍ

. 31ص , 2007, اإلضىٕذرٌخ
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: 1كحددت أىداؼ مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدكلية كما جاء في دستكرىا كاآلتي
ذات , مف أجؿ المصمحة العامة, إعداد التقارير الماليةتطكير مجمكعة كحيدة مف معايير  .1

كىذه المعايير ,  مستندة عمى مبادئ مكضكعيةًجكدة عالية كالقابمة لمفيـ كاإلنفاذ عالميا
 تتطمب كجكد معمكمات ذات جكدة عالية كشفافة كقابمة لممقارنة في البيانات يجب أف

المالية كالتقارير المالية األخرل لمساعدة المشاركيف في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية 
 .كالمستخدميف اآلخريف في صنع القرارات اإلقتصادية

 .تعزيز اإلستخداـ كالتطبيؽ الصاـر لتمؾ المعايير .2

حسب , مراعاة اإلحتياجات الخاصة,  (2)ك (1)تحقيؽ األىداؼ المرتبطة مع البنديف  .3
 .اإلقتضاء لممنشآت صغيرة الحجـ كاإلقتصاديات الناشئة

مف أجؿ تحكيؿ المعايير المحاسبية الكطنية كالمعايير المحاسبية الدكلية كالمعايير الدكلية  .4
.  إلعداد التقارير المالية إلى حمكؿ ذات جكدة عالية

: 2كقد مرت لجنة معايير المحاسبة الدكلية بعدة مراحؿ كنذكرىا عمى النحك التالي
: مرحمة األصولية أو النزعة إلى تعظيم الذات: المرحمة األولى

المرحمة بالتحيز كالسعي الجاد مف قبؿ المجنة لتأكيد كتعضيد الثقافات اتسمت تمؾ 
كعمى كجو الخصكص , ًالمحاسبية لمدكؿ التي تتمتع بالنفكذ االقتصادم كالسياسي المؤثر عالميا

بدأت المجنة بإصدار معايير محاسبية معتمدة بصفة رئيسية عمى المعايير كالممارسات المحاسبية 
لذا فاف الدكؿ التي سارعت بالعضكية في المجنة في , 3المطبقة في الدكؿ األعضاء المؤسسيف ليا

 كبالتالي فقد كاف , بالدكؿ األعضاء المؤسسيفًىذه المرحمة ىي الدكؿ التي كانت متأثرة محاسبيا
. لدييـ الرغبة في اعتماد كتبني الممارسات المحاسبية لمدكؿ المييمنة

 : 1980 – 1977: مرحمة التفاعل أو رد الفعل: المرحمة الثانية
كفييا بدأت لجنة معايير المحاسبة الدكلية االستجابة لالنتقادات المكجية إلييا فيما يتعمؽ 
بالييمنة كالسيطرة مف قبؿ األعضاء المؤسسيف عمى أكجو نشاط المجنة كتمبية لرغبة معظـ الدكؿ 

نتيجة لذلؾ قامت المجنة بزيادة عدد أعضاء , النامية باف تككف المجنة أكثر شمكلية أك حيادية
إال أف المجنة لـ تغير مف ثقافتيا المحاسبية التقميدية باالستمرار في التحيزلألعضاء , مجمسيا

                                           
1

ِؤضطخ ٌدٕخ ِؼبٌٍر , انًعاٌٍرانذٔنٍح إلعذاد انتمارٌر انًانٍح يتضًُح يعاٌٍر انًحاسثح انذٔنٍح, ِدٍص ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ

, اٌدبِؼخ األردٍٔخ األٌّبٍٔخ, وٍٍخ طالي أثٛ غساٌخ-شبرع ِىخ, رؼرٌت خّؼٍخ اٌّدّغ اٌؼرثً ٌٍّسبضجٍٓ اٌمبٍٍٔٛٔٓ, اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ

. A 16ص, 2012
2

يجهح , دراضخ رسٍٍٍٍخ أزمبدٌٗ ٌذٚر ٌدٕخ ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ, ٔسٛ إطبر فىري ٌٍزٛافك اٌّسبضجً اٌذًٌٚ, ِزًٌٛ ازّذ اٌطٍذ, لبٌذ

 .35- 32ص , 2000دٌطّجر, اٌؼذد اٌثبٌث, اٌطٕخ اٌؼبشرح, ثًٕ ضٌٛف, خبِؼخ اٌمب٘رح, وٍٍخ اٌزدبرح, انذراساخ انًانٍح ٔانتجارٌح
3
 Hopwood, A. G. "Some reflection on the harmonization of accounting within the  EU'." The 

European Accounting Review 3(2)  : (1994):241-253. 
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 مف التيديد عمى بقائيا ًكمف ناحية أخرل كانت المجنة الدكلية ترل في التغيير نكعا, 1المؤسسيف
ف المركنة المقدمة في المعايير الصادرة عنيا تمثؿ أكما أنيا كاصمت االعتقاد ب, كاستمراريتيا

ف التغيرات التي تمت إكفي ضكء ذلؾ ؼ, ضركرة بسبب الغمكض كعدـ التأكد في البيئات المختمفة
. ًخالؿ الفترة كاف معظميا شكميا

: 1987-1981مرحمة المشاركة في عمميات اتخاذ القرار : المرحمة الثالثة
قامت لجنة معايير المحاسبة الدكلية بتكسيع دائرة مشاركة الدكؿ األعضاء كاألطراؼ 

 ًكما أبدت تأييدا, األخرل الميتمة بعممية التنظيـ المحاسبي الدكلي في كؿ أجيزتيا كمؤسساتيا
كنتيجة لذلؾ أصبح عدد أعضاء ,  لفكرة تطبيؽ نظاـ مؤسسي لكيفية إصدار المعايير الدكليةًكبيرا

باإلضافة إلى أربعة منظمات دكلية غير محاسبية كلكف ليـ اىتمامات , ً عضكا13مجمس المجنة 
كما تـ تشكيؿ المجمكعة االستشارية لمجنة في عاـ , 2بالغة بالتقارير كالمعمكمات المالية

كمف أىـ , كذلؾ لتمثيؿ كالتعبير عف كجيات نظر كؿ مف مستخدمي كمعدم القكائـ المالية1982
أعضاء ىذه المجمكعة كالتي ليا تأثير فعاؿ عمى أعماؿ المجمكعة بسبب مكانتيا الدكلية ىي 

زالة النزعات )IOSCO )المجنة الدكلية التحاد البكرصات العالمية   ككاف ذلؾ بيدؼ ضبط كا 
.  السمبية في االتجاىات كالسمكؾ ألعضاء المجمكعة االستشارية تجاه المجنة الدكلية

 (: 1995-1988 )مرحمة صياغة األىداف : المرحمة الرابعة
  بالضغط عمى IOSCOحيث قامت, قامت المجنة في ىذه المرحمة بإعادة صياغة أىدافيا

: 3المجنة الدكلية لكي ترفع مف جكدة كنطاؽ معاييرىا إلى أعمى مستكل ممكف حتى يتـ
استخداميا بمعرفة الشركة الدكلية التي تسعى إلى التسجيؿ في البكرصات العالمية عند إعداد  .1

. قكائميا المالية
 لمدكلة األجنبية التي ترغب الشركة في GAAPاستخداميا كبديؿ مفضؿ لممعايير المحمية  .2

. التسجيؿ لدل بكرصتيا
كنتيجة لذلؾ قررت المجنة إعادة فحص جميع المعايير الصادرة عنيا كي تقمؿ مف عدد البدائؿ 

ثـ النص في كؿ معيار عمى البديؿ المفضؿ مف بيف البدائؿ القميمة , المتاحة في كؿ معيار
, كلقد تطمبت عممية المراجعة ىذه إشراؾ ممثميف عف مستخدمي كمعدم القكائـ المالية, المتاحة

                                           
1
Wallace, R. O. S., " International Accounting Standards Committee: A Case Study of Conflicting 

Intetionalities", Working paper, Middlesex University Business S CHOOL, 1996, p: 6. 
2
International Accounting Standards Committee, News: Financial Executives Join the IASC Board," 

IASC Insight (December 1995):2.   
 .34ص, مرجع سابؽ, متكلي أحمد السيد, قايد3
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 تكسيع نطاؽ التمثيؿ الجغرافي لعضكية 1995كذلؾ قرر االتحاد الدكلي لممحاسبيف في عاـ 
. 1بإنشاء مقعديف تشغميما دكلتيف بالتناكب خالؿ فترة المجمس: مجمس المجنة كذلؾ
: (اآلن – 1996 )مرحمة التوجو نحو عولمة الثقافة المحاسبية: المرحمة الخامسة

 المرحمة بإعادة ىيكمة إدارة بيئتيا الداخمية كالخارجية تمؾبدأت المجنة الدكلية في 
كلضماف االستمرار في ىذه السياسة قامت المجنة باستحداث , كتحسيف جكدة المعايير الصادرة

 تمكنيا مف تقميص ىيمنة بعض األعضاء عمى نشاطيا كعمى الممارسات  التيالكسائؿ كالطرؽ
كالبدائؿ المحاسبية المقدمة في معايير المجنة مع إدراؾ أف عدـ الكفاءة في إدارة كسيطرة ىذه 

كعمى , الييمنة قد يعرض استمراريتيا كمنظمة ذات نشاط دكلي تطكعي لمخطر كالتدخؿ الخارجي
, ذلؾ فال بد مف السعي الجاد إلى دراسة المنافع المرتقبة مف جراء تكسيع الثقافة المحاسبية لمجنة
كذلؾ مف خالؿ دراسة البدائؿ المتاحة إلعادة التنظيـ الداخمي لضماف المشاركة الفعالة لجميع 

. الدكؿ األعضاء لكي تككف المجنة منظمة دكلية متعددة الثقافات المحاسبية
: أىمية معايير المحاسبة الدولية- 2-1-3

, كبركز التكتالت االقتصادية العمالقة, نتيجة لمتطكرات المتسارعة في االقتصاد العالمي
كاإلتجاه العالمي الجديد نحك العكلمة ك ظيكر الشركات المتعددة الجنسيات، كالتي تتميز 

بانفصاؿ أصحابيا عف إدارة منشآتيـ، ظيرت الحاجة إلى ضركرة إعداد بيانات متسقة كمتكافقة 
بسبب تعدد كاختالؼ النظـ كالقكاعد المحاسبية المعتمدة، مما يخمؽ الحاجة إلى إصدار معايير 

 بالتالي أىمية معايير المحاسبة ,المحاسبة الممزمة، كال تنحصر الحاجة إلى المعمكمات المحاسبية
, عمى المساىميف المالكيف، فال يمثؿ المالككف الحاليكف الفئة الكحيدة التي تعنييا ىذه المعمكمات

جديدة مف مصادر متعددة إما في شكؿ مساىمات جديدة في ً فالمنشآت المعاصرة تجذب أمكاال
رؤكس األمكاؿ، أك في شكؿ قركض، كبالتالي فإف مختمؼ األطراؼ المستثمريف كغيرىـ بحاجة 

كما أف غياب , إلى بناء قراراتيـ المالية عمى معمكمات مكثكؽ بيا كشاممة كمتكافقة كقابمة لممقارنة
: 2كيكمف ىذا في جكانب متعددة, معايير المحاسبة يؤثر بشكؿ سمبي عمى اإلقتصاد الكطني

:  صعوبة عممية اتخاذ القرارات: ًأوال
عمييا ً ال شؾ أف عدـ كجكد معايير محاسبية يؤدم إلى اختالؼ األسس التي يتـ بناء

مما يؤدم إلى صعكبة مقارنة القكائـ , معالجة العمميات كاألحداث المالية لممنشآت المختمفة
. كبالتالي صعكبة المقارنة بيف البدائؿ المختمفة الختيار المناسب منيا, المالية ليذه المنشآت

. ككما ىك معركؼ فإف المقارنة بيف البدائؿ تعتبر األساس التخاذ القرارات"
                                           

1
International Accounting Standards Committee, IASC News: Board Restructured to widen 

representation ," IASC Insight (June 1995):4. 
2

انًجهح انعهًٍح , دراضخ رسٍٍٍٍخ ِمبرٔخ, اٌّذاخً اٌّسٍٍخ ٚاٌذٌٍٚخ إلصذار ِؼبٌٍر اٌّسبضجٍخ فً اٌطؼٛدٌخ, ٔجٍٗ ػجذا ٌرزّٓ, اٌدجر

. 94ص , 2000ٌزبٌر , (25)اٌؼذد , نتجارج األزْر
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:  الخطأ في عممية اتخاذ القرارات: ًثانيا
جراءات محاسبية غير سميمة  يؤدم غياب معايير المحاسبة إلى استخداـ سياسات كا 

يصاؿ نتائجيا إلى المستخدميف, لقياس العمميات كاألحداث المالية لممنشأة بالتالي فإف القكائـ , كا 
كبما أف المعمكمات التي , المالية لممنشأة قد ال تظير مركزىا المالي كنتائج أعماليا بشكؿ عادؿ

تحتكم عمييا القكائـ المالية تمثؿ أحد المداخؿ األساسية التخاذ القرارات المختمفة مف قبؿ 
.  بيذه المعمكماتً كبيراً فال شؾ أف ىذه القرارات تتأثر تأثرا, المستخدميف

:  تعقيد عممية اتخاذ القرارات: ًثالثا
بالتالي , يؤدم غياب معايير المحاسبة إلى إنتاج القكائـ المالية بشكؿ معقد كمختصر

حيث يستمـز فيميا الرجكع , صعكبة استفادة مستخدمي القكائـ منيا في اتخاذ القرارات المختمفة
كذلؾ , إلى مصادر إعدادىا أك قدرة عممية متميزة ككالىما غير متكفر في معظـ الحاالت

كىذه , لصعكبة الحصكؿ عمى المصادر مف حيث السرية أك الحجـ كالمكاف أك الخبرة كالمعرفة
كبالتالي كجكد حالة عدـ , األمثمة تكضح صعكبة اتخاذ القرارات مف قبؿ العديد مف المستخدميف

. ثقة تؤثر عمى حجـ كظيفة القرارات التي يتخذكنيا
كىذا ما أبرز ضركرة كجكد معايير محاسبة دكلية مفيكمة كمتكافقة كتتمتع باإلفصاح كالشفافية 

كفيما يمي سنكضح أىمية معايير , كالمكضكعية كتككف األساس في إعداد البيانات المالية
: المحاسبة الدكلية بالنسبة لممستخدميف المختمفيف كبالنسبة لضريبة دخؿ األرباح

: مستخدمي البيانات المالية-  2-1-3-1
اليدؼ مف التقارير المالية تقديـ معمكمات مالية حكؿ المنشأة المعدة لمتقارير تككف مفيدة  

لممستثمريف الحالييف كالمحتمميف كالمقرضيف كالدائنيف اآلخريف في اتخاذ القرارات المتعمقة بتكفير 
مدل الحاجة إلييا كمعايير اؿ أىمية حيث بينت معايير المحاسبة الدكلية, المكارد لممنشاة

 :1كضركرتيا لمفئات المختمفة مف مستخدمي البيانات المالية
o  الحاليكف  المستثمريف تعتمد القرارات التي يتخذىا: الحاليون والمحتممونالمستثمرين

كالمحتممكف بخصكص شراء أك بيع أك امتالؾ أدكات حقكؽ الممكية كأدكات الديف عمى 
 .العكائد التي يتكقعكنيا مف االستثمار في تمؾ األدكات

o تعتمد القرارات التي يتخذىا :  الحاليون والمحتممونوالدائنون اآلخرونالمقرضون
بخصكص تقديـ أك تسكية القركض كاألشكاؿ األخرل مف االئتماف عمى المقرضكف 

 .المبمغ األصمي كدفعات الفائدة أك العكائد األخرل التي يتكقعكنو

                                           
1
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o كلك , كذلؾ فإف إدارة المنشأة ميتمة بالمعمكمات الكاردة في القكائـ المالية:إدارة المنشأة
أنيا قادرة عمى الحصكؿ عمى معمكمات إدارية كمالية إضافية تساعدىا في عممية 

 .التخطيط كاتخاذ القرارات كمسؤكلية الرقابة

o حيث تعتبر التقارير المالية ذات :  مثؿ الجيات التنظيمية كأفراد الجميكراألطراف األخرى
إال أف ىذه التقارير غير مكجية بشكؿ رئيسي إلى , الغرض العاـ مفيدة ليذه األطراؼ

 .ىذه األطراؼ األخرل

كما تعتمد تكقعات المستخدميف بشأف العكائد عمى تقييميـ لمبمغ كتكقيت كشككؾ صافي التدفقات 
كمف أجؿ تقييـ احتماالت المنشأة المتعمقة بصافي التدفقات , النقدية المستقبمية الكاردة لممنشأة

يحتاج المستخدمكف إلى معمكمات حكؿ مكارد المنشأة كالمطالبات , النقدية المستقبمية الكاردة
 :1ككيؼ يؤدم مجمس اإلدارة مسؤكلياتو بكفاءة كفاعمية الستخداـ مكارد المنشأة عمى النحك التالي

إف المعمكمات حكؿ طبيعة كمبالغ المكارد االقتصادية : الموارد االقتصادية والمطالبات .1
لممنشأة كمطالباتيا يمكف أف تساعد المستخدميف عمى تحديد نقاط القكة كالضعؼ المالية 

كعمى تقييـ سيكلة كمالءة المنشأة كاحتياجاتيا مف التمكيؿ اإلضافي كمدل , لممنشأة
كما تساعد المعمكمات حكؿ األكلكيات , نجاحيا في الحصكؿ عمى التمكيؿ الالـز

 .  كمتطمبات دفع المطالبات الحالية عمى التنبؤ بكيفية تكزيع التدفقات النقدية المستقبمية
تنتج التغيرات في المكارد االقتصادية :التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات .2

 :كالمطالبات مف األداء المالي كمف أحداث أك معامالت أخرل عمى النحك التالي
تصؼ محاسبة االستحقاؽ آثار المعامالت كاألحداث : األداء المالي حسب محاسبة االستحقاق

, كالظركؼ األخرل عمى المكارد االقتصادية لممنشأة كمطالباتيا في الفترات التي حصمت فييا
كىذا ميـ , حتى كاف حصمت المقبكضات كالمدفكعات النقدية الناتجة في فترات مختمفة

ألنالمعمكمات حكؿ المكارداالقتصادية لممنشأة كمطالباتيا كالتغيرات في مكاردىا االقتصادية 
 أفضؿ لتقييـ األداء المالي السابؽ كالمستقبمي لممنشأة ًكمطالباتيا خالؿ فترة معينة تقدـ أساسا

 .مقارنة بالمعمكمات الكحيدة حكؿ المقبكضات كالمدفكعات النقدية خالؿ تمؾ الفترة
تساعد المعمكمات حكؿ التدفقات النقدية لممنشأة :األداء المالي حسب التدفقات النقدية السابقة

, كتقييـ أنشطتيا التمكيمية كاالستثمارية, المستخدميف عمى فيـ عمميات المنشأة المعدة لمتقارير
 .كتفسير المعمكمات األخرل حكؿ األداء المالي, كتقييـ سيكلتيا أك مالءتيا

 :التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات غير الناتجة عن األداء المالي
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كتعد , يمكف أف تتغير المكارد االقتصادية كالمطالبات ألسباب غير األداء المالي
 لسبب التغير في ً كامالً إلكساب المستخدميف فيماًالمعمكمات حكؿ ىذا النكع مف التغير ضركريا

 .ًالمكارد االقتصادية لممنشأة كمطالباتيا كمدلكالت تمؾ التغيرات فيما يخص أدائيا المالي مستقبال
: ضريبة دخل األرباح- 2-1-3-2

تمثؿ األرباح التي تحققيا الشركات كالمؤسسات االقتصادية عمى المستكل المحمي 
 لغياب معايير محمية ممزمة ًكنظرا, المطرح األساسي لضريبة دخؿ األرباح الصناعية كالتجارية

 فإف شركات كمؤسسات القطاع ,1(قكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية) التطبيؽ
إذ أف غياب المعايير , الخاص كالقطاع المشترؾ تتبع الطرؽ كالمعايير التي تراىا مناسبة

, المحاسبية كغياب النظاـ المستندم المتمثؿ بالفكاتير المنتظمة التي تحدد تكاليؼ المشتريات
, يجعؿ التكميؼ الضريبي أشبو بالمساكمات المبنية عمى معايير كمية ال عالقة ليا بالمحاسبة

كما يجعؿ أرباح المكمؼ الحقيقية , 2كفرض ضريبة عمى أساس نسبة األرباح عمى المشتريات
كبالتالي ال بد مف إصدار قكاعد محاسبية ممزمة , تختمؼ عف أرباحو بحسب البياف الضريبي

 . لتحديد النتائج الصافيةًكمكحدة لجميع الشركات كالمؤسسات االقتصادية تككف أساسا
حيث ييدؼ , أما عمى المستكل الدكليفقد ارتبط التنسيؽ الضريبي بنظرية التجارة الدكلية

التنسيؽ الضريبي إلى تخميص الضريبة مف آثارىا السمبية عمى تنمية العالقات االقتصادية 
كالعمؿ عمى تحقيؽ التكزيع الجغرافي األمثؿ لممشركعات المختمفة كبخاصة في إطار , كالمالية

كعميو فاف التنسيؽ الضريبي يعني إزالة جميع أكجو , التكتالت االقتصادية كاألسكاؽ المشتركة
االختالؼ بيف النظـ الضريبية بحيث تصبح متناغمة كمتناسقة كمتقاربة في مختمؼ المجاالت 
الضريبية كمف أىميا تحديد الكاقعة المنشئة لمضريبة كأحكاؿ منح اإلعفاء الضريبي كمعدالت 

كىذا ما دفع المفكضية األكركبية إلى اقتراح استعماؿ المعايير المحاسبة الدكلية , الضرائب
كالمعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية لألغراض الضريبية بيدؼ خمؽ تناسؽ في المطارح 

 :3كقد كانت الفكائد المتكقعة مف ىذا التطبيؽ, الضريبية المتعمقة بالشركات
 زيادة شفافية المحاسبة الضريبية. 
 تطكر المطارح الضريبة. 
 تخفيض تكاليؼ االلتزاـ في النظاـ الضريبي. 
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 .106ص , 2004, ٔرشح عًم, ضرٚرح رطجٍك ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ فً ضٛرٌخ, زطٍٓ,  اٌمبضً
3
Haverals,J, IAS / IFRS In Belgium: Quantitative Analysis of The Impact on The Tax Burden of 

Companies, Centre For European Economic Research, 2005, Discussion Paper No. 05-38, P1. 
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 المبحث الثاني
اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدولية 

يشكؿ إطار العمؿ المفاىيمي محاكلة مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلية لتطكير 
كتكفير إطار مرجعي لحؿ المشاكؿ , مفاىيـ مفيدة لالسترشاد بيا عند كضع المعايير المحاسبية

كقد ,  لتطكير إطار عمؿ مفاىيمي لممحاسبةًكقد قاـ مجمس معايير المحاسبة برنامجا, المحاسبية
كتناكؿ ىذا المبحث اإلطار المفاىيمي لمعايير , ركز المشركع عمى كيفية تحقيؽ األىداؼ العامة

باإلضافة إلى شرح لعناصر البيانات المالية , المحاسبة الدكلية مف حيث المفيـك كاألىمية
 لمعايير المحاسبة ًكالتعرض لقكاعد االعتراؼ كالقياس ليذه العناصر كفقا, كخصائصيا النكعية

 :الدكلية عمى النحك التالي
 
.  اإلطار المفاىيمي كأىميتوطبيعة- 2-2-1
. عناصر البيانات المالية كخصائصيا- 2-2-2
. االعتراؼ بعناصر البيانات المالية- 2-2-3
. قياس عناصر البيانات المالية- 2-2-4
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: طبيعة اإلطار المفاىيمي وأىميتو- 2-2-1
نظاـ متناسؽ مف األىداؼ " يمكف تعريؼ اإلطار المفاىيمي لممحاسبة عمى أّنو 

المترابطة كاألساسية كالتي تؤدم إلى معايير متكافقة كتحدد طبيعة ككظيفة كحدكد المحاسبة 
 عمى أّنو نظاـ FASBكما تـ تعريؼ اإلطار المفاىيمي كفقا ؿ , 1"المالية كالقكائـ المالية

 كأساسيات objectivesمتماسؾ يشتمؿ عمى مجمكعة مترابطة مف المفاىيـ الخاصة بأىداؼ 
fundamentalsالعمـ . 

صدار مجمكعة متناسقة مف المعايير  كاإلطار المفاىيمي يجب أف يعمؿ عمى تطكير كا 
كما يجب أف يزيد مف فيـ المستخدميف لمقكائـ المالية , كالممارسات التي تستند إلى أساس كاحد

, كيزيد مف الثقة فييا بحيث يؤدم إلى إمكانية إجراء المقارنة بيف القكائـ المالية لمشركات المتماثمة
كما يجب أف يقدـ اإلطار , فاألحداث المتماثمة يجب أف يتـ المحاسبة عنيا بطريقة كاحدة

,  عممية لممشاكؿ الجديدة التي تظير نتيجة التطكر االقتصادم المستمرًالمفاىيمي الجيد حمكال
: 2كيمكف تحديد مككنات اإلطار المفاىيمي لممحاسبة عمى ثالث مستكيات

o األىداؼ حيث تبيف ما ىي أغراض القكائـ المالية كاألطراؼ التي تقدـ : المستوى األول
مف أجميا ىذه القكائـ كما ىي المعمكمات الكاجب أف تتضمنيا ىذه القكائـ كالقصكر 

. الخاص بيذه القكائـ
o الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ككذلؾ تعريؼ العناصر : المستوى الثاني

كفي ىذا المستكل تتحدد الخصائص األساسية الكاجب تكافرىا , الخاصة بالقكائـ المالية
لتصبح المعمكمات المحاسبية مفيدة لمتخذم القرارات ككذلؾ يتحدد في ىذا المستكل 

. العناصر التي تحتكييا القكائـ المالية ككيفية قياس العناصر
o أسس القياس كاالعتراؼ بعناصر القكائـ المالية كالتي تستخدـ إلصدار : المستوى الثالث

. المعايير كاالعتراؼ كالقياس تتضمف فركض كمبادئ كقيكد تميز بيئة التقارير المحاسبية
 تـ اعتماد إطار لجنة معايير المحاسبة الدكلية مف قبؿ مجمس 1989 مف عاـ نيسافكفي شير 

كقد قاـ ىذا اإلطار , 2001 نيسافكتـ تبنيو مف قبؿ المجمس في , معايير المحاسبة الدكلية
, بكضع المفاىيـ التي تبنى عمييا عممية إعداد كعرض البيانات المالية لممستخدميف الخارجييف

كقد حؿ , 2010كما تـ إصدار إطار المفاىيـ مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلية في ايمكؿ 
: 3اآلتيكما حدد الغرض مف ىذا اإلطار عمى الشكؿ , محؿ إطار إعداد كعرض البيانات المالية

                                           
1

. 28ص , 2007, اٌّىزت اٌدبِؼً اٌسذٌث, انًحاسثح انًتٕسطح ٔفما نًعاٌٍر انًحاسثح انًانٍح, وّبي اٌذٌٓ ِصطفى,  اٌذ٘راٚي
2
Kieso, D. and J. Weygandt, Intermediate Accounting, Ninth Edition, John Wiley & Sons Inc., New 

York, 1998. 
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مساعدة مجمس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدكلية في تطكير معايير محاسبة دكلية  - أ
 .مستقبمية كفي إعادة مراجعة معايير المحاسبة الدكلية المكجكدة

كالمعايير , مساعدة مجمس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدكلية في تحقيؽ التكافؽ بيف النظـ - ب
المحاسبية كاإلجراءات المتعمقة بعرض البيانات المالية مف خالؿ كضع أسس لتقميؿ عدد 

 .المعالجات المحاسبية البديمة المسمكح بيا مف قبؿ معايير المحاسبة الدكلية

 .مساعدة ىيئات كضع المعايير الكطنية في تطكير معايير كطنية - ت

مساعدة معدم البيانات المالية في تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كفي التعامؿ مع  - ث
 .مكاضيع ستككف مكضكعا إلصدار معيار محاسبي دكلي

مساعدة مدققي الحسابات في تشكيؿ رأم حكؿ ما إذا كانت البيانات المالية متطابقة مع  - ج
 .معايير المحاسبة الدكلية

مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعمكمات المدرجة في البيانات المالية  - ح
 . لمعايير المحاسبة الدكليةًالمعدة كفقا

تزكيد أكلئؾ الميتميف بعمؿ لجنة معايير المحاسبة الدكلية بمعمكمات عف طريقتيا في  - خ
. صياغة معايير المحاسبة الدكلية

 كتتضح أىمية اإلطار المفاىيمي عند األخذ في الحسباف التطكرات اإلقتصادية كانتشار 
الشركات المساىمة كاتجاه المستثمريف إلى اإلستثمار في ىذه الشركات، كتتميز مثؿ ىذه 

الشركات بانفصاؿ المالؾ عف اإلدارة ، لذا أصبح مف الضركرم أف يتسع نطاؽ المحاسبة المالية 
كخاصة فيما يتعمؽ بإيصاؿ المعمكمات المحاسبية إلى المساىميف المالكيف لمكفاء باحتياجاتيـ 

لمعمكمات دكرية تمكنيـ مف تقييـ أداء الشركة كي يتسنى ليـ اتخاذ القرارات فيما يتعمؽ 
باستثماراتيـ كفيما يتعمؽ بمدل كفاء اإلدارة بمسؤكلية الككالة عنيـ،  كقد بات التحدم األكبر 

حيث أف , بالنسبة لممحاسبيف ىك كيفية اختيار أنسب طريقة لتقديـ التقارير عف نشاط الشركة
كجكد عدة بدائؿ إلعداد التقارير المالية لممشركع الكاحد يتطمب مف المحاسبيف استخداـ حكميـ 

كىذا ما , الميني لالختيار مف بيف ىذه البدائؿ كالتي تعكس المركز المالي لمشركة بشكؿ أفضؿ
 اإلطار المفاىيمي لممحاسبة المالية لممساعدة في  المجكء إلى المحاسبيف كمالؾ الشركات إلىدفع

بحيث يككف ىذا اإلطار المفاىيمي مرشدا في تحديد , تحديد شكؿ كمحتكل التقارير المحاسبية
كيساعد في االختيار مف بيف البدائؿ , التقارير المحاسبية المناسبة في ظؿ ظركؼ معينة

المحاسبية المتاحة ما يعكس الكضع االقتصادم الحقيقي كبالتالي تقديـ المعمكمات المفيدة 
.  1ألغراض اتخاذ القرارات

                                           
1

 .27ص , يرجع ساتك, وّبي اٌذٌٓ ِصطفى,  اٌذ٘راٚي
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: 1 لتحقيؽ ما يميً ضركرياًنو يعتبر أمراأكترجع أىمية اإلطار المفاىيمي في 
استخدامو كأساس منطقي لمتكصؿ إلى مجمكعة متسقة مف الفركض كالمبادئ كالمعايير  .1

 .المحاسبية

 :استخدامو كأساس منطقي لمنيكض بالتطبيؽ العممي كذلؾ عف طريؽ .2

 . كاستبعاد أم ممارسات غير منطقيةًتقييـ المبادئ كالمعايير المعمكؿ بيا حاليا - أ

ة الخالؼ في د بالتالي تضييؽ ش,االختيار المنطقي فيما بيف البدائؿ المحاسبية - ب
 .الممارسات العممية

 .المكاجية المنطقية كالسريعة ألم قضايا فكرية أك تطبيقية تستجد في المستقبؿ .3

 أصبح كجكد إطار مفاىيمي  لمضرائب يعتمد , مف اإلطار المفاىيمي لممحاسبة الماليةًكانطالقا
: 2 تبرره األمكر التاليةً حيكياًعمى المعايير المحاسبية الدكلية مطمبا

o  تعتبر النظرية بما تتضمنو مف المبادئ العممية األساس في اختيار النظاـ كالطريقة التي
 .يمكف استخداميا في التطبيؽ العممي

o  تساعد النظرية في مجاؿ المحاسبة الضريبية عمى دراسة األسباب التي أدت إلى كجكد
جراءات معينة كالمنطؽ الذم تحتكيو ىذه القكاعد كمدل مناسبتيا لمظركؼ , قكاعد كا 

 .االقتصادية كاالجتماعية القائمة في المجتمع

o  تساعد النظرية في تحقيؽ ركف المكضكعية في البيانات كالمعمكمات التي تظيرىا
 .المحاسبة الضريبية

o  كجكد نظرية تشتمؿ عمى مفاىيـ كفركض كمبادئ عممية يترتب عميو خمؽ كياف متكامؿ
 .األركاف لممحاسبة الضريبية

o باإلضافة , تساىـ النظرية في تحديد المجاالت األساسية لمعمـ كعالقتو بالعمـك األخرل
 .ً كاضحاًإلى تحديد مدلكالت المفاىيـ تحديدا

o  نتائج التي تسفر عنيا البحكث العممية كالتكفيؽ بينيااؿتساعد النظرية عمى تمخيص ,
. كربط النتائج ببعضيا كبالفركض التي بنيت عمييا

  

                                           
1

.  154ص , 1990, اٌىٌٛذ, دار اٌطالضً, اٌطجؼخ األٌٚى, َظرٌح انًحاسثح, ػجبش ِٙذي,  اٌشٍرازي
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 :عناصر البيانات المالية وخصائصيا- 2-2-2
 يصؼ لنا بشيء مف ً بالتالي تعتبر نمكذجا, البيانات المالية ىي نكع مف التجريد لمكاقع

كيتـ التعبير في ىذه البيانات باستخداـ األرقاـ , التبسيط الجكانب المتشابكة كالمتداخمة ليذا الكاقع
كُتعد البيانات المالية كتقدـ لممستخدميف في العديد مف بمداف , كاألسماء كرمكز لألشياء الحقيقية

كمع أف ىذه البيانات تبدك متشابية فيما بينيا إال أف ىناؾ فركؽ بينيا بسبب الظركؼ , العالـ
 لممتطمبات ًباإلضافة إلى الحاجات المختمفة لممستخدميف كفقا, االجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية

كؿ ىذه االختالفات أدت إلى استخداـ تعاريؼ مختمفة لعناصر البيانات المالية كىذا ما , الكطنية
دفع لجنة معايير المحاسبة الدكلية إلى السعي لزيادة التكافؽ في التشريعات المتعمقة بإعداد 

 . بيدؼ تكفير المعمكمات المفيدة في صنع القرارات االقتصادية, كعرض البيانات المالية
: عناصر البيانات المالية- 2-2-2-1

رل كذلؾ لتجميعيا كتكزيعيا ختصكر البيانات المالية اآلثار المالية لمعمميات كاألحداث األ
كتعرؼ ىذه التصنيفات الرئيسية بعناصر ,  لخصائصيا االقتصاديةًعمى تصنيفات رئيسية تبعا

: كيمكف تقسيميا إلى قسميف, البيانات المالية
 عناصر متعمقة مباشرة بقياس المركز المالي في الميزانية العمكمية .
 عناصر متعمقة مباشرة بقياس األداء في قائمة الدخؿ .

: عناصر المركز المالي .1
كحقكؽ الممكية , االلتزامات,  العناصر المتعمقة مباشرة بقياس المركز المالي ىي األصكؿ

: 1كتعرؼ ىذه العناصر عمى النحك التالي
: األصول: ًأوال

األصؿ ىك مكرد يسيطر عميو المشركع نتيجة ألحداث سابقة كمف المتكقع أف ينجـ عنو 
كتتمثؿ المنافع المستقبمية المتجسدة في األصؿ مف خالؿ إمكانية , منافع مستقبمية تتدفؽ لممشركع

كيمكف أف تككف تمؾ اإلمكانية , المساىمة في تحقيؽ تدفقات مف النقدية كما يعادليا إلى المشركع
أك أف تأخذ شكؿ القابمية لمتحكؿ إلى , إنتاجية أم أنيا جزء مف النشاطات التشغيمية لممشركع

ف إ ليذا التعريؼ ؼًككفقا, أك القدرة عمى تخفيض التدفقات النقدية الخارجة, نقدية أك ما يعادليا
: 2ثالث خصائص يجب تكافرىا مجتمعة في أم عنصر لكي يمكف كصفو بأنو أصؿ كىي

تمكنو بشكؿ مباشر أك غير , يجب أف يقدـ األصؿ منفعة اقتصادية مستقبمية محتممو - أ
 .مباشر في تحقيؽ تدفقات مف النقدية أك ما يعادليا إلى المنشأة
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بؿ كبإمكانيا منع , أف تككف المنشأة قادرة عمى استالـ المنفعة المتكلدة مف األصؿ - ب
. المنشآت األخرل مف الحصكؿ عمى ىذه المنفعة

.  ًأف يككف الحدث الذم أتاح لممنشأة الحؽ في المنفعة قد كقع فعال - ت
 :1كبشكؿ عاـ يمكف تقسيـ األصكؿ كفقا لمعيار السيكلة إلى

o ىي األصكؿ التي يتكقع بشكؿ معقكؿ تحكيميا إلى نقدية أك بيعيا أك : األصول المتداولة
كتشمؿ ىذه الفئة مكجكدات مثؿ النقدية ,استخداميا خالؿ الدكرة التجارية أك السنة أييما أطكؿ

 ًاألكراؽ المالية قصيرة األجؿ كما تشمؿ أيضا, كشبو النقدية كالمدينيف كأكراؽ القبض
 لمعاير ًككفقا,  كاإليرادات المستحقةًالمخزكف مف البضاعة كالمصركفات المدفكعة مقدما

 :2يجب عمى المنشأة تصنيؼ األصكؿ عمى أنيا متداكلة عندما, المحاسبة الدكلية
يتكقع أف يحقؽ األصؿ أك يحتفظ بو لمبيع أك االستيالؾ أثناء الدكرة التشغيمية العادية  - أ

 .لممشركع

 .يحتفظ باألصؿ بشكؿ أساسي لغرض المتاجرة - ب

 . بعد فترة إعداد التقاريرًعندما يتكقع أف يتحقؽ األصؿ خالؿ اثنا عشر شيرا - ت

 لمنقد إاّل إذا كاف األصؿ تكجد قيكد عمى ً معادالً أك أصالًعندما يككف األصؿ نقدا - ث
 بعد فترة ًاستعمالو عند إعادة تسكيتو أك استخدـ في تسديد االلتزامات الثني عشر شيرا

 .إعداد التقارير

o كىي األصكؿ التي تحتفظ بيا المنشأة ألغراض استخداميا : الممتمكات والمصانع والمعدات
كيككف مف , أك لتأجيرىا لمغير أك ألغراضيا اإلدارية, في إنتاج أك تكفير السمع أك الخدمات

 .المنتظر استخداميا لمدة تزيد عف فترة محاسبية كاحدة
o كىك أصؿ قابؿ لمتحديد كغير نقدم بدكف جكىر مادم: األصول غير الممموسة. 
o يمكف تقسيـ االستثمارات إلى ثالث مجمكعات: االستثمارات: 

 .األكراؽ المالية المقتناة ألغراض محددة - أ
 . مف قبؿ الشركةًاألصكؿ غير المستخدمة حاليا - ب
 .األصكؿ الخاصة التي تستخدـ ألغراض خاصة في المستقبؿ - ت

o أصكؿ )تسمح بعض الشركات بإدراج مجمكعة مف األصكؿ يطمؽ عمييا اسـ : أصول أخرى
كمنيا األصكؿ الثابتة المحتفظ بيا لغرض إعادة البيع كحسابات المدينيف طكيمة , (أخرل
 .األجؿ

 
                                           

1
 .265ص , ِرخغ ضبثك, َظرٌح انًحاسثح, خبن وبثً, ِبررً والرن, رٌزشبرد شرٌٚذ

2
 .66فمرح , ػرض اٌجٍبٔبد اٌّبٌٍخ , 1 ِؼٍبر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ 
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: االلتزامات: ًثانيا
كىك مديكنية حالية عمى المشركع ناشئة عف أحداث سابقة كمف المتكقع أف يتطمب 

 .سدادىا تدفقات خارجة لممكارد كالتي تتجسد فييا منافع اقتصادية يممكيا المشركع لمخارج
: 1كمف ىذا التعريؼ يمكف أف نستنتج ثالث خصائص كىي

. أنو يحتاج إلى تسكية بكاسطة المنشأة مقابؿ نقص أصؿ أك زيادة التزاـ آخر - أ
. أاّل يككف مف الممكف تفاديو - ب
.  ًأف يككف الحدث المنشأ لو قد كقع فعال - ت

كيتـ , تختمؼ عف التعيدات المستقبمية, أم أف االلتزامات تمثؿ تعيدات حاضرة عمى المنشأة
 :2 ألسس معينة كما يميًاالعتراؼ بيا كفقا

االلتزاـ تعيد حالي عمى المنشأة ناتج عف أحداث سابقة كمف المتكقع أف يتطمب سداده  - أ
تدفقات خارجة مف مكارد المنشأة كىذه المكارد ليا منافع اقتصادية سيتـ التضحية بيا في 

 .سبيؿ سداد االلتزاـ

 .يمكف أف ينشأ االلتزاـ نشأة قانكنية نتيجة لعقد ممـز أك متطمب تشريعي - ب

 .كالعكس صحيح, ً حالياًالتعيد المستقبمي ال يخمؽ التزاما - ت

تسديد االلتزاـ الحالي يتضمف عادة قياـ المنشأة بالتضحية عف مكاردىا ذات المنفعة  - ث
 .االقتصادية مف أجؿ الكفاء بمطالبة الجية األخرل

 .تنشأ االلتزامات عادة مف عمميات مالية سابقة أك أحداث أخرل ماضية - ج

ال يمكف قياس بعض االلتزامات إال باستخداـ درجة كبيرة مف التقدير كبالتالي تسمى  - ح
 .مخصصات

, يجب عمى المنشأة تصنيؼ االلتزامات إلى متداكلة كغير متداكلة,  لمعاير المحاسبة الدكليةًككفقا
 :3كتعتبر االلتزامات عمى أنيا متداكلة عندما

 .يتكقع تسديد االلتزاـ أثناء الدكرة التشغيمية العادية - أ

 .يحتفظ بااللتزاـ بشكؿ أساسي لغرض المتاجرة - ب

 . بعد فترة إعداد التقاريرًعندما يستحؽ االلتزاـ التسديد خالؿ اثنا عشر شيرا - ت

 بعد فترة ًليس لدل المنشأة الحؽ في تأجيؿ التسكية لاللتزامات عمى األقؿ اثنا عشر شيرا - ث
 .إعداد التقارير

. كيجب تصنيؼ جميع االلتزامات األخرل عمى أنيا التزامات غير متداكلة
                                           

1
 .65: ص, يرجع ساتك, اٌدسء األٚي, ػجذ اٌٛ٘بة ٔصر,  ػًٍ

2
 ,اٌذار اٌدبِؼٍخ, اٌدسء اٌثبًٔ, انمٍاش ٔاإلفصاح انًحاسثً ٔفما نًعاٌٍر انًحاسثح انعرتٍح ٔانذٔنٍح,  ػجذ اٌٛ٘بة ٔصر, ػًٍ

 .224ص , 2007, اإلضىٕذرٌخ
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 .69فمرح , عرض انثٍاَاخ انًانٍح , 1 ِؼٍبر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ 
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: حق الممكية: ًثالثا
, حؽ الممكية ىي حصة الماّلؾ المتبقية في أصكؿ المشركع بعد طرح كافة االلتزامات

, كاألرباح المحتفظ بيا, كاألمكاؿ التي يقدميا المساىمكفحقكؽ الممكية كيكجد تصنيفات فرعية ؿ
كاالحتياطيات التي تمثؿ تسكيات الحفاظ عمى , كاالحتياطيات التي تمثؿ حجكزات مف األرباح

كيمكف تعريؼ كؿ مف االستثمارات كالتكزيعات عمى الشكؿ , رأس الماؿ يمكف أف تظير منفصمة
: 1التالي

ىي الزيادة في صافي األصكؿ لمشركع معيف كالناتجة مف تحكيؿ : االستثمارات بواسطة المالك
. أشياء ذات قيمة مف أطراؼ أخرل لمحصكؿ عمى أك زيادة حقكؽ الممكية

, النقص في صافي األصكؿ لمشركع معيف كالناتج مف تحكيؿ األصكؿ: التوزيعات عمى المالك
كىذه التكزيعات عمى المالؾ تؤدم إلى , أك إنشاء التزاـ عمى الشركة لممالؾ, تقديـ الخدمات

. تخفيض حقكؽ الممكية في المشركع
: عناصر األداء .2

رل مثؿ العائد عمى االستثمار خ ُيستخدـ الربح عادة كمقياس لألداء ككأساس لمقاييس أُ 
كالعناصر المتعمقة بقياس الربح ىي الّدخؿ كالمصركفات ك ُتعرؼ ىذه , كحصة السيـ مف األرباح
: العناصر عمى النحك التالي

 :الّدخل: ًأوال
ُيقصد بالدخؿ الزيادة في المنافع االقتصادية خالؿ الفترة المحاسبية عمى شكؿ تدفقات 

داخمة أك زيادة في األصكؿ أك نقصاف في االلتزامات مما ينشأ عنيا زيادة في حؽ الممكية 
 ً كفقاكيتضمف تعريؼ الدخؿ, 2 لتمؾ المتعمقة بمساىمات المشاركيف في حؽ الممكيةًخالفا

كال مف IAS كمعايير المحاسبة الدكليةIFRSلممعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 
: اإليراداتكالمكاسب

كيعرؼ اإليراد بأنو دخؿ ينشأ في سياؽ النشاطات العادية لممشركع كيشار إليو بأسماء مختمفة 
 كبالتالي فإف اإليراد ,تشمؿ المبيعات كالرسـك كالفائدة كأرباح األسيـ كريع حؽ االمتياز كاإليجار

يشمؿ إجمالي التدفقات الداخمة اإلجمالية مف المنافع االقتصادية لممشركع خالؿ الفترة المالية 
, كالناشئة مف األنشطة العادية لممشركع سكاء تـ تحصيمو أك كاف مستحؽ لممشركع تجاه الغير

 ,كينتج عف التدفؽ زيادة في حقكؽ الممكية عدا الزيادة المتعمقة بمساىمات أصحاب حقكؽ الممكية
: 3كعادة ما ينتج مف

                                           
1

. 43ص , يرجع ساتك, وّبي اٌذٌٓ ِصطفى,  اٌذ٘راٚي
 .25.4فقرة , مرجع سابؽ, مجمس معايير المحاسبة2
3

 .1فمرح , اإلٌراد, 18 ِؼٍبر اٌّسبضجخ اٌذًٌٚ 
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. بيع البضائع - أ
. تقديـ الخدمات - ب
تاكات كأرباح األسيـ - ت . استخداـ اآلخريف ألصكؿ المشركع كالتي يتحصؿ منيا فائدة كا 

أما المكاسب فتمثؿ بنكد أخرل تحقؽ تعريؼ الدخؿ كقد تنشأ أك ال تنشأ في سياؽ النشاطات 
مثؿ تمؾ الناشئة عف التخمص , كتمثؿ المكاسب زيادات في المنافع االقتصادية, العادية لممشركع

. كما يتضمف تعريؼ الدخؿ المكاسب غير المتحققة. مف األصكؿ غير الجارية
:  المصاريف: ًثانيا

ىي نقصاف في المنافع االقتصادية خالؿ الفترة المحاسبية عمى شكؿ تدفقات خارجة أك 
 لتمؾ المتعمقة ًاستخداـ األصكؿ أك تكبد التزامات التي تنشأ عنيا نقصاف في حؽ الممكية خالفا

. 1بالتكزيعات عمى المشاركيف في حؽ الممكية
كيتضمف تعريؼ المصركفات كال مف الخسائر كالمصركفات األخرل التي تنشأ في سياؽ 

أما الخسائر , كتأخذ عادة شكؿ التدفقات الخارجة أك استنفاذ األصكؿ, النشاطات العادية لممشركع
كقد تنشأ أك ال تنشأ في سياؽ النشاطات العادية , تمثؿ بنكد أخرل تحقؽ تعريؼ المصركفات

 .لممشركع
 الحاصممحقكؽ الممكية جراء العمميات العرضية أك الفرعية أك نتيجة أم نقصاؿكتمثؿ الخسائر 

كيستثنى منيا المصركفات أك تكزيعات , أحداث أك ظركؼ أخرل تؤثر في الكحدة المحاسبية
كتتمثؿ المصركفات في المشركعات التي تمارس األعماؿ التجارية بمجمكعة , األرباح لممالكيف

 :2مف العناصر تككف أغمبيا ممثمة في األتي
 .تكمفة البضاعة المباعة - أ

 .األجكر - ب

 .االستيالكات - ت

 .اإليجارات كمصركفات أخرل - ث

كما يكجد العديد مف عناصر المصركفات التي تجرم تبكيبيا حسب أىميتيا ككزنيا النسبي 
 .بالقياس لعناصر المصركفات األخرل

  

                                           
 .25.4فقرة . مرجع سابؽ, مجمس معايير المحاسبة1
2

. 199ص , ِرخغ ضبثك, َظرٌح انًحاسثح, خبن وبثً, ِبررً والرن, رٌزشبرد شرٌٚذ
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: المعمومات المحاسبيةخصائص - 2-2-2-2
تجعؿ ,  الخصائص الّنكعية لممعمكمات المحاسبية ىي صفات كصفية غير كمية

: 1كتشمؿ ىذه الخصائص ما يمي, المعمكمات المعركضة في البيانات المالية مفيدة لممستخدميف
 :الخصائص النوعية األساسية .1

:  المالئمة: ًأوال
كتككف ,  تككف المعمكمات المحاسبية مفيدة إذا كانت مالئمة لحاجات متخذم القرارات

عمى القرارات االقتصادية لمستخدمي المعمكمات المالية مالئمة إذا كانت قادرة عمى التأثير 
كقد تككف المعمكمات قادرة عمى التأثير عمى قرارات المستخدميف حتى كلك كاف , البيانات المالية

كما تككف المعمكمات المالية قادرة عمى التأثير ,بعض المستخدميف عمى عمـ مسبؽ باألحداث
مف خالؿ مساعدتيـ عمى تقييـ األحداث الماضية كالحاضرة كالمستقبمية عمى قرارات المستخدميف 

بحيث تككف المعمكمات المالية ذات قيمة تنبؤية إذا كاف , أك تأكيد أك تصحيح تقييماتيـ الماضية
, أك في تقديـ تنبؤاتيـ الخاصة بيـ, مف الممكف استخداميا كمعطيات لمتنبؤ بالنتائج المستقبمية

في حيف تككف ىذه المعمكمات ذات قيمة تأكيدية إذا كانت تقدـ تغذية راجعة حكؿ تقييمات 
 . ما تككف المعمكمات المالية التي ليا قيمة تنبؤية ذات قيمة تأكيديةًكغالبا, سابقة

 إذا كاف حذفيا أك تحريفيا ميمةتعتبر المعمكمات ك, باألىمية النسبيةكما تتأثر مالئمة المعمكمات 
,  عمى البيانات الماليةًيمكف أف يؤثر عمى القرارات االقتصادية التي يتخذىا المستخدمكف اعتمادا

 .كتعتمد األىمية النسبية عمى طبيعة أك حجـ البنكد التي ترتبط بيا المعمكمات المالية
: التمثيل الصادق: ًثانيا
المالية مفيدة يجب أال تقتصر عمى تمثيؿ األحداث تككف المعمكمات لكي  

كلكي يككف , كلكف يجب أف ُتمثؿ كبصدؽ األحداث التي تقصد تمثيميا, االقتصاديةالمالئمة فقط
 كىذه الخصائص ىي الحياد كاالكتمالكأف تككف, التمثيؿ صادؽ يجب أف يتمتع بثالث خصائص

: خالية مف األخطاء
لكي تككف المعمكمات كاممة يجب أف تتضمف جميع المعمكمات الضركرية : االكتماؿ - أ

متضمنة كؿ التفسيرات , لممستخدميف لفيـ األحداث االقتصادية التي تـ كصفيا
يجب أف تككف المعمكمات كاممة ضمف حدكد المادية كما , كاإليضاحات الضركرية

 كما تتطمب بعض البنكد تكضيح حقائؽ ىامة حكؿ نكعية كطبيعة البنكد ,كالتكمفة
 .كالعكامؿ كالظركؼ التي يمكف أف تؤثر عمى جكدتيا كطبيعتيا

                                           
1

 .37-33 ص ,يرجع ساتك,2012 ,ِدٍص ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ
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 في أم أف تككف خالية مف التحيز, يجب أف تككف المعمكمات المالية محايدة: الحياد - ب
كالمعمكمات الحيادية ال تعني معمكمات دكف غرض , اختيار أك عرض المعمكمات المالية

نما تككف قادرة عمىإحداث فرؽ في, أك دكف تأثير عمى السمكؾ   اتخاذ القرار أك الحكـكا 
 .مف قبؿ المستخدميف

 أم ال يكجد  خالية مف األخطاء الماليةتككف المعمكماتيتطمب التمثيؿ الصادؽ أف  - ت
 كأنو تـ اختيار كتطبيؽ العممية ,أخطاء أك حذؼ في كصؼ األحداث االقتصادية

 .المستخدمة إلنتاج المعمكمات المبمغ عنيا دكف أم أخطاء في العممية
 :الخصائص النوعيةالمعززة .2

: القابمية لممقارنة: ًأوال
كلذلؾ فإف المعمكمات حكؿ , تتضمف قرارات المستخدميف االختيار مف بيف البدائؿ 

مقارنة القكائـ المالية لممشاريع مف  البيانات المالية مستخدمكتمكف المشركع تككف مفيدة إذا 
 .مقارنة القكائـ المالية لممشركع خالؿ فترات زمنية متعاقبةك,األخرل

كلتدعيـ قابمية المعمكمات المحاسبية لممقارنة يجب أف ُيراعي المحاسب عند إعداد كنشر القكائـ 
: 1المالية عدة اعتبارات كمف أىـ ىذه االعتبارات

الثّبات في عممية قياس كعرض األثر المالي لمعمميات المتشابية كاألحداث األخرل  - أ
 .ضمف المشركع كعمى مركر الزمف لنفس المشركع كبطريقة ثابتة في المشاريع

إعالـ مستخدمي البيانات المالية عف السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القكائـ  - ب
بحيث يتمكف المستخدميف , كأم تغيرات في ىذه السياسات كآثار ىذه التغيرات, المالية

كبيف , مف تحديد االختالفات في السياسات المحاسبية لممشركع مف فترة إلى أخرل
 .المشاريع المختمفة

استخداـ نفس بحيث يستمر المشركع في , يجب أف ال تتعارض مع مفيـك االتساؽ - ت
أك ضمف فترة كاحدة عبر , إما مف فترة إلى أخرل لنفس المنشأة, الطرؽ لنفس البنكد

 .المنشآت

, اإلفصاح عف القكائـ المالية لممنشأة بصكرة مقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة مباشرة - ث
حتى يتمكف المستخدمكف مف إجراء المقارنات في المركز المالي كاألداء كالتغيرات في 

.  المركز المالي لممشركع عمى مركر الزمف
  

                                           
1

 .44: ص, يرجع ساتك, اٌدسء األٚي, ػجذ اٌٛ٘بة ٔصر,  ػًٍ
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 :قابمية التحقق: ًثانيا
بحيث تساعد عمى تطميف مستخدمي , قابمة لمتحقؽتككف المعمكمات مفيدة إذا كانت  

كتعني , البيانات المالية مف أف المعمكمات تمثؿ بصدؽ األحداث االقتصادية التي تقصد تمثيميا
كحتى تككف , القابمية لمتحقؽ أنو بإمكاف مراقبيف مطمعيف كمستقميف التكصؿ إلى إجماع

: يجب أف تتصؼ بما يميالمعمكمات قابمة لمتحقؽ 
يجب أف تمثؿ المعمكمات بصدؽ العمميات كاألحداث األخرل التي مف المفركض أنيا  - أ

. تمثميا أك مف المتكقع أف تعبر عنيا بشكؿ معقكؿ
 لجكىرىا كحقيقتيا ًيجب أف تتـ المحاسبة عف المعمكمات المحاسبية كتقدـ طبقا - ب

 .االقتصادية كليس لشكميا القانكني فحسب

يجب أف يكافح معدم البيانات المالية حاالت عدـ التأكد المحيطة كالمالزمة لكثير مف  - ت
 .كأف يحسف تطبيؽ مبدأ الحيطة كالحذر, األحداث كالظركؼ

دكف أم حذؼ في , يجب أف تككف المعمكمات كاممة ضمف حدكد المادية كالتكمفة - ث
. المعمكمات بحيث تصبح خاطئة أك مضممة

 :التوقيت المناسب: ًثالثا
 يعني التكقيت المناسب تقديـ المعمكمات إلى صانعي القرارات بالكقت المناسب ليككنكا 

حيث في حاؿ حدكث تأخير غير ضركرم في تقديـ التقارير , قادريف عمى التأثير عمى قراراتيـ
لذا فاإلدارة بحاجة إلى المكازنة بيف ميزة رفع التقارير في الكقت , فاف المعمكمات تفقد مالءمتيا

كبالتالي يجب أف يككف تمبية حاجات صانعي القرارات , المناسب كتكفير المعمكمات المكثكقة
 . االقتصادية بأفضؿ شكؿ كفي الكقت المناسب

:  القابمية لمفيم: ًرابعا
بشكؿ كاضح لمعمكمات في البيانات المالية تعني القابمية لمفيـ تقديـ كعرض كتصنيفا

 كيتكقؼ مستكل الفيـ عمى مستكل معرفة ,قابمة لمفيـ مف قبؿ مستخدمي البيانات الماليةك
كخبرات المستخدميف في األعماؿ كالنشاطات االقتصادية كالمحاسبية كعمى الرغبة في دراسة 

كبالتالي ال يجب استبعاد المعمكمات حكؿ المسائؿ المعقدة , المعمكمات بقدر معقكؿ مف العناية
كذلؾ ألنيا مالئمة لحاجات صانعي القرارات , التي يجب تضمينيا في البيانات المالية

. االقتصادية
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: االعتراف بعناصر القوائم المالية- 2-2-3
 االعتراؼ ىك عممية اإلدراج في الميزانية العمكمية أك في بياف الدخؿ لمبند الذم يحقؽ 

دخاؿ ىذا , يفي بمعايير االعتراؼكتعريؼ العنصر  بحيث يتـ كصؼ البند بالكممات كبالمبالغ كا 
: 1كيمكف تحديد معايير االعتراؼ كما يمي, المبمغ في مجاميع الميزانية العمكمية أك بياف الدخؿ

البند يفي بتعريؼ العنصر إذا كاف مف المحتمؿ : احتمالية تحقيؽ منافع اقتصادية مستقبمية .1
كيستخدـ , أف أم منفعة اقتصادية مستقبمية مرتبطة بو سكؼ تتدفؽ إلى أك مف المشركع

مفيكـ االحتماؿ في معايير اإلعتراؼ لإلشارة إلى درجة عدـ التأكد مف تدفؽ المنافع 
إف ىذا المفيكـ منسجـ مع حالة , االقتصادية المستقبمية المرتبطة بالبند إلى أك مف المشركع

كيتـ تقييـ درجة عدـ التأكد المالزمة , عدـ التأكد التي تميز البيئة التي يعمؿ فييا المشركع
 .  إلى األدلة المتكفرة عند إعداد البيانات الماليةًلتدفؽ المنافع االقتصادية المستقبمية استنادا

إف المعيار الثاني لالعتراؼ ببند ما ىك أف يككف لو تكمفة أك قيمة يمكف : مكثكقية القياس .2
كاستخداـ تقديرات , كفي كثير مف الحاالت يتكجب تقدير التكمفة أك القيمة, قياسيا بمكثكقية

كلكف عندما يتعذر , معقكلة ىك جزء أساسي مف إعداد القكائـ المالية كال يقمؿ مف مكثكقيتيا
. إجراء تقدير معقكؿ فاف البند ال يعترؼ بو في الميزانية العمكمية أك بياف الدخؿ

 كفقا لما  كسندرس فيما يمي كيفية االعتراؼ لكؿ عنصر مف عناصر البيانات المالي عمى حدا
: جاء في المعايير الدكلي إلعداد التقارير المالية كمعايير المحاسبة الدكلية

: االعتراف باألصول: ًأوال
 :2يتـ االعتراؼ باألصؿ في الميزانية العمكمية عندمايككفبشكؿ عاـ 

 مف المحتمؿ أف المنافع االقتصادية المستقبمية سكؼ تتدفؽ عمى المشركع  ,
 كاف لألصؿ تكمفة أك قيمة يمكف قياسيا بمكثكقية .
رؼ باألصؿ في الميزانية العمكمية عند تكبيد نفقة ليس مف المحتمؿ أف يتدفؽ عنيا تبينما ال يع

 مف ذلؾ فإنو ينجـ عف مثؿ ىذه العممية ًكبدال, منافع اقتصادية لممشركع تتعدل الفترة الجارية
. اعتراؼ بمصركؼ في بياف الدخؿ

: االعتراف بااللتزامات: ًثانيا
 ً خارجاًيتـ االعتراؼ باإللتزاـ في الميزانية العمكمية عندما يككف مف المحتمؿ أف تدفقا

كأف المبمغ الذم سيتـ , مف المكارد التي تشكؿ منافع اقتصادية سكؼ ينتج عف تسديد التزاـ حالي
 .3 في الكاقع العمميتسديده يمكف قياسو بمكثكقية

                                           
1

 .38.4- 37.4, فمرح , اٌّرخغ اٌطبثك
 .45.4- 44.4فقرة , المرجع السابؽ2

 .46.4, فقرة, المرجع السابؽ3
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 :1 مف ىذه القاعدة المحاسبية يمكف أف نالحظ ما يميًكانطالقا
 .مكثكقية قياس التضحية لسداد االلتزاـ ىي األساس في االعتراؼ بااللتزاـ في الميزانية - أ

 .ال يجكز االعتراؼ بالتعيدات المقابمة لعقكد لـ تنفذ بعد في الميزانية - ب

كبالتالي يمكف , يجب االعتراؼ بااللتزاـ في الميزانية إذا استكفى شركط االعتراؼ - ت
 .لمفاحص أف يتحقؽ مف المستندات كالحقائؽ المؤيدة لمقياس الصادؽ لاللتزاـ

: االعتراف بالدخل: ًثالثا
 يتـ االعتراؼ بالدخؿ في بياف الدخؿ عندما تنشأ زيادة في المنافع االقتصادية المستقبمية 

. أك نقص في التزاـ كيمكف قياسيا بمكثكقية, تعكد إلى زيادة في أصؿ
 إلطار المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية كمعايير المحاسبة الدكلية يعرؼ اإليراد ًكفقا

Revenue بأنو الدخؿ Incomeكالذم , أك الناتج عف األنشطة العادية لممشركع,  المتكلد مف
كاألتاكات أك األتعاب كالفكائد كأرباح , يتـ اإلشارة لو مف خالؿ مسميات كثيرة مثؿ المبيعات

 :2كينبغي اإلقرار باإليراد عندما تكافر الشرطاف التالياف,  األسيـ
 عندما يككف مف المحتمؿ أف منافع إقتصادية مستقبمية سكؼ تتدفؽ إلى المنشاة. 
 عندما يككف مف الممكف قياس ىذه المنافع بصكرة مكثكقة. 
: االعتراف بالمصروفات: ًرابعا

 يتـ االعتراؼ بالمصركفات في بياف الدخؿ عندما ينشأ نقص في المنافع االقتصادية 
كما يتـ االعتراؼ , أك زيادة في التزاـ كيمكف قياسو بمكثكقية, المستقبمية يعكد إلى نقص في أصؿ

بالمصركفات في بياف الدخؿ عمى أساس االرتباط المباشر بيف التكاليؼ المتكبدة كاكتساب بنكد 
بحيث يتضمف االعتراؼ المتزامف ,  لمبدأ مقابمة التكاليؼ مع اإليراداتًأم كفقا, محددة مف الدخؿ

أك المتجمع باإليرادات كالمصركفات التي تنتج مباشرة كبشكؿ مشترؾ مف نفس العمميات المالية 
كما يجب االعتراؼ بالمصركفات في بياف الدخؿ عمى أساس إجراءات , أك األحداث األخرل

 المنافع االقتصادية خالؿ عدد مف أتكزيع منتظمة كمنطقية في حاؿ كاف مف المتكقع أف تنش
كما يعترؼ بالمصركؼ , الفترات المحاسبية كاالرتباط مع الدخؿ يمكف تحديده بشكؿ غير مباشر

أك عندما ال تككف ,  في بياف الدخؿ عندما ال ينتج عف النفقة أية منافع اقتصادية مستقبميةًحاال
أك لـ تعد مؤىمة لالعتراؼ بيا كأصؿ في الميزانية , المنافع االقتصادية المستقبمية مؤىمة

ككذلؾ يتـ االعتراؼ بمصركؼ في قائمة الدخؿ في الحاالت التي يتـ تكبد التزاـ بيا , العمكمية
. 3دكف االعتراؼ بأصؿ

                                           
1

 .225: ص, يرجع ساتك, اٌدسء اٌثبًٔ, ػجذ اٌٛ٘بة ٔصر,  ػًٍ
2

 . 48.4 – 47.4فمرح , ِرخغ ضبثك, ِدٍص ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ
 .53.4 – 49.4الفقرات , المرجع السابؽ3



96 

 

 :قياس عناصر القوائم المالية- 2-2-4
كأحد متطمبات ,  لمتقرير عف دخؿ المشركع يفترض أف تككف كؿ البنكد قابمة لمقياس

القياس ىك أف يككف الشيء أك الحدث قابال لمكضع في شكؿ ترتيبي أك تدريجي كفؽ خاصية 
كما أنو عممية , كالقياس ىك عبارة عف تخصيص أرقاـ لألشياء أك األحداث كفقا لمقكاعد, معينة

 .1مقارنة تيدؼ إلى الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة لمتمييز بيف بديؿ كآخر في حاؿ اتخاذ القرار
 كقد تـ تعريؼ القياس كفقا لممجاالت المختمفة بتعاريؼ متعددة مختمفة في الشكؿ كلكف متفقة 

محدد لعممية القياس عمى الشكؿ أكؿ تعريؼ عممي  (Campell)حيث قدـ , في المضمكف
يتمثؿ القياس بشكؿ عاـ في قرف األعداد باألشياء لمتعبير عف خكاصيا كذلؾ بناء لقكاعد : "التالي

 .2"طبيعية يتـ اكتشافيا إما بطريقة مباشرة أك بطريقة غير مباشرة
كقد تمكف الحيالي مف تقديـ مفيـك مبسط لعممية القياس المحاسبي كفقا لممفيـك العممي يمكف 

ىي عممية مقابمة يتـ مف خالليا قرف خاصية معينة ىي خاصية :"3تعريفيا عمى النحك التالي
لشيء معيف ىك حدث اقتصادم يتمثؿ فييا بعنصر معيف في مجاؿ معيف ىك , التعدد النقدم

في مجاؿ آخر ىك نظاـ األعداد , بعنصر آخر محدد ىك عدد حقيقي, المشركع االقتصادم
كبمكجب قكاعد اقتراف معينة ىي قكاعد , كذلؾ باستخداـ مقياس معيف ىك كحدة النقد, الحقيقية

 ".االحتساب
 : 4كقد تـ تعريؼ القياس كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية كما يمي

القياس ىك عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي سيعترؼ بيا في البيانات المالية كالتي "
 ". كيتضمف اختيار أساس محدد لمقياس, ستظير بيا في الميزانية العمكمية كبياف الدخؿ

كما حدد اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية األسس المختمفة لمقياس كلدرجات مختمفة 
 :كضمف تشكيالت متفاكتة مف البيانات المالية كىذه األسس تشمؿ

تسجؿ األصكؿ بالمبمغ النقدم الذم دفع أك ما يعادؿ النقد أك بالقيمة : التكمفة التاريخية .1
كتسجؿ اإللتزامات , العادلة لممقابؿ الذم أعطي لمحصكؿ عمييا في تاريخ الحصكؿ عمييا

بمبمغ المتحصالت المستممة مقابؿ الديف أك في بعض الظركؼ بمبمغ النقد أك ما يعادؿ النقد 
 .المتكقع أف يدفع لسداد االلتزامات ضمف السياؽ العادم لمنشاط

تسجؿ األصكؿ بمبمغ النقد أك ما يعادؿ النقد كالذم يفترض دفعو لمحصكؿ : التكمفة الجارية .2
كتسجؿ اإللتزامات بالمبمغ غير . عمى نفس األصؿ أك ما يماثمو في الكقت الحاضر

 .المخصـك مف النقد أك ما يعادؿ النقد المطمكب لسداد التعيد في الكقت الحاضر
                                           

1
 .185ص , يرجع ساتك, خبن وبثً, ِبررً والرن, رٌزشبرد شرٌٚذ

2
Campell Norman. R., Foundations of Science, (Dover Publications, 1957), P 258. 

3
 .100ص , 2007,األوبدٌٍّخ اٌؼرثٍخ اٌّفزٛزخ فً اٌذّٔبرن, َظرٌح انًحاسثح, ٌٍٚذ ٔبخً, اٌسٍبًٌ

4
 .55.4 – 54.4فمرح  , يرجع ساتك,2012 ,ِدٍص ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ
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تقيد األصكؿ بمبمغ النقد أك ما يعادؿ النقد الذم يمكف الحصكؿ عميو : القيمة القابمة لمتحقؽ .3
أم المبالغ , كتقيد اإللتزاـ بقيـ السداد. في الكقت الحاضر مقابؿ بيع األصكؿ بطريقة منظمة

غير المخصكمة النقدية أك ما يعادؿ النقدية التي مف المتكقع أف تدفع لسداد اإللتزامات في 
 .المسار العادم لمعمؿ

تحمؿ األصكؿ بالقيمة الحالية المخصكمة لصافي التدفقات النقدية المستقبمية : القيمة الحالية .4
كتحمؿ اإللتزامات بالقيمة , التي مف المتكقع أف يكلدىا األصؿ في المسيرة العادية لمعمؿ

المخصكمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبمية التي مف المتكقع أف تطمب 
 .لسداد اإللتزامات في المسيرة العادية لمعمؿ
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 المبحث الثالث
 12معالجة الضرائب عمى الدخل وفقا لممعيار المحاسبي الدولي 
ضرائب  "12قامت لجنة معايير المحاسبة الدكلية بإصدار معيار المحاسبة الدكلي 

محاسبة  "12ليحؿ ىذا المعيار محؿ معيار المحاسبة الدكلي , 1996في تشريف األكؿ " الدخؿ
كقد تـ تعديؿ المعيار بيدؼ تقميؿ عدد الخيارات , 1979الصادر في حزيراف " ضرائب الدخؿ

بحيث أصبح المعيار المعدؿ مشابيا , المتاحة أماـ الشركات عند معالجة الضرائب المؤجمة
 عمى ًكيعمؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلي حاليا, لمبادئ المحاسبة المقبكلة كالمتعارؼ عمييا

 .دراسة بعض المسائؿ األخرل
 ضرائب الدخؿ إلى كصؼ المعالجة المحاسبية لضرائب 12ييدؼ المعيار المحاسبي الدكلي 

كالمسألة األساسية في ذلؾ ىي كيؼ تتـ المحاسبة عف التبعات الجارية كالمستقبمية , الدخؿ
كذلؾ يعالج ىذا المعيار االعتراؼ باألصكؿ الضريبية المؤجمة الناشئة عف الخسائر أك , لمضريبة

الخصكمات الضريبية غير المستخدمة كعرض ضرائب الدخؿ في البيانات المالية كاإلفصاح عف 
 .المعمكمات المتعمقة بضرائب الدخؿ

 ًكسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث المفاىيـ المختمفة لمدخؿ كالمعالجة المحاسبية لضرائب الدخؿ كفقا
 "ضرائب الدخؿ "12لممعيار المحاسبي الدكلي 
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:  مفيوم الدخل-2-3-1
تيدؼ المحاسبة المالية إلى تكفير معمكمات حكؿ المركز المالي كاألداء كالتغير في المركز 

بحيث تككف مفيدة لممستخدميف كتستخدـ مف قبؿ المنشأة كالمستخدميف المختمفيف , المالي لممنشأة
كتعتبر قائمة الدخؿ األساس في اتخاذ القرارات , في اتخاذ القرارات المختمفة ذات الصمة بالمنشأة

كالمعمكمات , حيث أف قيمة الشركة ترتبط بأرباحيا الحالية كالمستقبمية, المتعمقة باالستثمار
كتتحدد ,  أفضؿ عف أداء الشركة مما تكفره المعمكمات األخرلًالمتعمقة بأرباح الشركة تكفر مؤشرا

: 1التاليؾ المختمفة لمدخؿاتالحاجة إلى مفيـك الدخؿ في المجتمع مف خالؿ االستخداـ
. يستخدـ الدخؿ كأساس ألحد أىـ األشكاؿ الرئيسية لمضرائب - أ
. يستخدـ الدخؿ في التقارير العامة كمقياس لنجاح الشركة - ب
. يستخدـ الدخؿ كمعيار لتحديد مدل قدرة الشركة عمى تكفير التكزيعات - ت
باإلضافة إلى استخداـ الدخؿ مف قبؿ السمطات المشرفة عمى معدالت التسعير لمتأكد  - ث

 .مف عدالة ىذه المعدالت
يستخدـ الدخؿ كمرشد لألشخاص المكمفيف بتكزيع الدخؿ عمى المستفيديف مف خدمات  - ج

 .األصؿ عمى مدل حياتو مع المحافظة عمى أساس األصؿ لمف يؤكؿ إلييـ
 .يستخدـ الدخؿ كمرشد لإلدارة في تسيير أعماليا - ح

 ق لـ بتـكعمى الرغـ مف االستخداـ الكاسع لمفيـك الدخؿ كاألىمية المرتبطة بيذا المفيـك إال أف
, كيعكد السبب في ذلؾ إلى تشعب كغمكض مفيـك الدخؿ, االتفاؽ عمى تعريؼ مكحد لمدخؿ

مما يقكد إلى تعدد التعريفات السائدة كالمستخدمة في , كارتباطو بأمكر اقتصادية كمالية كاجتماعية
فالدخؿ في معناه المغكم ىك كؿ ما يحصؿ عميو , المجاالت المحاسبية كاالقتصادية كالقانكنية

. الفرد مف عممو أك مف ممتمكاتو مف مردكد مادم
عمى الرغـ مف عدـ اإلجماع عمى تعريؼ مكحد لمدخؿ إال أف معظـ االقتصادييف كالمالييف قد 

كينتج مف , إيراد يتحدد أك يتكرر بصفة دكرية مع بقاء المصدر كاستمراره:  الدخؿأفاتفقكا عمى 
 مف ىذا التعريؼ ًكانطالقا, ًمصادر متعددة فقد يككف مصدره رأس الماؿ أك العمؿ أك االثنيف معا

: 2تـ تحديد خصائص الدخؿ كما يمي
. أم التحديد في أكقات متعاقبة كمتتالية: الدكرية .1
فال يجب أف ينفذ ىذا المصدر بعد , بما أف الدخؿ ناتج عف مصدر: بقاء المصدر .2

. كيمكف لممصدر أف يككف مادم أك غير مادم, إنتاجو لمدخؿ

                                           
1

 ,173ص , ِرخغ ضبثك, َظرٌح انًحاسثح, خبن وبثً, ِبررً والرن, رٌزشبرد شرٌٚذ
2

 .41ص , يرجع ساتك, ٔظرٌخ اٌّسبضجخ, زطٍٓ, اٌمبضً
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حتى يستمر المصدر بإنتاج الدخؿ فال : صيانة المصدر كاستغاللو االستغالؿ المناسب .3
 .بد مف صيانتو كاستغاللو بشكؿ مالئـ

الدخؿ االقتصادم كالمحاسبي ,  لمغاية التي ينظر إلييا لمدخؿًإال أف مفاىيـ الدخؿ تعددت كفقا
: كسكؼ نتناكؿ المفاىيـ المختمفة لمدخؿ عمى النحك التالي, كالضريبي

: الدخل بالمفيوم االقتصادي- 2-3-1-1
 لممفيـك االقتصادم بأنو الحد األقصى مف المكارد االقتصادية الذم ً ُيعرؼ الدخؿ كفقا

يمكف لمفرد أف يستيمكو خالؿ فترة زمنية معينة مع بقاء ثركتو في نياية تمؾ الفترة بنفس المقدار 
. الذم كانت عميو في بدايتيا

المبمغ الذم يمكف لمفرد أف " لممفيـك االقتصادم عمى أنو ًكقد عرؼ آدـ سميث الدخؿ كفقا
". يصرفو خالؿ فترة زمنية معينة كذلؾ دكف المساس برأس الماؿ

 عمى التأثيربأنو أقصى ما يمكف لمفرد أف يستيمكو خالؿ فترة مف الزمف دكف  "Hicksكما عرفو 
. 1"قيمة ثركتو

 مف المفيـك االقتصادم لمدخؿ مف خالؿ ًكبالتالي يمكف قياس الدخؿ الدكرم لممنشأة انطالقا
المقارنة بيف قيمة صافي األصكؿ في بداية الفترة المالية كقيمة صافي األصكؿ في نياية الفترة 

مع األخذ بعيف االعتبار أم تغيير في حقكؽ الممكية ناتجة مف زيادة أك تخفيض رأس , المالية
. 2أك بسبب المسحكبات التي تحدث خالؿ الفترة المالية, الماؿ

كالذم يقتضي حدكث , كيتماشى المفيـك االقتصادم لمدخؿ مع مدخؿ المحافظة عمى رأس الماؿ
كال يتحقؽ أم عائد عمى رأس الماؿ المستثمر , الدخؿ كفقو كجكد عائد عمى رأس الماؿ المستثمر

كىناؾ مفيكماف أساسياف , إال إذا تمت المحافظة عمى رأس الماؿ المستثمر أك تـ استرداده
: 3لممحافظة عمى رأس الماؿ كىما

 ليذا المفيكـ ُيكتسب الربح إذا كاف المبمغ ًككفقا: الحفاظ عمى القيمة المالية لرأس المال: أوال
المالي أك النقدم لصافي أصكؿ المشركع في نياية الفترة المالية تزيد عف المبمغ المالي أك النقدم 

أك مساىمات منيـ أثناء , لصافي األصكؿ في بداية الفترة بعد استبعاد أية تكزيعات لممالكيف
كيمكف قياس الحفاظ المالي عمى رأس الماؿ بالكحدات النقدية االسمية أك بكحدات ذات قكة , الفترة

كيعتمد اختيار , كال يتطمب ىذا المفيكـ استخداـ مفيـك محدد كأساس لمقياس, شرائية ثابتة
, األساس بمقتضى ىذا المفيـك عمى نكع رأس الماؿ المالي الذم يسعى المشركع الحفاظ عميو

 ليذا المفيكـ يتـ تحديد الربح بإحدل الحالتيف فعندما ُيعّرؼ رأس الماؿ بالكحدات النقدية ًككفقا

                                           
1

 .76ص , 1988, ٌٍجٍب, اٌطجؼخ األٌٚى,  خبِؼخ لبرٌرٔص,انًحاسثح انًتٕسطح, ٚآخرْٚ, خّؼخ خٍٍفخ,  اٌسبضً
2

 .205ص , 2007, يرجع ساتك, َظرٌح انًحاسثح, ٌٍٚذ ٔبخً,  اٌسٍبًٌ
3

 .A 50ص  , يرجع ساتك, ِدٍص ِؼبٌٍر اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ
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كعميو تعتبر الزيادة في , االسمية يمثؿ الربح الزيادة في رأس الماؿ النقدم االسمي خالؿ الفترة
كعندما ُيعّرؼ رأس الماؿ عمى أساس كحدات القكة , ًأسعار األصكؿ المممككة أثناء الفترة أرباحا

. الشرائية الثابتة يمثؿ الربح الزيادة في القكة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة
 ليذا المفيكـ ُيكتسب الربح فقط إذا كانت ًككفقا: الحفاظ عمى القيمة المادية لرأس المال: ثانيا

الطاقة اإلنتاجية المادية أك القدرة التشغيمية لممشركع أك المكارد أك األمكاؿ الالزمة لتحقيؽ تمؾ 
الطاقة في نياية الفترة تزيد عف الطاقة اإلنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية تكزيعات 

كيتطمب مفيـك الحفاظ عمى القيمة المادية لرأس , إلى المالكيف أك مساىمات منيـ أثناء الفترة
 ليذا المفيـك يمثؿ الربح الزيادة في رأس ًككفقا, الماؿ استخداـ التكمفة الجارية كأساس لمقياس

الماؿ أثناء الفترة كُينظر إلى كافة التغيرات في األسعار المؤثرة عمى أصكؿ كالتزامات المشركع 
كبالتالي تعالج كتعديالت لمحفاظ عمى رأس , كتغيرات في قياس الطاقة المادية اإلنتاجية لممشركع

. ً مف حقكؽ الممكية كليس ربحاًالماؿ كتعتبر جزءا
كيتمثؿ االختالؼ األساسي بيف ىذيف المفيكميف في معالجة أثار التغيرات في أسعار أصكؿ 

 عمى رأس مالو إذا كاف مقدار رأس الماؿ ًكبشكؿ عاـ يعتبر المشركع محافظا, كالتزامات المشركع
كبالتالي فاف أم مبمغ يزيد عف المبمغ المطمكب , في نياية الفترة المالية نفسو في بداية الفترة

 .ًلمحفاظ عمى رأس الماؿ في بداية الفترة يعتبر ربحا

: الدخل بالمفيوم المحاسبي- 2-3-1-2
ينظر المحاسبكف إلى الدخؿ مف زاكية مختمفة عف النظرة االقتصادية حيث يركف الدخؿ 
أنو الفرؽ بيف إيرادات كمصركفات الفترة الناتجة عف ممارسة المنشأة لنشاطاتيا كما يرافؽ ىذه 

, كالذم يسمى دخؿ المعامالت أك العمميات التامة, النشاطات مف إيرادات كمصركفات عرضية
يرادات الفترة الخاصة بالنشاط  حيث يقكـ المحاسب بإثبات كافة العمميات المتعمقة بمصركفات كا 

كبالتالي , السنكم كمف ثـ تتـ عممية تمخيصيا كعرضيا بقائمة الدخؿ الشامؿ الخاصة بيا
التنحصر أكجو االختالؼ بيف المحاسبيف كاالقتصادييف في نظرة كؿ منيـ تجاه مفيـك الدخؿ 

. 1كلكف تجاه أسمكب القياس أيضا
فمف حيث المفيـك يعتمد المحاسبكف في تقييميـ لعناصر الدخؿ عمى أساس التكمفة التاريخية 
كبيذا يستبعدكف أم تغير في القيمة الشرائية لممقياس الذم تقاس بو صافي أصكؿ المنشأة في 

كمف حيث أسمكب القياس يركز المحاسبكف في قياس صافي دخؿ الفترة , بداية الفترة كفي نيايتيا
 مف التركيز عمى التغير الحاصؿ في ًالمحاسبية عمى حركة األنشطة التي تحدث خالؿ الفترة بدال

كبالتالي يسمؾ المحاسبكف في ذلؾ منيج أك مدخؿ العمميات , صافي أصكليا خالؿ ىذه الفترة

                                           
1

 .43ص , .2007,األوبدٌٍّخ اٌؼرثٍخ اٌّفزٛزخ فً اٌذّٔبرن, انًحاسثح انًتٕسطح, ٌٍٚذ ٔبخً,  اٌسٍبًٌ
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أم ما يحدث خالؿ , كذلؾ مف خالؿ تركيزه عمى حركة العمميات المالية التي تقـك بيا المنشأة
كعمى ىذا األساس يقاس صافي دخؿ الفترة , الفترة مف إيرادات كمصركفات كخسائر كمكاسب

: 1 لمدخؿ العمميات بالمعادلة التاليةًالمحاسبية كفقا
. الخسائر– المكاسب + المصركفات – اإليرادات = دخؿ الفترة 

 عف مصادر الدخؿ مما يتماشى مع ًكيمتاز مدخؿ العمميات في أنو يكفر معمكمات أكثر تفصيال
كما يكضح أثر األنشطة التي تمارسيا المنشأة عمى العائد المحقؽ عمى األمكاؿ , مبدأ اإلفصاح

. مما يكفر مجمكعة مف المؤشرات تمكف التنبؤ بالتدفؽ النقدم المستقبمي, التي يستثمرىا المالؾ
:  لمدخؿ العمميات باستخداـ أحد المفيكميفًكيمكف قياس الدخؿ كفقا

 ليذا المفيكـ ال يدخؿ في نطاؽ تحديد صافي ًككفقا: دخل العمميات الجارية: المفيوم األول
في حيف ال تدخؿ في , الدخؿ الدكرم إال البنكد العادية التي تنشأ مف عمميات أك أنشطة متكررة

تحديد صافي الدخؿ الدكرم تمؾ البنكد غير العادية أك غير المتكررة أك البنكد المرتبطة بنشاطات 
نما تعامؿ عمى أنيا تعديؿ , فترات محاسبية سابقة كاألثر المتراكـ لتغيير السياسات المحاسبية كا 

. لرصيد األرباح المحتجزة
 ليذا المفيـك يدخؿ في تحديد الدخؿ الصافي جميع البنكد ًكفقا: الدخل الشامل: المفيوم الثاني

غير العادية كغير المتكررة كاألثر المتراكـ لتغيير السياسات المحاسبية باإلضافة إلى البنكد 
كلكف بشرط أف تدرج ىذه البنكد بقيمتيا الصافية بعد الخصـ الضريبي في , العادية كالمتكررة

أما البنكد المرتبطة , صكرة منفصمة عف الدخؿ مف النشاط العادم أك دخؿ العمميات الجارية
. فتعامؿ عمى أنيا تعديؿ لرصيد األرباح المحتجزة, بنشاطات فترات محاسبية سابقة

 لمعايير المحاسبة الدكلية فقد تـ تعريؼ الدخؿ الشامؿ عمى أنو التغير في حقكؽ الممكية ًككفقا
خالؿ الفترة المحاسبية كالناتج عف المعامالت كاألحداث األخرل ما عدا تمؾ التغيرات الناتجة عف 

. 2المعامالت مع المالكيف بصفتيـ مالكيف
: الدخل بالمفيوم الضريبي- 2-3-1-3

مف الصعب تحديد مفيـك الدخؿ الضريبي حيث يختمؼ تعريفو مف تشريع إلى آخر كمف 
مما أدل إلى ,  لعكامؿ اجتماعية كمالية كفنية كسياسيةًدكلة إلى أخرل كمف كقت إلى آخر تبعا

: فيناؾ المفيكـ الضيؽ كالذم عّرؼ الدخؿ بأنو, ظيكر عدة مفاىيـ لمدخؿ الخاضع لمضريبة
, عبارة عف كؿ قكة شرائية نقدية جديدة تتدفؽ بصكرة دكرية إلى المشركع خالؿ فترة زمنية معينة

. 3كيمكف استيالكيا دكف المساس بالمصدر

                                           
1

 .207ص ,  يرجع ساتك, َظرٌحانًحاسثح, ٌٍٚذ ٔبخً,  اٌسٍبًٌ
2

 .7, فمرح, اٌّؼٍبر اٌّسبضجً اٌذًٌٚ األٚي
3

 .109ص, يرجع ساتك,  دراز زبِذ, ٌٛٔص, اٌجطرٌك
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أما المفيـك الكاسع لمدخؿ الخاضع لمضريبة ال يقتصر عمى الدخؿ الدكرم كالحفاظ عمى المصدر 
نما يمتد ليشمؿ المكاسب الرأسمالية كالعرضية . كا 

 مف التعريفيف السابقيف يتجو عمـ المالية لتحديد مفيـك الدخؿ الخاضع لمضريبة ضمف ًكانطالقا
: 1نظريتيف مكضكعيتيف كىما

كفقا لنظرية المصدر الدخؿ ىك فقط ما يحصؿ عميو المكمؼ بصفة دكرية : نظرية المصدر: أوال
ىك الدخؿ الصافي : كالدخؿ كفا ليذه النظرية, كمنتظمة مف أمكاؿ كخدمات يمكف تقكيميا بالنقكد

فالدخؿ يتدفؽ مف استثمار المصدر , بعد استبعاد جميع التكاليؼ الالزمة إلنتاج الدخؿ كاستمراره
: كيمكف تحديد الخصائص األساسية لمدخؿ كفقا ليذه النظرية كما يمي, كيختفي باختفاء المصدر

. قكة شرائية جديدة, القابمية لمتقييـ نقدا, الزمف, بقاء المصدر, الدكرية
 ليذه النظرية ًال يقتصر الدخؿ الخاضع لمضريبة كفقا: نظرية اإلثراء أو نظرية الميزانية: ثانيا

نما يتضمف أم زيادة في قيمة رأس الماؿ, عمى الدخؿ الدكرم كالمتكرر أم أف الدخؿ ىك أم , كا 
فائض سكاء ينتج عف مصدر ثابت أك عرضي أك نتيجة زيادة في قيمة المكجكدات حتى كلك 

كبالتالي فاف نظرية اإلثراء يؤدم إلى , كانت ىذه المكجكدات مصدرىا إعادة تقييـ ىذه المكجكدات
 لصافي الدخؿ الدفترم لممكمؼ ًاتساع مفيـك الدخؿ الخاضع لمضريبة بحيث يصبح مساكيا

. الضريبي
 :الربح الضريبيوالفروق بين الربح المحاسبي - 2-3-2

 يمكف لمفركؽ بيف الربح المحاسبي قبؿ الضريبة كبيف الربح الخاضع لمضريبة أف تككف 
حيث أف الفركؽ الدائمة ليس ليا نتائج عمى تكزيع ضرائب , إما فركؽ دائمة أك فركؽ مؤقتة

كبالتالي يتطمب األمر تكزيع , بينما تؤثر الفركؽ المؤقتة عمى فترتيف محاسبيتيف أك أكثر, الدخؿ
كسكؼ نتعرض , ضرائب الدخؿ بيف تمؾ الفترات كتؤدم إلى أصكؿ كالتزامات ضريبية مؤجمة

: لكؿ نكع مف ىذه الفركؽ عمى حده
 : الفروق الدائمة- 2-3-2-1

الربح الضريبي عندما تعفي كتحدث معظـ الفركؽ الدائمة بيف الربح المحاسبي قبؿ الضريبة 
أحكاـ القانكف الضريبي بعض أنكاع اإليرادات مف الضرائب أك تحظر استقطاع بعض أنكاع 

, كُتعرؼ الفركؽ الدائمة بأنيا الفركؽ التي تؤثر في الدكرة المالية التي تحدث فييا, المصركفات
كبالتالي ال , ًلذلؾ فيي ال تؤثر عمى المبالغ الخاضعة لمضريبة أك القابمة لمتخفيض مستقبال

 :2كتنتج ىذه الفركؽ عف عناصر, تعترؼ الشركات بآثار ضريبية مؤجمة

                                           
1

 .44 ص, 2007-2006, ِٕشٛراد خبِؼخ دِشك, انًحاسثح انضرٌثٍح, إثراٍُ٘, اٌؼذي,  شسبدحخبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ
2

 .307ص , 2011, وٍٍخ اإللزصبد, خبِؼخ دِشك, انًحاسثح انًتٕسطح, ػًٍ, ٌٛضف, ْػجذ اٌرزُ, ِرػً, إضّبػًٍ, إضّبػًٍ
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, إال أنيا ال تدخؿ ضمف الربح الخاضع لمضريبة, عناصر تدخؿ ضمف الربح قبؿ الضريبة - أ
 :كمف أمثمة ذلؾ

. الفكائد المستممة عف اإللتزامات المتعمقة بالبمديات كالحككمات .1
. المصاريؼ المتكبدة لمحصكؿ عمى الربح المعفى مف الضريبة .2
ميف عمى حياة المديريف كالعامميف الرئيسيف في أالتعكيضات أك العكائد اآلتية مف الت .3

. الشركة التي تحصؿ عمييا الشركة
ميف عمى حياة العماؿ أالعالكات أك األقساط التاميف المدفكعة مف قبؿ الشركة عف الت .4

. كالمديريف الرئيسيف في الشركة
. المصركفات كالغرامات الناتجة عف المخالفات القانكنية .5

, إال أنيا ال تدخؿ ضمف الربح قبؿ الضريبة, عناصر تدخؿ ضمف الربح الخاضع لمضريبة - ب
: كمف أمثمة ذلؾ

. نسبة االستنزاؼ لممكارد الطبيعية زيادة عمى تكمفتيا .1
 .اقتطاع أرباح األسيـ المستممة مف قبؿ الشركات الحككمية .2

, كال تؤثر عمى كمييما, كتؤثر الفركؽ الدائمة إما عمى الربح المحاسبي أك عمى الربح الضريبي
فالمشركع الذم لديو إيراد ال يخضع لمضريبة أك استقطاعات إضافية لألغراض الضريبية سيقـك 

في , مما لك كانت البنكد غير مكجكدة,  مف الربح المحاسبيًباإلفصاح عف ربح ضريبي أقؿ نسبيا
حيف أف المشركع الذم لديو مصركؼ غير قابؿ لالستقطاع لألغراض الضريبية ستقرر دخؿ 

. ًضريبي أعمى نسبيا
 : الفروق المؤقتة- 2-3-2-2

الربح الضريبي بسبب اختالؼ تكقيت اإليراد كتنشأ الفركؽ المؤقتة بيف الربح المحاسبي 
كتؤدم فركؽ , كالمكاسب كالخسائر كالمصركفات في الربح المحاسبي عنيا في الربح الضريبي

التكقيت إلى اختالؼ أسس األصكؿ كااللتزامات لألغراض المالية عنيا لألغراض الضريبية في 
كما تنشأ الفركؽ المؤقتة بسبب كضع قانكف الضرائب لقكاعد مختمفة , نياية الفترة المالية

كتعرؼ , 1لالستيالؾ كاالعتراؼ بالمكاسب كالخسائر لألغراض الضريبية عف األغراض المالية
الفركؽ المؤقتة بأنيا فركؽ بيف المبمغ المرحؿ لألصؿ أك اإللتزاـ في بياف المركز المالي كقاعدتو 

سينتج عنيا مبالغ ضريبية في السنكات القادمة عندما يتـ استرداد األصكؿ المرتبطة , الضريبية
 :كيمكف لمفركقالمؤقتة أف تككف, بيا
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 :فروق مؤقتة خاضعة لمضريبة: أوال
سكؼ ينشأ عنيا مبالغ خاضعة لمضريبة عند تحديد الربح الضريبي تة كىي فركؽ مؤؽ

لمفترات المستقبمية عندما يتـ استرداد أك سداد المبمغ المسجؿ لألصؿ أك  (الخسارةالضريبية)
كتنشأ بعض الفركؽ المؤقتة عندما يدخؿ المصركؼ أك الدخؿ في احتساب الربح , اإللتزاـ

كيمكف أف , المحاسبي في فترة بينما يدخؿ في احتساب الربح الخاضع لمضريبة في فترة مختمفة
: 1تنشأ الفركؽ المؤقتة الخاضعة لمضريبة كالتي ينتج عنيا التزامات ضريبية مؤجمة مف

بينما في بعض الدكائر الضريبية , دخؿ الفائدة يدخؿ في الربح المحاسبي عمى أساس الزمف .1
كبالتالي فاف القاعدة الضريبية , يمكف أف يدخؿ في الربح الضريبي عندما يتـ تحصيؿ النقدية

 ألف ًلمذمة المدينة المعترؼ بيا في بياف المركز المالي بخصكص ىذه اإليرادات تعتبر صفرا
. اإليرادات ال تؤثر في الربح الضريبي إال بعد تحصيؿ النقدية

يمكف أف يختمؼ عف ذلؾ  (الخسارة الضريبية)االستيالؾ المستخدـ لتحديد الربح الضريبي  .2
يمكف أف ينشأ االلتزاـ الضريبي عندما يحسب االستيالؾ , المستخدـ لتحديد الربح المحاسبي
. لغايات الضريبة بطريقة معجمة

في , تكاليؼ التطكير يمكف أف ترسمؿ كتطفأ خالؿ فترة قادمة عند تحديد الربح المحاسبي .3
كبالتالي , حيف يمكف أف تقتطع في الفترة التي تـ تكبدىا فييا لغايات تحديد الربح الضريبي

كيككف الفرؽ المؤقت ىك الفرؽ بيف القيمة المسجمة لتكاليؼ , تككف قاعدتيا الضريبية صفرا
 .التطكير كقاعدتيا الضريبية

االعتراؼ باألصكؿ المحددة المستممكة كااللتزامات المتكبدة في اندماج أعماؿ بقيمتيا العادلة  .4
ففي عمميات اندماج األعماؿ يتـ تكزيع , دكف أف يتـ عمؿ أم تعديؿ مقابؿ لمغايات الضريبية

تكمفة التممؾ عمى األصكؿ كااللتزامات المعترؼ بيا بالقيمة العادلة بتاريخ عممية التبادؿ 
كتنشأ الفركؽ المؤقتة عندما ال تتأثر القكاعد الضريبية لألصكؿ كااللتزامات أك تتأثر بشكؿ 

 .2مختمؼ
األصكؿ غير , الممتمكات كالمصانع كالمعدات)إعادة تقييـ بعض أصناؼ األصكؿ  .5

حيث , بالقيمة العادلة بدكف تعديالت لمغايات الضريبية (العقارات االستثمارية, المممكسة
إال , تسمح معايير المحاسبة الدكلية بإدراج بعض األصناؼ أك إعادة تقييميا بالقيمة العادلة
أف بعض الدكائر الضريبية ال تؤثر إعادة التقييـ أك إعادة العرض لألصؿ عمى الربح 

كبالتالي فاف الفرؽ , الضريبي في فترة إعادة التقييـ كبالتالي ال يجرم تعديؿ لمقاعدة الضريبية
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بيف المبمغ المرحؿ لألصؿ المعاد تقييمو كقاعدتو الضريبية ىك الفرؽ المؤقت الذم سينشأ 
 :1عنو التزاـ أك أصؿ ضريبي مؤجؿ حتى لك

 حيث أنو في مثؿ ىذه األحكاؿ سيسترد مبمغ , لـ يقصد المشركع التخمص مف األصؿ
األصؿ الذم تمت إعادة تقييمو المرحؿ مف خالؿ االستخداـ مما سيكلد دخؿ ضريبي 

. يزيد عف االستيالؾ المسمكح بو ألغراض الضريبة في فترات الحقة
  تـ تأجيؿ الضريبة عمى المكاسب الرأسمالية إذا تـ استثمار المتحصالت مف بيع األصؿ

كبالتالي ستصبح الضريبة مستحقة عند بيع أك استخداـ األصكؿ , في أصكؿ مشابية
 .المشابية

تعرؼ الشيرة بأنيا الزيادة في تكمفة التممؾ عف , تظير شيرة أك شيرة سالبة عند االندماج .6
كنظرا ألف العديد مف السمطات , القيمة العادلة لألصكؿ كااللتزامات المحددة المستممكة

الضريبية ال تسمح بتخفيض المبمغ المسجؿ لمشيرة كمصركؼ قابؿ لالقتطاع عند تحديد 
 ما تككف غير قابمة لالقتطاع عندما تتخمص ًكما أف تكمفة الشيرة غالبا, الربح الضريبي

كالفرؽ , فاف القاعدة الضريبية لمشيرة تككف ال شيء, المنشأة التابعة مف أعماليا األساسية
 .2بيف المبمغ المرحؿ لمشيرة كقاعدتو الضريبية ىك فرؽ مؤقت

تككف القاعدة الضريبية ألصؿ أك التزاـ عند االعتراؼ األكلي بو تختمؼ عف المبمغ األكلي  .7
 .المسجؿ لو

أك الحصص , أك الفركعكالشركات الزميمة, المبمغ المرحؿ لالستثمارات في الشركات التابعة .8
 .في المشاريع المشتركة مختمؼ عف القاعدة الضريبية لالستثمار أك الحصة

:  فروق مؤقتة قابمة لالقتطاع: ثانيا
الخسارة )كىي فركقمؤقتة سكؼ ينشأ عنيا مبالغ قابمة لالقتطاع عند تحديد الربح الضريبي 

كتنشأ , لمفترات المستقبمية عندما يتـ استرداد أك سداد المبمغ المرحؿ لألصؿ أك اإللتزاـ (الضريبية
: 3فركؽ مؤقتة قابمة لالقتطاع ينتج عنيا أصكؿ ضريبية مؤجمة مف

يمكف أف تقتطع في تحديد الربح المحاسبي عند تقديـ المكظؼ , تكاليؼ منافع التقاعد .1
كلكف تقتطع في تحديد الربح الضريبي عند دفع المشركعات لممساىمات إلى , لمخدمة

كبالتالي يظير فرؽ مؤقت بيف مبمغ االلتزاـ , صندكؽ التقاعد أك عند دفع منافع التقاعد
المرحؿ كقاعدتو الضريبية ينتج عنيا أصؿ ضريبي مؤجؿ عندما تتدفؽ المنافع االقتصادية 
 .إلى المشركع في صكرة اقتطاع مف الربح الضريبي عند دفع المساىمات أك منافع التقاعد
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ينشا فرؽ مؤقت ينتج عنو أصؿ ضريبي مؤجؿ عندما يتـ االعتراؼ بتكاليؼ البحث  .2
كمصركؼ عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتـ تكبدىا فييا بينما ال يسمح بيا 

 .حتى فترة الحقة (الخسارة الضريبية)كتخفيض في تحديد الربح الضريبي 
ينشأ فرؽ مؤقت ينتج عنو أصؿ ضريبي مؤجؿ عندما تسمح المعايير لممنشأة باالعتراؼ  .3

حيث يتـ تكزيع تكاليؼ التممؾ عمى األصكؿ , باألصكؿ المحددة عف طريؽ التممؾ
كال تطرح التكاليؼ المرتبطة بو عند تحديد , كااللتزامات بالرجكع لقيمتيا العادلة بتاريخ التبادؿ

كما ينشأ فرؽ مؤقت ينتج عنو أصؿ ضريبي مؤجؿ , األرباح الضريبية حتى فترة الحقة
 .عندما تككف القيمة العادلة لألصؿ أقؿ مف قاعدتو الضريبية

ىناؾ أصكؿ يمكف أف تظير بالقيمة العادلة أك يتـ إعادة تقييميا دكف تعديؿ مماثؿ  .4
كىنا ينشا فرؽ ضريبي مؤقت قابؿ لالقتطاع إذا كانت القاعدة الضريبية , لألغراض الضريبية

 .لألصؿ تزيد عف مبمغو المرحؿ
يمكف أف يختمؼ عف ذلؾ  (الخسارة الضريبية)االستيالؾ المستخدـ لتحديد الربح الضريبي  .5

يمكف أف ينشأ األصؿ الضريبي عندما يحسب االستيالؾ , المستخدـ لتحديد الربح المحاسبي
. لغايات الضريبة بطريقة أبطأ مف االستيالؾ المحاسبي

 :12معالجة ضرائب الدخل وفقا لممعيار المحاسبي الدولي- 3-3-3
: االعتراف بااللتزامات واألصول الضريبية الجارية- 3-3-3-1

 لما ً لمعايير المحاسبة الدكلية يتـ االعتراؼ بااللتزامات كاألصكؿ الضريبية الجارية كفقاًكفقا
 :1يمي
  يقـك المشركع باالعتراؼ بالضريبة الجارية غير المدفكعة عف الفترة الجارية كالفترات السابقة

بينما يتـ االعتراؼ بزيادة المبمغ المدفكع عف الفترة الجارية كالفترات السابقة عف , كالتزاـ
 .المبمغ المستحؽ كأصؿ

  يجب االعتراؼ بالمنفعة المتعمقة بالخسارة الضريبية التي يمكف استخداميا بأثر رجعي
, السترداد ضريبة جارية لفترة سابقة كأصؿ في الفترات التي تحدث فييا الخسارة الضريبية

 .حيث يككف مف المحتمؿ أف منفعة ستتدفؽ إلى المشركع كما يمكف قياسيا بمكثكقية
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: االعتراف بااللتزامات واألصول الضريبية المؤجمة- 3-3-3-2
 :االعتراف بالتزام ضريبي مؤجل: أوال

 بالتزاـ ضريبي مؤجؿ لجميعب االعتراؼ  يج12لممعيار المحاسبي الدكلي رقـ ً كفقا
 :1الفركؽ المؤقتة الضريبية، مالـ ينشأ اإللتزاـ الضريبي عف

 .االعتراؼ األكلي بالضريبة-  أ

 :االعترافاألكلي بأصؿ أك إلتزاـ في عممية تتصؼ بأنيا-  ب

  ليست إندماج لألعماؿ .
  في كقت حدكث العممية لـ تؤثر عمى الربح المحاسبي كال عمى الربح الخاضعممضريبة

 .(الخسارة الضريبية)

, كلكف بالنسبة لمفركؽ الضريبية المؤقتة المرتبطة باإلستثمارات في الشركات التابعة
فإنو يجب االعتراؼ بالتزاـ ضريبي , كالحصص في المشاريع المشتركة, أكالفركعكالشركات الزميمة

: 2مؤجؿ ما عدا عندما يتحقؽ كال الشرطيف التالييف
تككف المنشأة األـ أك المستثمر أك المشارؾ قادر عمى التحكـ في تكقيت انعكاس الفرؽ  - أ

. المؤقت
 .رمف المحتمؿ أف ال ينعكس الفرؽ المؤقت في المستقبؿ المنظك - ب

كما يتـ االعتراؼ بااللتزامات الضريبية المؤجمة لمفركقات المؤقتة الخاضعة لمضريبة التي ترتبط 
 .3بالشيرة إلى الحد الذم ال تنشأ فيو مف االعتراؼ األكلي بالشيرة

كتعتمد طريقة المحاسبة عف الفركؽ المؤقتة الناشئة عف االعتراؼ األكلي بأصؿ أك التزاـ عمى 
 :4طبيعة العممية التي أدت إلى االعتراؼ األكلي باألصؿ

كىذا يؤثر عمى , في اندماج األعماؿ يعترؼ المشركع بأم التزاـ أك أصؿ ضريبي مؤجؿ - أ
 .مبمغ الشيرة أك أم زيادة في حصة المنشأة المشترية

فيجب عمى , إذا كانت العممية تؤثر عمى الربح المحاسبي أك عمى الربح الضريبي - ب
كما يجب أف يعترؼ بما ينتج مف , المشركع االعتراؼ بأم التزاـ أك أصؿ ضريبي مؤجؿ
 .مصركؼ أك دخؿ ضريبي مؤجؿ في الربح أك الخسارة

في حاالت أخرل يجب عمى المشركع االعتراؼ بااللتزاـ أك األصؿ الضريبي المؤجؿ  - ت
 . كيعدؿ المبمغ المرحؿ لألصؿ أك االلتزاـ بنفس المبمغ
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 :االعتراف باألصل الضريبي المؤجل: ثانيا
 المحاسبة عف ضرائب الدخؿ يجب االعتراؼ بأصؿ 12 لممعيار المحاسبي الدكلي ًكفقا

ضريبي مؤجؿ مقابؿ كافة الفركؽ المؤقتة القابمة لالقتطاع إلى الحد الذم يككف فيو الربح 
ما لـ يككف األصؿ الضريبي المؤجؿ ناشئ , الضريبي محتمؿ تكفره لطرح الفركؽ المؤقتة منو

: 1عف االعتراؼ المبدئي باألصؿ أك االلتزاـ في عممية تتصؼ بأنيا
. ليست اندماج أعماؿ - أ
 (الخسارة الضريبية)في كقت حدكثيا لـ تؤثر عمى الربح المحاسبي أك الربح الضريبي  - ب

كلكف بالنسبة لالعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ لكافة الفركؽ الضريبية المؤقتة القابمة لالقتطاع 
كالحصص في , أك الفركعكالشركات الزميمة, الناشئة عف اإلستثمارات في الشركات التابعة

: كذلؾ فقط إلى الحد الذم يككف محتمال أف, 2المشاريع المشتركة
 ينعكس الفرؽ المؤقت في المستقبؿ المنظكر .
 يتكفر ربح ضريبي يمكف استغالؿ الفرؽ المؤقت مقابمو. 

 يجب أف يعترؼ المشركع باألصكؿ الضريبية المؤجمة عندما يككف 12 لممعيار المحاسبي ًككفقا
مف المحتمؿ أف يكتسب المشركع أرباح ضريبية كافية يمكف أف تستخدـ ضدىا فركؽ مؤقتة قابمة 

 .لالقتطاع
كما يتـ االعتراؼ باألصؿ الضريبي المؤجؿ في نفس الفترة التي ينشأ فييا الفركؽ المؤقتة القابمة 

 يمكف االنتفاع منو بمقابمتو بفركؽ ً ضريبياًلالقتطاع عندما يككف مف المحتمؿ أف يتكفر ربحا
مؤقتة قابمة لالقتطاع عندما يككف ىناؾ فركؽ مؤقتة كافية تعكد لنفس السمطة الضريبية كالمنشأة 

 :الخاضعة لمضريبة كمتكقع أف تنعكس
 .في نفس الفترة المتكقع انعكاس الفرؽ المؤقت القابؿ لالقتطاع فييا - أ
في فترات تككف الخسائر الضريبية الناشئة عف األصؿ الضريبي المؤجؿ ممكف تدكيرىا  - ب

 .بأثر رجعي أك مستقبمي
كعندما ال يككف ىناؾ فركؽ ضريبية مؤقتة كافية تعكد لنفس السمطة الضريبية كنفس المشركع 

 :3الخاضع لمضريبة فيجب أف يتـ االعتراؼ باألصؿ الضريبي المؤجؿ إلى الحد الذم
مف المحتمؿ أف يككف المشركع ربح ضريبي كاؼ يعكد لنفس السمطة الضريبية كلنفس  - أ

المشركع الخاضع لمضريبة في نفس الفترة التي تنعكس فييا الفركؽ المؤقتة القابمة 
 .لالقتطاع
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 ضريبية لمفترات ًفي حاؿ تكافر فرص التخطيط الضريبي لممشركع سكؼ تكجد أرباحا - ب
 .المناسبة

كما يتـ االعتراؼ باألصكؿ الضريبية المؤجمة الناتجة مف االعتراؼ األكلي بالشيرة كجزء مف 
محاسبة اندماج األعماؿ بمقدار احتماؿ تكفر الربح الخاضع لمضريبة كالذم يمكف بمقابمو 

 .1االستفادة مف الفرؽ المؤقت القابؿ لالقتطاع
كما يجب االعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ لقاء الخسائر الضريبية كالخصكمات الضريبية غير 

المستخدمة المدكرة إلى الحد الذم يككف فيو مف المحتمؿ تحقيؽ أرباح ضريبية مستقبمية 
كما ال يجب أف يتـ االعتراؼ بأصؿ .2الستخداـ ىذه الخسائر كالخصكمات الضريبية مقابميا

ضريبي مؤجؿ إذا كاف مف غير المحتمؿ تكفر ربح ضريبي يمكف استخداـ الخسائر الضريبية أك 
 .الخصكمات الضريبية ضده

كالمعايير التالية ىي المعايير المعتمدة عند تخميف احتماؿ تحقيؽ ربح ضريبي لمقابمة الخسائر 
 :3الضريبية أك الخصكمات الضريبية

في حاؿ تكافر لممشركع فركؽ ضريبية مؤقتة تعكد لنفس السمطة الضريبية كالمشركع  - أ
كالتي سينشأ عنيا مبالغ خاضعة لمضريبة يمكف أف تستخدـ الخسائر , الخاضع لمضريبة

 .كالخصكمات الضريبية ضدىا قبؿ أف تنتيي مدتيا
 ضريبية قبؿ انتياء مدة الخسائر كالخصكمات الضريبية ًفي حاؿ حقؽ المشركع أرباحا - ب

 .غير المستخدمة
في حاؿ كانت الخسائر الضريبية غير المستخدمة تنشأ عف أسباب محددة مف غير  - ت

 .المتكقع تكرارىا
في حاؿ تكفر فرص التخطيط الضريبي لممشركع كسينتج عنيا أرباح ضريبية في الفترة  - ث

 .التي يمكف أف تستخدـ فييا الخسائر كالخصكمات الضريبية غير المستخدمة
 إلى الحد الذم يككف فيو مف ًكما يجب االعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ غير معترؼ بو سابقا

 .المحتمؿ أف يسمح الربح الضريبي المستقبمي باسترداد األصؿ الضريبي المؤجؿ
 :قياس االلتزامات واألصول الضريبية المؤجمة- 3-3-3-3

 يجب قياس االلتزامات كاألصكؿ الضريبية الجارية 12كفقا لممعيار المحاسبي الدكلي 
لمفترات الحالية كالفترات الماضية بالمبمغ المتكقع دفعو أك المتكقع استرداده مف السمطات 
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الضريبية باستخداـ معدالت الضريبة كقكانيف الضريبة السارية أك السارية فعال بنياية فترة إعداد 
 .1التقارير

الضريبية المؤجمة فيجب قياسيا بمكجب معدالت الضرائب  (األصكؿ)أما االلتزامات 
المتكقع أف تنطبؽ في الفترة التي يتحقؽ فييا األصؿ أك يسدد االلتزاـ بناء عمى معدالت الضريبة 

كما يجب أف يعكس قياس األصكؿ , السارية بنياية فترة إعداد التقارير (كقكانيف الضريبة)
كااللتزامات الضريبية المؤجمة التبعات الضريبية التي يمكف أف تتبع الطريقة التي يتكقع فييا 
كفي , المشركع أف تسترد أك تدفع المبمغ المسجؿ ألصكليا أك التزاماتيا بنياية فترة إعداد التقارير

 لمتكسط المعدالت التي مف المتكقع أف ًحاؿ تطبيؽ معدالت ضريبة مختمفة فيجب قياسيا كفقا
 .تطبؽ عمى الربح الضريبي لمفترات التي مف المتكقع أف تنعكس فييا الفركؽ المؤقتة

فييا المشركع المبمغ  (تسدد)كفي بعض مناطؽ االختصاص الضريبية فاف الطريقة التي تسترد 
 :2ضريبي يمكف أف تؤثر عمى أحد أك كال مف (التزاـ)المسجؿ ألصؿ 

 .(التزاـ)المشركع المبمغ المرحؿ ألصؿ  (تسدد)معدؿ الضريبة الذم ينطبؽ عندما يسترد  - أ
 .(االلتزاـ)القاعدة الضريبية لألصؿ  - ب

كبالتالي يجب عمى المشركع قياس االلتزامات كاألصكؿ الضريبية المؤجمة باستخداـ المعدؿ 
 .الضريبي كالقاعدة الضريبية المتفقة مع األسمكب المتكقع لالسترداد أك السداد

, كما يجب في نياية كؿ فترة إعداد تقارير إعادة النظر بالمبمغ المرحؿ لألصؿ الضريبي المؤجؿ
بحيث يتـ تخفيض مبمغ األصؿ الضريبي إلى الحد الذم ال يعكد محتمال تكفر ربح ضريبي 

كعكس أم تخفيض إلى الحد الذم , يسمح باستخداـ جزء مف أك كامؿ األصؿ الضريبي المؤجؿ
 .3يصبح معو مف المحتمؿ تكفر ربح ضريبي كافي

 :االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجمة- 3-3-3-4
 تتـ المحاسبة عف اآلثار الضريبية الجارية كالمؤجمة لعممية أك حدث آخر بنفس الطريقة 

كانطالقا مف ىذا المبدأ يتـ االعتراؼ , التي تتـ فييا المحاسبة عف العممية أك الحدث اآلخر نفسو
 :بالضريبة الحالية كالمؤجمة كما يمي

 :البنود المعترف بيا في الربح أو الخسارة: أوال
تضمينيا في صافي الربح أك كالجارية كالمؤجمة كدخؿ أك مصركؼ بالضريبةيجب االعتراؼ 

 :4مفالخسارة لمفترة، كذلكفيما عدا الحد الذم تككف الضريبة عنده ناشئة 
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خارج الربح أك ,  بنفس الفترة أك في فترة مختمفةبو يتماالعتراؼ  الذمحدثاؿ أك العممية - أ
 . حقكؽ الممكيةالخسارة في بياف الدخؿ الشامؿ اآلخر مباشرة في

 .بطريقة التممؾاألعماؿ جإندما - ب
 :البنود المعترف بيا خارج الربح أو الخسارة: ثانيا

 إذا كانت الضريبة  الربح أك الخسارة،خارج كالمؤجمة حاليةاؿيجب االعتراؼ بالضريبة
 :نفس الفترة أك في فترة مختمفةمرتبطة ببنكد تـ االعتراؼ بيا خارج الربح أك الخسارة سكاء في 

حيث تسمح معايير المحاسبة الدكلية باالعتراؼ ببنكد معينة في بياف الدخؿ الشامؿ اآلخر كمف 
 :األمثمة
 التغير في القيمة المسجمة الناشئ مف إعادة تقييـ الممتمكات كالمصانع كالمعدات. 
 فركؽ الصرؼ الناتجة عمى ترجمة البيانات المالية لعممة أجنبية. 

 :كمف األمثمة, كما سمحت المعايير الدكلية باالعتراؼ ببنكد مباشرة في حقكؽ الممكية
  تعديؿ الرصيد االفتتاحي لألرباح الناتجة مف التغير في السياسات المحاسبية المطبقة

 .بأثر رجعي أك تصحيح األخطاء
 المبالغ الناتجة مف االعتراؼ األكلي بمككف حقكؽ الممكية ألداة مالية مركبة. 

كفي بعض الظركؼ ال يمكف تحديد قيمة الضريبة الحالية كالمؤجمة التي يرتبط ببنكد تـ االعتراؼ 
كبالتالي يتـ تحديد الضريبة الجارية كالمؤجمة عمى أساس تكزيع تناسبي , بيا خارج الربح كالخسارة

كمف ىذه الحاالت , معقكؿ لمضريبة الجارية كالمؤجمة لممشركع لدل الدكائر الضريبية المختصة
 :1التالية
حالة كجكد معدالت تصاعدية لضريبة الدخؿ بحيث يككف مف الصعب تحديد المعدؿ  - أ

 .(الخسارة الضريبية)الذم فرض عمى الربح الضريبي 
عندما يؤثر تغير معدؿ الضريبة أك القكانيف الضريبية عمى األصؿ أك االلتزاـ الضريبي  - ب

 .لبند كاف قد تـ االعتراؼ بو خارج الربح أك الخسارة
أك عدـ االعتراؼ باألصؿ , عندما يحدد المشركع أف يتـ االعتراؼ بأصؿ ضريبي مؤجؿ - ت

الضريبي المؤجؿ كيعكد األصؿ إلى بند كاف قد حمؿ أك أضيؼ خارج الربح أك الخسارة 
 .المعترؼ بو
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 خاتمة الفصل الثاني
 

تناكؿ الفصؿ الثاني معايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ إصدار كأىمية معايير المحاسبة 
كمدل الحاجة إلييا كضركرتيا لمفئات المختمفة مف مستخدمي القكائـ المالية كبالنسبة , الدكلية

مفيـك مف خالؿ , كمف ثـ عرض اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلية, لضرائب الدخؿ
عناصر البيانات المالية كتحديد , اإلطار المفاىيمي لممحاسبةكأىمية مككنات  كاإلطار المفاىيمي

قياس عناصر كاالعتراؼ باإلضافة إلى قكاعد , الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبيةك
 ضرائب الدخؿ كالذم ييدؼ إلى كصؼ 12ثـ عرض المعيار المحاسبي الدكلي , البيانات المالية

كالمسألة األساسية في ذلؾ ىي كيؼ تتـ المحاسبة عف , المعالجة المحاسبية لضرائب الدخؿ
كاالعتراؼ باألصكؿ الضريبية المؤجمة كعرض ضرائب , التبعات الجارية كالمستقبمية لمضريبة

 .الدخؿ في البيانات المالية
ضركرة تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية استجابة إلى مف خالؿ دراسة الفصؿ الثاني يرل الباحث 
بيدؼ الكصكؿ إلى بيانات مالية تتصؼ بالجكدة , مجمكعة الظركؼ كالعكامؿ الدكلية كاإلقميمية

 اإلطار المفاىيمي لمتكصؿ إلى مجمكعة متسقة مف باإلضافة إلى ضركرة اعتماد, كالمصداقية
 12كضركرة اعتماده مع المعيار المحاسبي الدكلي , الفركض كالمبادئ كالمعايير المحاسبية

 .ضرائب الدخؿ كأساس بحيث يككف نقطة البداية إلطار مفاىيمي لمحاسبة الضرائب عمى الدخؿ
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 الفصل الثالث
سوري ــــــــــــل ايــــــظام الضريبــــــالن

 :مقدمة
, غمب عمى المشّرع السكرم الرغبة في زيادة المكارد الضريبية دكف االىتماـ بمبدأ العدالة

نكعيف مف الضرائب ىما الضرائب المباشرة كغير / 1940/فقد شمؿ النظاـ الضريبي قبؿ عاـ 
كالصعكبات التي كاجيت المشّرع مف , كازدياد األعباء العامة, إاّل أف نقص مكارد الدكلة, المباشرة

ناحية ضعؼ إجراءات التحقؽ كالجباية كاالنخفاض الشديد في الكعي الضريبي لممكمفيف، دفعت 
المشرع السكرم إلى إجراء بعض التعديالت عمى النظاـ الضريبي مثؿ إلغاء بعض الضرائب، 

كتعديؿ ضريبة اإلنتاج الزراعي، كفرض ضريبة عمى الدخؿ تتناكؿ أرباح الميف كالحرؼ 
لعاـ / 85/كبدأتمرحمة تصحيح التشريع مع صدكر المرسـك , الصناعية كالتجارية كغير التجارية

الذم أعيدت بمكجبو صياغة نصكص ضريبة الدخؿ ضمف إطار جديد تيدؼ إلى / 1949/
 لضرائب نكعية عمى الدخؿ ىي الضريبة عمى دخؿ األرباح ًتضمف تشريعا, زيادة الحصيمة

كاعتبر القانكف أف ىذه الضريبة بمثابة ضريبة القانكف العاـ , التجارية كالصناعية كغير التجارية
كما أخضع لمضريبة أصحاب الميف الحرة مف عقكد ليا , 1بالنسبة إلى باقي الضرائب النكعية

كىدؼ إلى العدالة مف خالؿ إلغاء طريقة التكميؼ المقطكع بالنسبة إلى باقي , صفة االستمرار
 .المكمفيف غير الخاضعيف لضريبة األرباح

كقد شيدت ىذه المرحمة انخفاضان ممحكظان في حصيمة الضرائب كالرسكـ المباشرة العتبارات 
في حيف شيدت ارتفاعان ميمان في حصيمة الضرائب كالرسكـ غير المباشرة العتبارات , العدالة

حتى بصدكر القانكف 1949لعاـ / 85/ كقد استمر العمؿ بمكجب أحكاـ المرسـك رقـ.2الحصيمة
كالذم تضمف تشريعان لضرائب نكعية عمى الدخؿ ىي الضريبة عمى دخؿ , 2003لعاـ / 24/

 .فئة األرباح الحقيقية كفئة الدخؿ المقطكع: األرباح التجارية كالصناعية كغير التجارية
فقد حدد القانكف في الباب األكؿ منو ضريبة أرباح الميف كالحرؼ الصناعية كالتجارية كغير 

كما تناكؿ , حيث حدد األشخاص الخاضعيف لمضريبة, /فئة مكمفي األرباح الحقيقية/التجارية 
أسس التكميؼ مف حيث تحديد مطرح الضريبة كأنكاع األعباء كالنفقات التي تقتضييا ممارسة 

كما تناكؿ إعادة النظر كالتصحيح , كمف ثـ تحديد معدالت الضريبة كتحققيا كاستحقاقيا, األعماؿ
كلجاف البت في االعتراضات كالجاف , مف حيث تحديد آلية االعتراض كالميؿ الزمنية الالزمة

عادة النظر  . المالية كالطعف كا 
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 :المكمفون بضريبة دخل األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية- 3-1
تتناكؿ الضريبة المكمفيف اآلتي بيانيـ عف أرباحيـ الناشئة عف ممارسة الميف كالحرؼ 
ف كانت عارضة كمصادر الدخؿ  الصناعية كالتجارية كغير التجارية كسائر األعماؿ التجارية كا 

. األخرل غير الخاضعة لضريبة دخؿ أخرل كال لضريبة ريع العقارات كالعرصات
بضريبة دخؿ األشخاص المكمفيف ,  كتعديالتو2003 لعاـ 24مف القانكف / 2/لمادة كقد حددتا

 .األرباح التجارية كالصناعية كغير التجارية
 :مطرح ضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية- 3-2

  تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي المتحقؽ 2003لعاـ / 24/ لمقانكف ً كفقا
كيتألؼ الربح , كانكف األكؿ/ 31/كانكف الثاني إلى / 1/خالؿ سنة األعماؿ كتحسب السنة مف 

الصافي مف مجمكع اإليرادات اإلجمالية ألعماؿ المكمؼ الخاضعة لمضريبة عمى اختالؼ 
. 1أنكاعيا بعد حسـ األعباء كالنفقات التي تقتضييا ممارستو أك التي تالـز نكع العمؿ

: اإليرادات الخاضعة لمضريبة- 3-2-1
أخضع المشرع السكرم لمضريبة جميع األرباح التي تقكـ بيا المنشأة عمى اختالؼ 

: 2ف اإليرادات الخاضعة لمضريبة تتناكؿ العناصر التاليةإكبالتالي ؼ, مصادرىا
: أرباح االستغالل العادي: ًأوال

, كىي األرباح الناتجة عف العمميات التي تقـك بيا المنشأة في نطاؽ االستغالؿ العادم
.  الختالؼ طبيعة المشركعًكيختمؼ تحديد ىذه األرباح تبعا

ففي المشركع التجارم يتحدد الربح اإلجمالي عمى أساس الزيادة في صافي قيمة المبيعات بعد 
كيعبر , كما يجب األخذ بالحسباف البضاعة المدكرة, خصـ مردكدات المبيعات مف تكمفة المبيعات

: عف الربح بالمعادلة التالية
 (بضاعة أكؿ المدة+ المشتريات )– بضاعة آخر المدة +المبيعات= الربح غير الصافي 

أّما في المشركع الصناعي يتحدد الربح اإلجمالي عمى أساس الزيادة في صافي قيمة المبيعات 
: كيعبر عف الربح بالشكؿ التالي, عف تكمفة اإلنتاج

 + (بضاعة أكؿ المدة+ المشتريات )– بضاعة آخر المدة + المبيعات = الربح غير الصافي 
. نفقات التصنيع+ أجكر اليد العاممة 

بينما يتـ حساب الربح في المنشآت الخدمية بقيمة الزيادة في اإليرادات المحصمة نتيجة تأدية 
. الخدمات عف المصاريؼ التي صرفت في تقديـ ىذه الخدمات
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: اإليرادات الرأسمالية: ًثانيا
شمؿ اإليرادات الرأسمالية الزيادة التي تطرأ عمى قيمة المكجكدات العينية كغير العينية ت 

 رأسمالية يجب أف ًكتعتبر ىذه الزيادة مف كجية النظر الضريبية أرباحا, التي تممكيا المنشأة
, كتفرض الضريبة عمى ىذه الزيادة عند التصرؼ بيا,  مع نظرية الميزانيةًتخضع لمضريبة تماشيا

أك نزع الممكية , كالمقصكد بالتصرؼ البيع أك تقديـ األصؿ كحصة في شركة أك مقايضة األصؿ
. في أثناء ممارسة المشركع عممو أك في نيايتو, أك المصادرة بعكض أك الدمج بمشركع آخر

أك استبداليا أك , كىي األرباح الناتجة عف بيع األصكؿ الثابتة: التصرف بموجودات عينية .1
 كف الزيادة الرأسمالية تساكم الفرؽ بيف ثمف البيع إكبالتالي ؼ, االستيالء عمييا أك ىالكيا

بعد تنزيؿ سائر المبالغ التي اقتطعت باسـ اىتالؾ لألصؿ المتخمى عنو مف ثمف , التكمفة
 .التكمفة

كفقا لمنظاـ الضريبي السكرم تعتبر كؿ زيادة في القيمة الناتجة : التصرف بموجودات عينية .2
 ًربحا (براءات االختراع, الفركغ, شيرة المحؿ)عف التصرؼ بالمكجكدات غير العينية لممكمؼ 

 . خاضعا لمضريبة المفركضة عمى األرباح الصناعية كالتجاريةًرأسماليا
: اإليرادات العرضية: ًثالثا

 تنتج اإليرادات العرضية مف العمميات العارضة التي يقـك بيا المكمؼ كال تدخؿ أساس 
: كمف أىـ ىذه اإليرادات ما يمي, في نشاطو الرئيسي

: التعويض الذي تحصل عميو الشركة نتيجة فقدان أحد موجوداتيا أو تمفو .1
كحصكؿ المشركع عمى , صكؿ نتيجة لمحرؽ أك السرقة أك لسبب آخراألفي حاؿ تمؼ أحد 
فإف الفرؽ بيف قيمة التعكيض الذم يحصؿ عميو المشركع كبيف , ميفأتعكيض مف شركة الت

, الرصيد الدفترم لتكمفة األصؿ ىك إيراد عرضي ال يتصؼ بالتكرار يجب أف يخضع لمضريبة
كأدرجت ضمف المصاريؼ , شريطة أف تككف أقساط التأميف المدفكعة قد عدت ضمف التكاليؼ

. الثابتةككىنا يجب التمييز بيف التأميف عمى األصكؿ المتداكلة , التي تخصـ مف كعاء الضريبة
ميف يخضع لمضريبة في حدكد الفرؽ أفاف مبمغ الت: مين عمى األصول المتداولةأففي حال الت

ميف كبيف تكاليؼ البضاعة التالفة حتى تاريخ ىالؾ العنصر أبيف المبمغ المدفكع مف شركة الت
ذا كاف التعكيض أقؿ مف التكاليؼ يعتبر الفرؽ خسارة قابمة لمتنزيؿ مف كعاء , المؤمف عميو كا 

. الضريبة
ميف أففي حاؿ زيادة التعكيض المقدـ مف شركة الت: مين عمى األصول الثابتةأأما في حال الت

أك أف ال , ً رأسمالياًفإما أف يخضع الفرؽ لمضريبة ألنو ربحا, عمى القيمة الدفترية لألصؿ اليالؾ
. ميفأيخضع لمضريبة ألف الغرض مف التعكيض ليس اإلثراء عمى حساب شركة الت
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قد يقـك المكمؼ الضريبي خالؿ سنة التكميؼ :الديون المحصمة والتي سبق إعداميا .2
ف معالجة ىذه الديكف إكبالتالي ؼ, بتحصيؿ ديكف كاف قد تـ إعداميا في السنكات السابقة

إذا تـ اعتماد الديكف في السنكات السابقة فيجب إدراج الديكف :يككف بإحدل الحالتيف
 كديكف معدكمة فال يمكف ًكفي حاؿ عدـ اعتماد الديكف سابقا, المحصمة ضمف كعاء الضريبة

 لمضريبة حتى كلك تـ إدراجيا ضمف ً خاضعاًاعتبار ىذه الديكف المعدكمة كالمحصمة إيرادا
 . لالزدكاج الضريبيًكيجب استبعادىا منعا, أرباح المكمؼ

جميع الفكائد التي يحصؿ عمييا المكمؼ مف فكائد تأخير التي تحصؿ عمييا المنشأة :الفوائد .3
كالفكائد , كفكائد االستثمار كفكائد القركض كخالفو, مف المدينيف المتأخريف عف سداد ديكنيـ

تدخؿ ضمف كعاء ضريبة األرباح ك, ًالتي يدفعيا المشتركف لقاء قيمة بضاعة لـ تسدد نقدا
 .كتخضع لمضريبة المفركضة عمى األرباح, الصناعية كالتجارية كغير التجارية

 ً كالتي تعتبر امتداداةيعتبر اإليراد الحاصؿ مف األعماؿ الزراعي:أرباح العمميات الزراعية .4
يجب أف ُيضاؼ إلى كعاء ضريبة األرباح , ً عرضياًلألعماؿ التجارية أك الصناعية إيرادا
 .كيخضع لمضريبة المفركضة عمى ىذه األرباح, الصناعية كالتجارية كغير التجارية

ُتعتبر جميع اإلعانات كالمنح التي يحصؿ عمييا المكمؼ مف الجيات :اإلعانات والمنح .5
العامة أك الجيات الخاصة كالتي يستخدميا في تحقيؽ بعض األىداؼ كالمشاريع اإلنمائية 

, تدخؿ ضمف كعاء ضريبة األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية, إيرادات عرضية
 .كيخضع لمضريبة المفركضة عمى ىذه األرباح

, اإليرادات العارضة التي يحصؿ عمييا المكمؼ نتيجة تعكيض األضرار:العطل والضرر .6
خضع لمضريبة تك, تدخؿ ضمف كعاء ضريبة األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية

كيمكف أف يأتي ىذا التعكيض مف عدـ تنفيذ التزاـ لصالح , المفركضة عمى ىذه األرباح
كما كيعتبر كؿ تعكيض يحصؿ عميو المكمؼ عف عطؿ أك ضرر , أك فسخ عقد, المنشأة

كتحكـ بو المحكمة كيتصؿ بالنشاط الصناعي أك التجارم إيرادا خاضعا لمضريبة في السنة 
 .التي يصبح فييا حقو ثابتا لممكمؼ

تعتبر مف اإليرادات العرضية الخاضعة :التعويضات األخرى التي يحصل عمييا المكمف .7
 :لمضريبة

. التعكيض المقبكض مقابؿ التعيد بعدـ الدخكؿ في المناقصات أك مقابؿ تحقيؽ اإلنتاج - أ
. تعكيض نزع الممكية أك المصادرة - ب
. التعكيض مقابؿ التنازؿ عف عقد اإليجار - ت
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: النفقات واألعباء واجبة الخصم من وعاء الضريبة- 3-2-2
كقد حددت , اتفقت التشريعات الضريبية عمى إخضاع األرباح الصافية لممكمؼ لمضريبة

ىذه األرباح بأنيا ما تبقى مف نتيجة عمميات المكمؼ عمى اختالؼ أنكاعيا بعد خصـ التكاليؼ 
إال أف ىذه التشريعات اختمفت في كضع , كاألعباء التي يتكبدىا المكمؼ في سبيؿ تحقيؽ الربح
فالبعض اعتبر أنيا تشمؿ المبالغ الالزمة , معايير ثابتة لتحديد النفقات كاألعباء كاجبة الخصـ

بينما ذىب البعض اآلخر إلى المفيـك الكاسع لمتكاليؼ , لمحصكؿ عمى الربح كالمحافظة عميو
إال أف المشرع السكرم حدد ,  بنشاط المشركعً كثيقاًليشمؿ جميع المبالغ التي ترتبط ارتباطا

:  عمى النحك التالي2003لعاـ / 24/ لمقانكف ًالنفقات الكاجبة الخصـ مف كعاء الضريبة كفقا
: إيجار العقار: أوال

 قبؿ النظاـ الضريبي السكرم تنزيؿ بدالت إيجار العقارات التي يستأجرىا المكمؼ 
:  ما يمي2003 لعاـ 24حيث جاء في المادة السابعة مف القانكف , لممارسة أعمالو

/  لممكمؼًإذا كانت ممكا/تُنزؿ بدالت إيجار المحالت المعدة لممارسة العمؿ أك قيمتيا التأجيرية "
. 1"عمى أساس البدالت أك القيـ المستند إلييا في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية

أف النفقة القابمة لمتنزيؿ ىي بدالت إيجار  /  24/ 8/ 1298كقد حدد قرار كزارة المالية رقـ 
كأكضح أف المقصكد مف معنى كممة المحالت ىك العقارات , المحالت المعدة لممارسة العمؿ

. 2كليس اآلالت, المبنية
: كما فرؽ المشرع السكرم بيف المكمفيف المستأجريف لمعقارات كالمكمفيف المالكيف كما يمي

:  المحالت ممك المكمف
 لمقيمة التأجيرية عمى أساس ًقِبؿ المشرع تنزيؿ بدؿ اإليجار مف كعاء الضريبة كفقا

كتشمؿ القيمة التأجيرية فائدة , البدالت أك القيـ المستند إلييا في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية
االىتالؾ الالـز السترداد قيمة العقار خالؿ , رأس الماؿ المستثمر في العقار كالربح الصافي

كفي حاؿ , كالضريبة العقارية كمصاريؼ الصيانة كالمحافظة عمى العقار, سنكات حياتو اإلنتاجية
. لـ تفرض ضريبة ريع العقارات ينزؿ بدؿ إيجار المثؿ

:  المحالت مستأجرة من اآلخرين
ُينزؿ مف كعاء الضريبة في حالة المحالت المستأجرة اإليجار الفعمي الذم يدفعو المكمؼ 

باإلضافة ,  كاف استعمالياًكيشمؿ اإليجار كافة العقارات المؤجرة لممكمؼ أيا, لقاء عقد اإليجار
إلى األجزاء المؤجرة آلخريف مف المحؿ شريطة أف تدخؿ في األرباح الضريبية اإليرادات الناجمة 

. عنيا
                                           

1
. فمرح ة, 7اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24ٌمبْٔٛ  ا

2
 .1966 / 2 / 1ربرٌخ ,  / 24/ 8/ 1298 لرار ٚزارح اٌّبٌٍخ رلُ 



119 

 

 ألحد ًككانت العقارات ممكا, كما يقبؿ تنزيؿ بدؿ اإليجار حتى لك كاف المكمؼ شخصية اعتبارية
بشرط عدـ , كلك كانت المحالت مممككة عمى الشيكع بيف الشركاء كخارج أصكؿ الشركة, الشركاء

. المغاالة في بدؿ اإليجار
شمؿ تنزيؿ بدؿ اإليجار العقارات المعدة لسكف العامميف في الشركات التي يقضي عمميا تقديـ مك

كفي ,  لوًكلكف ال يقبؿ خصـ بدؿ إيجار العقار الذم يتخذه صاحب الشركة سكنا, سكف لمعامميف
حاؿ شغؿ جزء مف العقار ينزؿ جزء البدؿ الذم يتناسب مع ما يشغمو مف العقار لممارسة 

. النشاط
: الرواتب واألجور: ثانيا

نص التشريع الضريبي السكرم عمى عد الركاتب كاألجكر مف األعباء كاجبة الخصـ مف 
:  ما يمي24فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف , الكعاء الضريبي

. 1" عف خدماتيـًتُنزؿ الركاتب كاألجكر كالحكافز التي تدفع لممستخدميف كالعماؿ بدال"
,  عف خدماتيـ مف أجر دكرم مقطكعًكالمقصكد بالركاتب كاألجكر كؿ ما يدفع لممستخدميف بدال

أك , أك رقـ المبيعات, بغض النظر عف طريقة تحديده عمى شكؿ نسبة مئكية مف صافي األرباح
كقد حدد المشرع السكرم مفيـك الركاتب , ً أك عيناًكسكاء دفع األجر نقدا, عمى أساس اإلنتاج

: كاألجكر بالعناصر التالية
. الركاتب كاألجكر كاإلكراميات التي تدفعيا المنشأة لعماليا كمستخدمييا - أ
 .ميف العماؿ كالمستخدميفأبدؿ ت - ب

أك , معاشات التقاعد, االحتياطيات التي يحتجزىا المنشأة مقابؿ تعكيضات التسريح - ت
 . لما ىك منصكص في قانكف العمؿًتعكيضات الطكارئ كفقا

التعكيض العائمي الممنكح لمعامميف في مؤسسات القطاعيف العاـ كالمشترؾ كىيئاتو  - ث
كالشركات ذات االمتياز العاممة , كالعامميف في الشركات كالمؤسسات األجنبية, كمنشآتو

 .في الجميكرية العربية السكرية

. تعكيضات التمثيؿ كتعكيضات االختصاص - ج
: نفقات التامين: ثالثا

نص التشريع الضريبي السكرم عمى عد نفقات التأميف مف األعباء كاجبة الخصـ مف 
تعتبر المدفكع لقاء حصة : " ما يمي24فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف , الكعاء الضريبي

. 2"رب العمؿ في التأمينات االجتماعية مف األعباء كالنفقات القابمة لمتنزيؿ

                                           
1

. فمرح ة, 7اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24ٌمبْٔٛ  ا
2

. فمرح ة, 7اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24ٌمبْٔٛ  ا
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ميف عمى أصكؿ الشركة ضد الحريؽ أكتشمؿ نفقات التأميف جميع األقساط المدفكعة لشركات الت
أما , كالسرقة كاالختالس ك أقساط التاميف ضد حكادث العمؿ كيجب تنزيميا مف كعاء لضريبة

 لمربح كال يجكز تنزيميا مف كعاء ًأقساط التاميف عمى حياة صاحب العمؿ فتعتبر استعماال
.  الضريبة

كيتكقؼ قبكؿ أقساط التاميف كاعتبارىا نفقة قابمة لمتنزيؿ مف كعاء الضريبة عمى عدد مف الشركط 
: 1أىميا
ميف ضدىا مف األخطار التي جرل العرؼ التجارم أك أأف تككف األخطار التي تـ الت - أ

 .ميف ضدىاأالصناعي عمى الت

أف ال تتجاكز المبالغ المخصصة لتغطية األخطار األقساط التي تتقاضاىا شركات  - ب
 .ميف ضد األخطار المخصصةأالت

ميف أكبيف الت, ميف الذاتيأفال يجكز الجمع بيف الت, ميف الذاتيأالتبفي حاؿ قامت الشركة  - ت
 .لدل اآلخريف لنفس األخطار

باإلضافة إلى حكادث العمؿ كغيرىا مف األخطار , ميف جميع عناصر األصكؿأيشمؿ الت - ث
ميف عمى أصكؿ أالتك, ميف عمى حياة العامميف في المشركعأكمنيا الت, المحيطة بالمشركع

. المنشأة مف األخطار
: الضرائب والرسوم: رابعا

 نص التشريع الضريبي السكرم عمى عد الضرائب كالرسـك المالية مف األعباء كاجبة 
:  ما يمي24فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف , الخصـ مف الكعاء الضريبي

ُتعتبر مف األعباء كالنفقات القابمة لمتنزيؿ الضرائب كالرسكـ المترتبة في الجميكرية العربية 
السكرية عمى المكمؼ كالمدفكعة خالؿ السنة التي تحققت فييا األرباح ما عدا ضريبة األرباح 

. 2الصافية المفركضة عمى األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية
: 3كبالتالي يجب خصـ الضرائب كالرسـك مف كعاء الضريبة كلكف ضمف الشركط التالية

 .أف ال تككف الضريبة ىي ضريبة األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية - أ

 .أف تككف الضريبة مفركضة عمى المكمؼ في الجميكرية العربية السكرية - ب

 .أف تككف الضريبة مدفكعة خالؿ السنة التي تحقؽ فييا الربح - ت

أف تككف الضرائب كالرسكـ مترتبة عمى المنشأة أم كاقعة عمى المكمؼ نفسو كعمى  - ث
. أمكالو

                                           
1

 .300ص , 2007, يرجع ساتك, إثراٍُ٘, اٌؼذي, خبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ
2

. فمرح ة, 7اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24ٌمبْٔٛ  ا
3

 .302ص , 2007, يرجع ساتك, إثراٍُ٘, اٌؼذي, خبٌذ, اٌخطٍت, ِسّذ خبٌذ, اٌّٙبًٌٕ
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: كمف أىـ الضرائب كالرسـك التي قبؿ المشرع السكرم تنزيميا مف كعاء الضريبة ما يمي
: الضرائب غير المباشرة والرسوم .1

تُقبؿ الضرائب غير المباشرة كالرسكـ التي يتكبدىا المكمؼ لممارسة أعمالو كعبء كتضاؼ 
مثؿ رسـ الطابع عمى أجكر العماؿ كالعقكد بيف , إلى النفقات في حساب األرباح كالخسائر

كرسـك , كرسـك السيارات المخصصة لمعمؿ الصناعي أك التجارم, المنشأة كالدكلة كعمى األسيـ
. كالرسـك الجمركية, التسجيؿ العقارم لمعقارات المستعممة في ممارسة النشاط

: الضرائب عمى العقارات .2
لـ يقبؿ المشرع السكرم خصـ الضرائب كالرسـك المتعمقة باألبنية كاإلنشاءات كما يتبعيا مف 

كاألراضي المستعممة لألغراض التجارية لككف ضريبة ريع , 2ـ/ 1000/أرض فضاء في حدكد 
بينما قبؿ المشرع السكرم اعتبار , العقارات تقع عمى المالؾ إال في حاؿ كجكد نص مخالؼ

الضرائب كالرسـك المتعمقة باآلالت كاألدكات عبء كسمح بتنزيميا مف كعاء الضريبة شريطة أف 
. كما قبؿ المشرع خصـ ضريبة ريع العقارات كالعرصات كرسـ الحراسة,  لممكمؼًتككف ممكا

: الضريبة عمى الرواتب واألجور .3
لـ يقبؿ المشرع السكرم خصـ الضريبة عمى الركاتب كاألجكر مف كعاء الضريبة إال إذا نص 

. حيث إف ىذه الضرائب تنصب عمى المستخدـ كليس عمى المكمؼ, عقد العمؿ عمى خالؼ ذلؾ
: التبرعات: خامسا

نص التشريع الضريبي السكرم عمى عد التبرعات مف األعباء كاجبة الخصـ مف الكعاء 
:  ما يمي24فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف , الضريبي

ُتعد مف النفقات التي يمكف تنزيميا مف األرباح غير الصافية التبرعات المدفكعة مف قبؿ " 
,  بأنيا ذات نفع عاـًالمكمفيف مقابؿ كصكالت رسمية لجيات عامة أك خاصة معترؼ بيا رسميا

 كدفاتر نظامية مقبكلة مف قبؿ دكائر ًبشرط أف تككف الجيتاف المتبرعة كالمتبرع ليا تمسكاف قيكدا
. 1"مف األرباح الصافية/  بالمائة3/ضريبة الدخؿ كبما ال يتجاكز 

كالمدارس كالمشافي , كالمقصكد بالجيات ذات النفع العاـ المؤسسات مثؿ الجيش العربي السكرم
باإلضافة إلى الجمعيات الخيرية كالمؤسسات , الحككمية كالخاصة شريطة أف تمسؾ دفاتر نظامية

: كمما سبؽ يمكف تحديد الشركط التالية لقبكؿ التبرعات. 2االجتماعية كدكر العبادة
. أف تككف التبرعات حقيقية كليست صكرية - أ
. أف تككف مقابؿ إيصاالت رسمية - ب
. أف يتـ التثبت مف صحتيا - ت
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. أف يتـ التبرع إلحدل الجيات ذات النفع العاـ - ث
 .مف الربح الصافي لممنشأة% 3أف ال تتجاكز قيمة المبمغ المتبرع بو  - ج

: االىتالك: سادسا
نص التشريع الضريبي السكرم عمى عد االىتالؾ مف األعباء كاجبة الخصـ مف الكعاء 

:  ما يمي24فقد جاء في المادة السابعة مف القانكف , الضريبي
 لمقكاعد الفنية المتبعة في كؿ نكع مف أنكاع الصناعة ًاالستيالكات المقبكلة بصكرة عامة تبعا"

 ً حقيقياًكالتجارة كالميف كالحرؼ ما عدا استيالؾ العقارات ككذلؾ المخصصات التي تمثؿ عبئا
كلكف , كلـ يتعرض القانكف ألم تعريؼ لالىتالؾ بؿ ترؾ األمر لمعرؼ كالتقاليد. 1"ًكمحددا

يالحظ أف ىناؾ مجمكعة مف القكاعد كالشركط التي يجب تكافرىا حتى يتـ قبكؿ االىتالؾ كعبء 
:  لما يميًكنذكر ىذه الشركط كفقا, كينزؿ مف الكعاء الضريبي

 في أصكؿ المنشأة نتيجة ًأم أف يككف مقابؿ نقص حدث فعال: ًأف يككف االىتالؾ حقيقيا .1
كقد حددت اإلدارة المالية تاريخ البدء في حساب االىتالؾ مف , التآكؿ كاليالؾ كمركر الزمف

. تاريخ تركيب األصؿ كتجييزه لالستعماؿ
 لمعرؼ كلطبيعة كؿ صناعة أك ًأف يككف االىتالؾ في حدكد ما يجرم عميو العمؿ طبقا .2

 لكؿ ًكذلؾ كفقا, حيث ترؾ المشرع الضريبي تحديد قيمة االىتالؾ لمعرؼ كالعادات: تجارة
كقد أصدرت كزارة المالية , نكع مف أنكاع الميف كالحرؼ الصناعية كالتجارية كغير التجارية
. بعض النسب الكسطية لتسييؿ العمؿ في الدكائر المالية كالمكمفيف

:  مف عناصر مكجكداتيا في الميزانيةً لممنشأة كيعد عنصراًأف يككف األصؿ الميتمؾ مممككا .3
فال يجكز اىتالؾ األصكؿ المستأجرة إال في حاؿ اشترط عقد اإليجار أف يقكـ المستأجر 

. بردىا إلى المالؾ بعد نياية مدة اإليجار بالحالة التي كانت عمييا عند التعاقد
 عمى صدؽ قائمة المركز ًكذلؾ حرصا:  في حسابات المكمؼًأف يككف االىتالؾ ظاىرا .4

كقد عدت , المالي يجب حساب أقساط االىتالؾ السنكية ميما كانت نتيجة أعماؿ المشركع
حيث ألزمت المادة , 2 عميوً عمى المكمؼ كليس حقاًكزارة المالية السكرية االىتالؾ كاجبا

 بالمبالغ المأخكذة مف األرباح باسـ االستيالؾ ً المكمؼ أف يقدـ جدكال24مف القانكف / 14/
 3.مع بياف ىذه االستيالكات بصكرة منفصمة
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 :مصروف مخصص الخسائر االئتمانية: سابعا
 مف األعباء كاجبة مخصص الخسائر االئتمانيةنص التشريع الضريبي السكرم عمى عد 

 9الصادر بتاريخ  (4ب / ـ ف / 597 )القرار رقـ فقد جاء في , الخصـ مف الكعاء الضريبي
 نيساف 14الصادر بتاريخ  ( 4ب / ـ ف / 650)كالمعدؿ بالقرار رقـ , 2009كانكف األكؿ 

 كيمكف ًاعتبار مصركؼ مخصص الخسائر االئتمانية االنفرادم مصركؼ مقبكؿ ضريبيا, 2010
 .تخفيضو مف األرباح الخاضعة لمضريبة

: األعباء والنفقات غير قابمة لمتنزيل تنطوي بصورة خاصة عمى- 3-2-3
. النفقات الرأسمالية التي تؤدم إلى زيادة قيمة المكجكدات الثابتة .1
. النفقات الشخصية أك المبالغ التي يحسبيا رب العمؿ أك شريكو أجرة لو عف إدارة العمؿ .2
المبالغ التي يحسبيا الشركاء في شركة التضامف أك الشركاء المسؤكليف بدكف حد في  .3

 .شركات التكصية البسيطة أجرة ليـ عف إدارة العمؿ

 :التصريح الضريبي- 3-2-4
 كيفية مسؾ حسابات 2006لعاـ / 51/ كتعديالتو كالمرسـك 2003لعاـ / 24/حددت القانكف 

كتقديـ البياف الضريبي إلى الدكائر المالية مرفقا بو الكثائؽ المحاسبية التي نص عمييا , منتظمة
 :القانكف كما يمي

 بالنسبة لتقديم التصريح الضريبي: 

البياف الضريبي ىك كشؼ يقدـ إلى الدكائر المالية يبيف فيو المكمؼ نتيجة أعمالو الخاضعة 
كقد تقـك كزارة المالية بتحدد نمكذج محدد أك يككف مف دكف صيغة كما , لمضريبة في فترة معينة

حيث يصاغ التصريح الضريبي بأم شكؿ يرغب , ىك في التعامؿ مع اإلدارة الضريبية السكرية
 .فيو المكمؼ شريطة أف يذكر فيو األرباح التي حققيا أك الخسائر التي تكبدىا

 كتعديالتو األشخاص الممزمكف بتقديـ البياف الضريبي بأنو 2003لعاـ / 24/كقد حدد القانكف 
كسكاء , سكاء كانت نتيجة أعمالو ربحا أك خسارة, كؿ مكمؼ خاضع لضريبة األرباح الحقيقية

 .1كاف معفى مف الضريبة أك غير معفى
 الوثائق المرفقة بالبيان : 

 : 2 الكثائؽ الكاجب تقديميا مع البياف كما يمي/ 14/المادة حددت 
 ,عمىالمكمفينأنيقدمكامعالبيانصكرةعنكممنحسابالتشغيؿ بالنسبةلممنشاتالصناعية - أ

بالمبالغالمأخكذةمناألرباحباسماالسًكجدكال,كحسابالمتاجرةكحساباألرباحكالخسائركصكرةعنالميزانية
 .ةتيالكمعبيانيذه االستيالكاتبصكرةمفصؿ
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 / يترتبعمىالمكمفينغيرأصحابالمينالصناعيةكالتجارية - ب
ً أنيقدمكاإثباتا /فيحالعدمكجكدميزانيةأكحساباألرباحكالخسائرلدييـ

يتضمنمجمكعكارداتيماألصميةغيرالصافيةكجميعالنفقاتالمتعمقةبمينتيمكاألعباءالقابمةًلبيانيمجدكال
التنزيمكمقدارربحيمالصافيخالاللسنةالسابقةكيكتفيمنأصحابالمينكالحرفالخاضعةلكتمانالسرذكرمؼ

 .رداتالمبالغالمقبكضةكالمدفكعةكتكاريخقبضياكدفعيا
يترتبعمىالمكمفينأنيبرزكالمدكائرالماليةجميعالكثائقالحسابيةكقكائمالجردككثائقالقبضكالصرفكفكاتيرالشرا - ت

ءكالبيعكبصكرةعامةجميعالمستنداتالتيمنشأنياالتثبتمنصحةبياناتيمكمايمكنقبكاللمستنداتكالقيكدالـ
 .ستخمصةمنكاقعسجالتالحاسكببالنسبةلممكمفينالذينينظمكنقيكدىمالمحاسبيةباستخدامتمكاألداة

 /تميتاريخانتياء ميمةتقديمالبيانالمبحكثعنيفيالمادةًعمىالمكمفينأنيدفعكاإلىالخزينةخاللثالثيف يكما - ث
13 / 

منيذاالقانكنالضريبةالمترتبةعمىاألرباحالمصرحبيافيالبيانكتحسبالمبالغالمدفكعةبمقتضىيذىالمادةـ
 .نأصاللضريبةالتيتقرىاالمجانالضريبيةالمختصة

يجكزلمدكائرالماليةمطالبةالمكمفينبأداءسمفةعمىالضريبةخاللسنةممارسةاألعمالمكضكعالتكميفعمىأنی - ج
 .سكىحسابالسمفةبعدصدكرقراراتالمجانالضريبيةكاكتسابالتكميفالدرجةالقطعية

 ميل تقديم البيان  :
لعاـ / 24 /مف القانكف/ 13/المادة أما فيما يتعمؽ بميؿ تقديـ البيانات الضريبية فقد حددت 

كا إلى الدكائر  أف يقدـيترتب عمى المكمفيف" , 2006 لعاـ 51 لممرسـك ً كتعديالتو كفقا2003
 بنتائج أعماليـ الصافية مف ربح أك خسارة خالؿ السنة السابقة في اآلجاؿ ً خطياًالمالية بيانا

 :1التالية
 مف كؿ سنة بالنسبة لمشركات المساىمة كذات المسؤكلية المحدكدة أيار/ 31/لغاية  - أ

. كالمؤسسات العامة كالشركات العامة كالمنشآت العامة
 . مف كؿ سنة بالنسبة لسائر المكمفيف اآلخريفآذار/ 31/لغاية  - ب

كقد أجاز القانكف لكزير المالية في حاالت استثنائية يعكد تقديرىا إليو أف يمنح ميمة إضافية ال 
 .ًتتجاكز ستيف يكما

كفي حاؿ أجرل المكمفكف تصفية الكؿ أك الجزء مف مؤسساتيـ أك تنازلكا عنيا لمغير أك دمجكىا 
تطرح الضريبة المتكجبة عمى المصفيف أك التنازليف أك المندمجيف بالنسبة إلى األرباح , مع غيرىا

أك ,  مف تاريخ التصفيةً بدءاًكتقديـ بياف التصفية خالؿ ثالثيف يكما,التي لـ تكمؼ بالضريبة بعد
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كأف يبينكا / 14-13/التنازؿ كاف يتقيدكا خالؿ المدة نفسيا بالكاجبات المنصكص عمييا بالمادتيف 
 .أيضا ىكية كؿ مف التنازؿ لو كالمستمـ كعنكانو في حالة التنازؿ لمغير

يجب تقديـ البياف , كفي حاؿ كفاة المكمؼ, كفي حاؿ دمج المؤسسة أك الشركة أك انتقاليا لمغير
أك الدمج أك انتقاؿ , الالـز لطرح الضريبة لغاية الشير الثالث الذم يمي شير كقكع الكفاة

 .المؤسسة
 التخمف عن تقديم البيان :

: النتائج المترتبة عمى التخمؼ عف تقديـ البياف الضريبي كىي/ 24/كقد حدد القانكف 
: 1مف القانكف ما يمي/ 18/مف المادة / أ / جاء في الفقرة  - أ

 13 /البيانالمنصكصعمييفيالمكاد / ضمنالميمةالمحددة / إذالميقدمالمكمفالخاضعممضريبة .1
 / 23 /ك/ 15 /ك/

باالمتثالألحكامالقانكنفانمميمتثممذلكخاللخمسةعشريكمامنتاريختبميغياإلنذارالمذؾًمنييبمغإنذارا
 10 /بالمائةمنيالعدمتقديمالبيانتخفضإلى/ 20 /كرتضافإلىالضريبةالمترتبةعمييغرامةقدرىا

 .بالمائةإذاامتثاللمكمفمإلنذارأكتقدمبالبيانبعدالمدةالقانكنيةقبمتبميغياإلنذار/
 منيذاالقانكنأك /6 /إذالميبرزالمكمفالقيكدالمحاسبيةالمنصكصعمييافيالمادة .2

 / 23 / 15 /ك/ 14 /رفضتقديمالمستنداتكالكثائقالمنصكصعمييافيالمكاد(
 / 15 / منييبمغإنذاراباالمتثالألحكامالقانكنفانمميمتثممذلكخالؿ

منتاريختبمغياإلنذارالمذككرعمىأنيتمإثباتاالمتثالبكتابخطىيسجممدىالدكائرالماليةخالاللميمةاؿًًيكما
 .محددةيشعربياستعدادىإلبرازالقيكد

لفعالياتو كنشاطاتو ًتقدرالدكائرالماليةأرباحيمباشرةكفقا .3
كالمعمكماتاألخرىالمتكافرةلدىالدكائرالماليةكبصكرةالتقمعنضعفأعمىرقمسنكيمألرباحكمفبياخالالؿ

 / 50 /سنكاتالخمساألخيرةكفىيذىالحالةيتمتغريمالمكمفبغرامةتعادؿ
عمىضعًبالمائةمنالضريبةالمقررةعنسنةالتكميفكاليجكزاالعتمادفيتطبيقيذىالفقرةعمىتكميفتمأساسا

 .فأعمىرقمسنكيمألرباح
برزالقيكدالمحاسبيةالممسككةمنقبميمعسائرالكثائقكالمستأإذاقدمالمكمفبيانأرباحيضمنمكعدىالقانكنيك - ب

نداتكثبتممدكائرالماليةعدمشمكليابعضنشاطاتالمكمففتقدرأرباحيبصكرةمباشرةكيغرمفييذىالحالةبغراـ
 ب/ ةتعادلمثمىفرقالضريبةالمترتبةعمىالربحالمكتكمكتحميذىالعقكبةمحاللفائدةالمحددةبمكجبالفقرة

 .منيذاالقانكف / 31 /منالمادة/
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إذاقدمالمكمفبيانأرباحيضمنمكعدىالقانكنيكأبرزالقيكدالمحاسبيةالممسككةمنقبميمعالكثائقكالمستنداتا - ت
فيالتكميفمنحيثالمبدأأكاكتفتبتعديمبعضنتائجيافيجرىتكميفيبالضريبًلمؤيدةلياكقبمتياالدكائرالماليةأساسا

ب/لمقرارالقطعيالصادرمنقبممجانالضريبةالمختصةمعإخضاعيممفائدةالقانكنيةكفقاألحكامالفقرةًاةكفؽ
 / 3 /منالمادة /

منيذاالقانكنفيحالثبكتالتعديمبزيادةالتكميفكيعادالمبمغالزائدبدكنفائدةلممكمففيحالثبكتالتعديمبنقصالتكمی
 .ؼ

 عقكبة البيانات المزكرة بيدؼ االحتياؿ 2003لعاـ / 24/مف القانكف / 19/كما حددت المادة 
: 1كما يمي

  /ا/إضافةإلىالغراماتالمنصكصعمييا فيالفقرة  - أ
لبيانيدفاترمحاسبيةتضمنتمعمكماتثبتعدمصحتياكاستعممفيتنظيًمنالمادةالسابقةكممكمفابرزتأييدا
مياأساليباحتياليةبغيةالتيرب 

يحااللمكمفالمخالفإلىالقضاءبقرارمنكزيرالماليةكيعاقببالحبسممدةشيركاحدًأكبعضاًمنالضريبةكال
كيحرممنإجازاتالتصديركاالستيرادكتجمدعضكيتيفيغرفالتجارةكالصناعةكالزراعةلمدةسنةكاحدةت

 .لياكتسابالحكمدرجةالقطعية
 .تضاعفالعقكبةالمنصكصعمييا فييذه المادةفيحالتكرارالمخالفة - ب

  

                                           
1

 .19اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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 :(سعر الضريبة)معدل - 3-3
 اعتمد المشرع السكرم عمى الضريبة التصاعدية في حساب الضريبة عمى األرباح 

يزداد معدؿ الضريبة مع كالمقصكد بالضريبة التصاعدية أف , الصناعية كالتجارية كغير التجارية
 فإف الضريبة التصاعدية ىي الضريبة التي يزداد نقصانو كبالتاليزيادة مطرحيا كيتناقص مع 

 .معدليا مع ازدياد قيمة المادة الخاضعة لمضريبة

حيث  العدالة االجتماعية في حساب الضريبة اقرب إلى مبدأ األخذ بالضريبة التصاعدية كما أف
 ألنو كمما زادت المطارح الضريبة زادت حّدة التصاعد ,تمركز الثركات في أيد قميمةأنياال تسمحب

 كبالتالي فالضريبة التصاعدية تعد أحد أىـ كسائؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية كذلؾ كفؽ ,المطّبؽ
 .1ّف المنفعة الحدية لمنقكد تتناقص مع ازدياد كميتياإمبدأ المنفعة الحدية المتناقصة حيث 

 :الضريبة التصاعدية- 3-3-1
سكؼ نكتفي بعرض الشكؿ المطّبؽ في يكجد عدة أنكاع لمضرائب التصاعدية كلكف 

حيث يقسـ مطرح الضريبة إلى عدة شرائح كتخضع كؿ شريحة : التصاعد بالشرائحكىك سكرية 
لمعدؿ ضريبي ثابت كيتصاعد المعدؿ كمما انتقمنا مف شريحة أدنى إلى شريحة أعمى منيا 
كبمعنى أّف مطرح الضريبة قد يخضع لمعدؿ ضريبي كاحد كقد يخضع لجميع المعدالت 

 .2الضريبية كذلؾ حسب حجـ المطرح  كقد تككف الشرائح متساكية أك غير متساكية
 عمى المعدالت كالشرائح المطبقة فيما 2006لعاـ / 51/مف القانكف رقـ / 3/كقد جاء في المادة 

 تطرحالضريبةعمىاألرباحالصافيةبحسبالنسباآلتية: 3يخص الضريبة التصاعدية كفقا لما يمي

 / بمافيذلكإضافاتالدفاعالكطنيكرسكمالمدارسكحصةالبمدية/

 :كالمساىمةفيالمجيكدالحربيعدااإلدارةالمحمية

 .ةسكریليرة200000بالمائةعنجزءالربحالصافيالكاقعبينالحداألدنىالمعفىكحتى10 

 .ليرةسكرية500000كحتى200000عنجزءالربحالصافيالذييتجاكز 15%

 .ليرةسكرية1000000كحتى500000عنجزءالربحالصافيالذييتجاكز 20%
 .ليرةسكرية3000000كحتى1000000عنجزءالربحالصافيالذييتجاكز 24%

 . بالمائةعنجزءالربحالصافيالذييتجاكزثالثةماليينميرةسكرية28

, مف أصؿ الضريبة لإلدارة المحمية في مدينة دمشؽ (%4)كيضاؼ إلى الضريبة الناتجة نسبة 
مف أصؿ الضريبة في  (%10)ك, مف أصؿ الضريبة في محافظة ريؼ دمشؽ (%7)كنسبة 

 .باقي المحافظات

                                           
1

 .225ص , 2000, يرجع ساتك, انًانٍح انعايح ٔانتشرٌع انضرٌثً, اٌخطٍت، خبٌذ,  اٌّٙبًٌٕ، ِسّذ خبٌذ
2

 .50ص , 1996 ,يرجع ساتك, اٌؼذي، إثراٍُ٘, اٌخطٍت، خبٌذ
3

 .3اٌّبدح , 2006 ٌؼبَ 51اٌّرضَٛ اٌزشرٌؼً 
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لعاـ / 24/مف القانكف / 20/أما بالنسبة لمحد األدنى المعفى المشار إليو فقد جاء في المادة 
 :1 ما يمي2003
 / 50000 / ينزلمنالربحالسنكيالصافيمبمغ - أ

كيجزأىذاالحدبنسبةمدةالتكميفالتيتقؿًطبيعياًليرةسكريةكحدأدنىمعفىمنالضريبةإذاكانالمكمفشخصا
 .عنسنة

يستفيدمنتنزياللحداألدنىالمعفىمنالضريبةكمشريكفيشركةالتضامنككمشريكمسؤكلبدكنحدفيشركةا - ب
 .لتكصيةكاليستفيدالشريكالكاحدمنيذاالتنزيإلالمرةكاحدةإذاكانشريكافيأكثرمنشركة

 /ا/ يتكقفالتنزياللمنصكصعمييفيالفقرة - ت

 منالقانكف / 23ك15ك14ك13ك6 /منيذىالمادةعمىقيامالمكمفبالكاجباتالمنصكصعمييافيالمكاد
 .مكانتككنالمؤسسةأكالشركةأكالمنشاةمسجمةفيالسجاللتجار,2003لعاـ / 24/

 :الضريبة النسبية- 3-3-2
 عمى تعديؿ المادة 2006لعاـ / 51/المرسـك / 4/كالمادة / 3/نصت الفقرة ب مف المادة 

1/1/2007 بحيث تصبح كما يمي اعتبارا مف 2003لعاـ / 24/مف القانكف / 16/
2 : 

تطرحضريبةالدخمعمىاألرباحالصافيةالتيتحققياالشركاتالمساىمةالتيتطرحأسيمياعمىاالكتتابالعامبف - أ
 50 /سبةالتقمعف

بالمائةفيالقطاعينالخاصكالمشترككالتيمركزىاالرئيسيفيالجميكريةالعربيةالسكريةعنجميعنشاطاتياب/
. ةبالمائةبمافييا جميع اإلضافات كتستثنىمناإلضافةلصالحاإلدارةالمحمی / 14 /معدؿ

تطرحضريبةالدخمعمىاألرباحالصافيةالتيتحققياالشركاتالمساىمةكالشركاتذاتالمسؤكليةالمحدكدةالتيـ - ب
ركزىاالرئيسي أك فركعيافيالجميكريةالعربيةالسكريةفيالقطاعينالخاصكالمشتركعنجميعنشاطاتيا 

 بالمائةبمافيياجميع /22/كالمشاريع المشممة بقكانيف تشجيع االستثماربمعدؿ 
 .اإلضافاتعداإضافةاإلدارة

تخضع أرباح جيات القطاع العاـ االقتصادم كأرباح الشركة السكرية لمنفط كأرباح الشركة  - ت
 .3بالمائة بما فييا جميع اإلضافات/ 28/السكرية لمغاز لمعدؿ ضريبي كحيد قدره 

 لنسبة 2001لعاـ / 28/تخضع أرباح المصارؼ الخاصة المحدثة كفؽ أحكاـ القانكف رقـ  - ث
 .عدا إضافة اإلدارة المحمية (%25)مقدارىا 

                                           
1

 .20ِبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
2

. 2006 ٌؼبَ 51اٌّرضَٛ اٌزشرٌؼً 
3

 .4اٌّبدح , 2006 ٌؼبَ 51 اٌّرضَٛ 
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24استثناءمناألحكامالناظمةلضريبةدخالألرباحالحقيقيةكالركاتبكاألجكرالمنصكصعمييافيالقانكنرقـ - ج

كتعديالتيتستكفىضريبةالدخمكضريبةالركاتبكاألجكربنسبةمحددةمنرقمالعمالإلجماليمناؿ2003لعاـ
 :منشآتالسياحيةاآلتية

 الفنادقمنالمستكىالدكليكالدرجاتالممتازةكاألكلىكالثانيةكالمطاعممنالدرجةالدكليةالممتازةكاألكلىكالثانية
. ةحسبتصنيفكزارةالسياح

  ةمنجميعالدرجاتحسبتصنيفكزارةالسياحالمالىي. 

 منشآتالمبيتالسياحيةمنالمستكىالدكليكالدرجاتالممتازةكاألكلىكالثانيةكمايتبعميامنمطاعمكشاليياتككازم
.  نكىاتحسبتصنيفكزارةالسياحة

 :تحددنسبةالضريبةالكاجبتأديتيامنرقمالعمالإلجماليكفقاآلتيك

.  كاألجكربالمائةلقاءضريبةالركاتب 0.5, الدخؿبالمائةلقاءضريبة 2.5 
 :تحقق الضريبة المفروضة عمى األرباح الحقيقية- 3-4

كصدكر , يقصد بتحقؽ الضريبة مجمكعة اإلجراءات المؤدية إلى تحديد ديف الضريبة
كطرحيا ذمة عمى , قرار مف اإلدارة المالية بتحديد المبمغ الذم يجب دفعو مف قبؿ المكمؼ

بمكجب أحكاـ القكانيف كالتشريعات كالتعميمات النافذة مف ,  لمقكاعد المقررةًالمكمؼ لمتحصيؿ كفقا
 : لمنظاـ الضريبي السكرم تمر ىذه اإلجراءات بعدة مراحؿًككفقا, اإلدارة الضريبية

 :التكميف األولي- 3-4-1
 كتعديالتو مجمكعة اإلجراءات التي يقكـ بيا اإلدارة 2003لعاـ / 24/ حدد القانكف 

كيفية تدقيؽ بيانات المكمؼ بغية /  24/المالية بيدؼ تحديد ديف المكمؼ حيث حددت المادة 
: 1الكصكؿ إلى فرض الضريبة عمى النحك التالي

لعاـ / 24/تتكلىالدكائرالمكمفةبتحقيقالضريبةتدقيقالبياناتالكاجبتقديميابمقتضىالقانكف  - أ
ذاقباللمكمفمالحظاتالدكائرالماليةيعتبر2003 كلياأنتستكضحكتناقشذكىالعالقةإذارأتفائدةمنذلككا 

 .لبيانيكيحررضبطبذلؾًمتمماًالتعدياللناتجعنذلكجزءا
يخضعالبيانالمقدممنمؤسساتكشركاتالقطاعالعامممتدقيقالمكتبيفيالدكائرالماليةكتفرضالضريبةعمى - ب

أساساألرباحالمصرحبيابعدتدقيقيا 
كيجرىحسابالضريبةبصكرةنيائيةعمىأساسالميزانيةالختاميةلممؤسسةأكالشركةالصادربشأنياقرار

 .ةقبكلمنقباللجيازالمركزيممرقابةالمالی
 بكؿ كما أتاح القانكنممدكائرالماليةفيسبيمتحققالضريبةعمىالمكمفينأنتقكمأكأنتكعزبالقياـ - ت

نتطمبمنيمكمنالمكمفيناآلخرينكمناإلداراتكالمؤسساتالعامةكجياتالقطأتدقيقكتحقيقمنشأنيأنينيرىاك

                                           
1

 .26-25-24اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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اعالعامجميعالكثائقالحسابيةكالقكائمكالعقكدككممنتككنمديياالمعمكماتكالكثائقالتيتطمبياالدكائرالماؿ
 .يةبمقتضىالفقرةالسابقةكيرفضإعطائيا

 / 5000 /يعاقببغرامةنقديةقدرىا: "كفي حاؿ المخالفة حدد القانكف عقكبة عمى النحك التالي
 ".ليرةسكريةعنكممخالفةبقرارمنكزيرالماليةكفىحااللتكرارتضاعفالغرامة

أما في حاؿ قبكاللدكائرالماليةبيانالمكمفبدكنتعديمتحددالضريبةعمىاألسسالمصرحبيا 
الفتطرحالضريبةعمىأساسالتعديالتالتيترىالدكائرالماليةالمذككرةلزكمإدخالياعمىالبيانبحسبنتائجالتحقی ؽكا 

 .
 :التكميف المؤقت- 3-4-2

يعتبربمثابةتكميفمؤقتيتضمنمفرداتالضريبةكيسممصكرةعنتقريرالتكميففيحاؿًفردياًخطياًيبمغالمكمفأخبارا
, طمعمكماتسريةأكامتنعالمكمفعنتقديمالقيكدكالكثائقعندىايعطىالمكمفأسسالتكميففؽًاطمبيمالميكنمتضمف

: 1كيحؽ لممكمؼ بعد تبميغو التكميؼ المؤقت أف يعترض عمى ىذا التكميؼ كما يمي
لبياناعتراضيإلىالدكائرالماليةالمحميةكتبدأىذه ًثالثينيكما30يعطىالمكمؼ ميمة - أ

 .ًالميمةمناليكمالذييميتاريختبميغاإلخباربالتكميفالمؤقتأصكال
ذااعترضالمكمؼًإذالميعترضالمكمفعمىالتكميفالمؤقتيصبحيذاالتكميفبحقيقطعيا - ب  / كا 

 /خالاللميمةاآلنفةالذكر
 15 / عمىالتكميفالمؤقتفيجبأنيبينفياعتراضيالتقديراتالتييقبمبياكانيقدمالكثائقالتيتثبتادعائيخالؿ

 .منتاريخانقضاءميمةتقديماالعتراضًايكـ/
 :لجنة الطعن- 3-4-3

فيحاالنقضاءالمياللمنصكصعمييافيالمادةالسابقةتعرضالتكاليفالمؤقتةغيرالمعترضعمييامنقبال
لمكمفينعمىمجنةاإلدارةالماليةالمؤلفةمنمديرالماليةكرئيسقسمالدخمكمقرريسمىبقرارمنكزيرالماليةلتثبيتياأكزيا

, دتياعنداالقتضاءكفىحالزيادتيايجكزاالعتراضعمىالقرارالمتخذأماممجنةإعادةالنظر
يجكزتشكيممجنةإدارةماليةإضافيةأكأكثربقرارمنكزيرالماليةأكمنيفكضيعمىأنالتقمكظيفةأيمنعضكيياعنرئیك

 .سدائرة
لعاـ / 24/ منالقانكف / 30 /ُتعرضالتكاليفالمعترضعميياعمىمجنةالطعنالتيتبتبياكفقأحكامالمادة

 :2 كتعديالتيكتشكميذىالمجنةفيمركزكممحافظةمف2003
. ً رئيسا,مديرالماليةأكمنينكبعنيفيحالغيابو،كيمكنتفريغمكظفرئيسي .1
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 .28-27اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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ممثمعنإحدىاإلداراتأكالييئاتالعامة،كشركاتالقطاعالعاماألكثرصمةبالمينةمكضكعالتكميفيختارىك .2
. ًعضكا. زيرالماليةمنقائمةتصدرفيكمسنةباالتفاقمعالجياتذاتالعالقة

باالتفاقمعالنقاباتالمختصةأكغرفاؿًاخبيريختارىكزيرالماليةمنقائمةلمخبراءتعدىاكزارةالماليةسنكی .3
 ًعضكا .صناعةأكالتجارة

 ًكاعض .فيالمجنةكاليشتركفيالتصكيتًيككنمراقبالدخاللمختصمقررا .4
كيجكزتعددلجانالطعنفيمركزكممحافظةكيحددعددىاكتؤلفبقرارمنكزيرالماليةأكمنيفكضيعمىأنيرأسكالمنياـ

, كظفماليمنرتبةرئيسدائرةعمىاألقمكفىيذىالحالةتكزعاالختصاصاتبينالمجانمنقبممديرالمالية
, اتجتمعمجنةالطعنبناءعمىدعكةمنرئيسياكالتصحقراراتياإالبحضكرجميعأعضائو

كيجب , تتخذقراراتالمجنةبأكثريةأصكاتالحاضريف
عنالعضكاؿًاعمىرؤساءلجانالطعندعكةأحدممثمياإلداراتأكالييئاتالعامةأكمؤسساتكشركاتالقطاعالعامعكض

 .خبيرفييذىالمجانعندالنظرفيتكاليفالقطاعينالعامكالمشترؾ
تدرسمجنةالطعنجميعالتكاليفالمؤقتةالمعترضعميياكتدققجميعالبياناتكالتكاليفالتيتفرضياالدكائرالماليةمباش

رةكاعتراضاتالمكمفينالمقدمةضمنالميمةالمحددةفيالمادة 
لىخبرا/28/ لىمراقبيالماليةأكا  كيمكنياعندالحاجةأنتدعكالمعترضينالستماعبياناتيمالشفييةكانتقكمأكتكعزا 

ءتقبمبيمكزارةالماليةفيكممحافظةبالقيامبجميعالتدقيقاتكالتحقيقاتالتيمنشأنياأنتنيرالمجنةكأنتطمبجميعالمعمك
 .تقرالمجنةالتكاليفبعدتعديمياعنداالقتضاءزيادةأكنقصانا/ 14/ماتكفقالألحكامالكاردةفيالمادة 

تصبحجداكاللتكاليفالتيتقرىالجنةالطعنأكلجنةاإلدارةالماليةنافذةبقرارمناكبرمكظفماليفيمركزالمحافظةأكالـ
نطقةدكنأيةمعاممةأخرىكتعدالتكاليفالمذككرةقطعيةبحقالدكائرالماليةكالمكمفينفيماعدااألحكااللمنصكصعمي

لىالدكائرالماليةالتيتتكلىإذاعتو  / 32 /ىافيالمادة كيبمغالقرارا 
عنذلكيبمغكممناؿًبكضعيفيمكحةاإلعالناتفيمراكزمالياتالمحافظاتكالمناطقأكبنشرىفيالصحفالمحميةكفضال

بيصكرةعنقرارلجنةالطعنأكلجنةاإلدارةاؿًامرفؽًافردیًمكمفينالمعترضينأكالذينعدلتالمجنةتكميفيمالمؤقتأخبارا
 .مالية

منيذاالقانكف كذلؾ / 13 /تعدالتكاليفالقطعيةلمضريبةمستحقةاألداءفيالميمةالمنصكصعمييافيالمادة
 :عمى النحك التالي

أيار مف كؿ سنة بالنسبة لمشركات المساىمة كذات المسؤكلية المحدكدة / 31/لغاية  - أ
. كالمؤسسات العامة كالشركات العامة كالمنشآت العامة

 .آذار مف كؿ سنة بالنسبة لسائر المكمفيف اآلخريف/ 31/لغاية  - ب
مناليكمالتاليمنياية ىذه ًبالمائةبدءا/ 7 /كتضافإلىالمبالغغيرالمدفكعةفيالميمةالمذككرةفائدةسنكيةبمعدؿ

 . الميمةكحتىنياية الشيرالسابقمتاريخصدكرقرارلجنةالطعنأكلجنةاإلدارةالمالية
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م منيذاالقانكنمحاللفائدةالمذككرةؼ/ 106 /تحاللغرامةالمترتبةبمقتضىالمادة
كما , الفقرةالسابقةبالنسبةلمضريبةالمترتبةعنمبمغاألرباحالمصرحبيا

 / 14 /يحددالحداألقصىممفائدةالمنصكصعمييافيالفقرة السابقةب
 . منيذاالقانكف / 13 /بالمائةفيحالتقديمالبيانالضريبيضمنالمدةالمنصكصعمييافيالمادة

مف / ب / فيحالتأخرالمكمفبتقديمبيانيالضريبيتحسبالفائدةالمنصكصعمييافيالفقرةك
/ 7 /ىذىالمادةعنالفترةالسابقةلتقديمالبيانميمابمغتكيضافإلييافائدة

 21 /بعدتاريختقديمالبيانعمىأاليتجاكزمقدارىذه الفائدةالمضافةًبالمائةسنكيا
 . ةبالمائةعداالفائدةالمترتبةعنالفترةالسابؽ/

لييافيالمادة  / 13 /يعطىالبيانالضريبيالمقدممنالمكمفضمنالمياللقانكنيةالمشارا 
صفةالتكميفالقطعيفيحالتأخرالدكائرالماليةعنمباشرةإجراءاتالتكميفبعدخمسسنكاتمنتاريخالبيانكبدكنأيفكائدأك

 .1فغراماتكغيرقابمممطع
 :لجنة إعادة النظر- 3-4-4
 / 30 /يعطىالمكمفكنالذينردتمجنةالطعناعتراضيمأكالذينطرأتعديمعمىتكميفيمالمؤقتميمة 

لطمبإعادةالنظرفيتكميفيمكلمدكائرالماليةضمنالميمةذاتياأنتمارسحقطمبإعادةالنظرفيقراراتالمجنةطعناؿًيكما
 : 2ضريبةكخاصةفيالحاالتاآلتية

. ةعمىكثائقغيرصحيحًعندمايككنالقرارمبنيا .1
. ةعندمايعتمدالتكميفعمىالتقديرفيتحديداألرباحالصافی .2
  .إذاكانالتكميفغيرمتفقمعالنصكصالقانكنيةأكمعتعميماتكزارةالمالية .3
 .عندمايتخذالقرارباألكثرية .4

 30 /تبدأميمةآؿ, ًياكيترتبفييذىالحالةعمىالدكائرالمذككرةأنتعممالمكمفبذلكخط
, يكمامناليكمالذييميتاريختبميغاإلخبارالفردم/

ذالميقدمطمبإعادةالنظرفيالميمةاآلنفةالذكريصبحالتكميفالذيأقرتيمجنة  .ًاطعنكلجنةاإلدارةالماليةقطعیاؿكا 
 : 3كتتألفمجنةإعادةالنظرالتيتشكمفيكزارةالماليةكاآلتي

 ًرئيسا . معاكنكزيرالماليةلشؤكناإليرادات .1
 ًقاضبدرجةمستشاراستئنافيسمييكزيرالعدلعضكا .2
 ًأحدالمديرينفياإلدارةالمركزيةعضكا .3

                                           
1

. 31-30اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
2

. 32اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
3

. 33اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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ممثمعنإحدىجياتالقطاعالعاماألكثرصمةبالمينةمكضكعالتكميفيعتمدىكزيرالماليةباالتفاقمعالجيا .4
 ًعضكا. تذاتالعالقةكبتسميةمنياعمىأالتقممرتبتيعنمعاكنمدير

 29 / خبيريختارىكزيرالماليةمنقائمةالخبراءالمذككرةفيالمادة .5

 ًعضكا .طعفاؿمنيذاالقانكنغيرالخبيرالمسمىفيمجاف/
 .كيككنممجنةمقررمنذكىالخبرةفيضريبةالدخميسمييكزيرالماليةكاليشتركفيالتصكيت

كعمىرؤساءلجانإعادةالنظردعكةأحدممثمياإلداراتأكالمؤسساتأكالييئاتالعامةأكمؤسساتكشركاتالقطاعالعاـ
عنالعضكالخبيرفييذىالمجانعندالنظرفيتكاليفالقطاعينالعامكاًاذاتالصمةبمكضكعالتكميفكبتسميةمنياعكض

 . لمشترؾ
تعدلجنةإعادةالنظرالمنكىبيافيالفقرة السابقةلجنةإعادةالنظرالرئيسيةكيجكزعند 

منالؿًكالاالقتضاءتأليفمجانإضافيةلمجنةإعادةالنظرتتمتعبالصالحياتذاتياالمقررةلمجنةالرئيسيةعمىأنيرأس
جانالمذككرةمديرعمىاألقمفياإلدارةالمركزيةفيكزارةالماليةكيتمتشكيميابحسبتشكياللمجنةالرئيسةكعمىأنيمثالؿ

كيتـ , جانبالماليفيالمجنةمكظفماليبدرجةمعاكنمديرأكرئيسدائرةعمىاألقمذكخبرةضريبيةيسمييكزيرالمالية
 .تكزيعاألعمالبينمجانإعادةالنظرمنقبمرئيسمجنةإعادةالنظرالرئيسية

تجتمعمجنةإعادةالنظربدعكةمنرئيسياكالتصحقراراتياإالبحضكرأربعةمناألعضاء 
ذاتساكتاألصكاتعنداجتماعيا منيمالرئيسكممثاللمينةأكالحرفةكتتخذقراراتالمجنةبأكثريةأصكاتالحاضرينكا 

كيجكز , ًبحضكرأربعةمنييئتيايككنصكتالرئيسمرجحا
لمجنةإعادةالنظرأنتعقدجمساتيافيمراكزالمحافظاتذاتالعالقةبالتكاليفالمعركضة 

 .عميياكفىجميعاألحكاليجبأنيككنالخبيرمنالمحافظاتذاتالعالقةبالتكاليؼ المعركضة عمىالمجنة
: 1كتتمتع لجنة إعادة النظر بالصالحيات التالية

تدققالمجنةطمباتإعادةالنظرباالستنادإلىمكائحخطيةكالىالكثائقالثبكتيةكيجكزلياأنتكعزبإجراءتحقيقاتإض - أ
لعاـ / 24/منالقانكف/ 26 /ألحكامالمادةًافيةأكأنتعينخبراءكفقا

إذارأتضركرةلذلكأكبناءعمىطمبالمكمفالمثبتصراحةفياستدعاءإعادةالنظركفىيذىالحالةاألخيرةی2003
 . شترطمنالمكمفأنيككنقددفعسمفةعمىالنفقاتخاللعشرةأياممنتاريختبميغيإشعارابذلكمنقبمرئيسالمجنة

تحكممجنةإعادةالنظرفيالطمباتبقراراتمعممةقطعيةكلممكمفالحقبطمبالتصحيحكالطعنالمبحكثعنيمافيالما - ب
 .امنيذاالقانكنضمنالشركطالمحددةفييـ/ 40 /ك/ 37 /دتيف

 : 2يجكزلمدكائرالماليةكلممكمفتقديمطمبالتصحيحفيإحدىالحاالتاآلتيةك
. عمىكثائقمزكرةًإذاكانالقرارمبنيا .1
 .كانفيحكزةخصموًقاطعاًإذاحكمعمىأحدالطرفينمعدمتقديميمستندا .2

                                           
1

. 34اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
2

. 37اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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 .إذالمتراعفيالتحقيقكالحكماألصكاللمعينةفييذاالقانكف .3
. فأحدالطرفیًإذالمتبتمجنةإعادةالنظرفيأحداألسبابالقانكنيةالتيبينياخطيا .4
 .ـإذاتضمنقرارلجنةإعادةالنظرخطأماديايؤثرفيالحؾ .5
كما 

فيالحاالتاأُلخرىتبدأالميمةفياليكمالتاليؿًيجبأنيقدمطمبالتصحيحخاللستةأشيرفيالحالةاألكلىكخاللثالثينيكما
. تاريختبميغالمكمفالقرارالمطمكبتصحيحو

 : 1كقد أحدثت كزارة المالية ىيئةعامةلمجانإعادةالنظربضريبةالدخمكاآلتي
 ًرئيسمجنةإعادةالنظرالرئيسيةرئيسا. 
 اثنانمنالقضاةالممثمينمكزارةالعدلفيالمجانكالدكائرالمذككرةيسمييماكزيرالماليةعضكيف. 
 عضكيف.مديرالدخمكرئيسإحدىالمجاناإلضافيةلمجنةإعادةالنظريسمييكزيرالمالية. 

كتختصالييئةالعامةالمذككرةبالبتفيالقضاياالتيترفعإلييامنقبمرئيسمجنةإعادةالنظرالرئيسيةفيحالتبايناالجتو
الت,ادبينالمجانالمذككرةحكاللقضاياالمبدئيةالتييتمالبتفيياأكفيحالطمبإحدىالمجانالعدكلعنمبدأاجتياديمستقر

 .صحاجتماعاتالييئةإالبحضكرجميعأعضائياكتصدرقراراتياباألكثرية
كيجب 

عمىجميعمجانالضرائبعمىالدخمعمىمختمفدرجاتياالتقيدباالجتياداتالصادرةعنالييئةالعامةلمجانإعادةالنظر
 . ألحكاميذاالقانكفًتحتطائمةالطعنبياأماممجنةإعادةالنظرأكطمبتصحيحياكفقا

ا كيجكزالطعنكخاللثالثينيكـ
 . مناليكمالذييميتاريختبميغالمكمفبقراراتمجانإعادةالنظرمنقباللمكمفينأككزيرالماليةأمامالقضاءالمختص

 : الحاالتالتييجكزالطعنبياأمامالقضاءالمختصفييأما
 .فياألساسالقانكنيممتكميفمنحيثالخضكعممتكميفالضريبيأكعدمالخضكع .1

 25 / ألرباحالتكميفبنسبةتزيدأكتنقصعفًفيحالتضمنقرارلجنةإعادةالنظرزيادةأكتخفيضا .2
 .ةبالمائةعماىكمحددمنقبممجانالطعنكلجاناإلدارةالمالی/

 
 
 
 
 
 

                                           
1

 .40-39-38اٌّبدح , 2003 ٌؼبَ 24اٌمبْٔٛ 
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 خاتمة الفصل الثالث
 

تناكؿ الفصاللثالثالنظاـ الضريبي السكرم مف خالؿ تحديد المكمفكف الخاضعكف لضريبة 
حيث حدد األشخاص الخاضعيف , األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية فئة األرباح الحقيقية

كما تناكؿ أسس التكميؼ مف حيث تحديد مطرح الضريبة كاإليرادات الخاضعة لمضريبة , لمضريبة
كمف ثـ , كالية التصريح الضريبي كتقديـ البيانات كالكثائؽ المرفقة,  لمنظاـ الضريبي السكرمًكفقا

 مف ًكمف ثـ تحقؽ الضريبة المفركضة عمى األرباح الحقيقيةانطالقا, تحديد معدالت الضريبة
كما تناكؿ إعادة النظر كالتصحيح مف حيث تحديد آلية االعتراض , التكميؼ األكلي كالمؤقت
عادة النظر, كالميؿ الزمنية الالزمة  .كلجاف البت في االعتراضات كالجاف المالية كالفرض كا 
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 الفصل الرابع
 الدراسة العممية واختبار الفروض

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة أثر تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية عمى فعالية النظاـ 

, كيتـ في ىذا الفصؿ عرض خصائص مجتمع الدراسة كاختبار الفركض, الضريبي في سكرية
, فركض مف خالؿ اختبار عينة مف الشركات المدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ الماليةكاختبار 

. كتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا
: كيتـ ىذا مف خالؿ المباحث التالية

 .مجتمع كعينة الدراسة: المبحث األكؿ- 4-1
 .اختبار الفركض كتحميؿ النتائج: المبحث الثاني- 4-2
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 المبحث األول
 مجتمع الدراسة ووصفو

, يتناكؿ ىذا المبحث تحديد المجتمع الذم تـ استيدافو مف خالؿ ىذه الدراسة التطبيقية
كنكع , كطريقة البحث اإلحصائي, كتحديد األساليب التي استخدمت لمحصكؿ عمى البيانات

. كطريقة سحب العينة, المعاينة
: كيتـ ىذا مف خالؿ التقسيمات التالية

. مجتمع كعينة الدراسة- 4-1-1
 .أدكات كأساليب جمع البيانات- 4-1-2
. كصؼ عينة الدراسة- 4-1-3



139 

 

 :مجتمع وعينة الدراسة- 4-1-1
 كالمنشكرة بياناتيا في ىيئة  يتككف مجتمع الدراسة منالشركات المساىمة في سكرية

 مدرجة ببكرصة دمشؽ لألكراؽ 23 شركة منيا 52عددىا حيث بمغ , األكراؽ كاألسكاؽ المالية
كحتى يتـ اختيار عينة الدراسة مف ىذه الشركات , 16/1/12013المالية كذلؾ حتى تاريخ 

 :المساىمة يجب أف تفي بالمعايير التالية
حيث أف ىناؾ بعض ,  مف كؿ عاـ12/ 31أف تنتيي السنة المالية لمشركة في تاريخ  .1

 .12 /31الشركات كألسباب معينة ال تنتيي السنة المالية في 
اإلفصاحات كالبيانات المالية كاإلقرارات الضريبية لمشركات المساىمة كذلؾ عف تكافر  .2

 (.2011 كحتى عاـ 2006) مف عاـ ًست سنكات اعتبارا
أم قبؿ نياية أكؿ , ( 2006 / 1 / 1 )أف يككف تاريخ طرح أسيـ الشركة قبؿ تاريخ  .3

 .سنة مف السنكات الستة التي تغطييا فترة الدراسة
 
 :أدوات وأساليب جمع البيانات- 4-1-2

 تتمثؿ األدكات كاألساليب التي استخدميا الباحث لجمع البيانات الميدانية لمدراسة عمى 
 :النحك التالي

 حيث تـ : اإلفصاحات كالبيانات المالية كاإلقرارات الضريبية لمشركات المساىمة في سكرية
االطالع عمى البيانات المالية لمشركات المساىمة المنشكرة في ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية 

كما تـ االطالع عمى اإلقرارات  /  2011 كحتى عاـ 2006/السكرية خالؿ الفترة مف عاـ 
الضريبية المقدمة مف الشركات المساىمة العامة كقراءتيا كتحميميا كتحديد القكاعد المحاسبية 

 .ً كضريبياًالمعتمدة محاسبيا
 

 :وصف عينة الدراسة- 4-1-3
 لمبيانات العامة لمدراسة ًتـ استخداـ التكرارات كالنسب المئكية لمعرفة تكزيع العينة كفقا

 :التطبيقية كذلؾ كما يمي
  

                                           
1

  2 أظر اٌٍّسك رلُ 
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 : لنشاط الشركةًتوزيع مجتمع الدراسة وفقا: ًأوال
 سيتـ تكزيع مجتمع الدراسة كالمؤلؼ مف الشركات المساىمة في سكرية كفقا لمنشاط الذم 

 : لما يميًتمارسو كؿ شركة كفقا
 

 النسبة عدد الشركات النشاط
  %26.9 14 مصارؼ
  %13.5 7 تاميف
  %21.2 11 خدمات
  %11.5 6 صناعي
  %13.5 7 زراعي
  %3.8 2 اتصاالت
  %9.6 5 صرافة
 %100 52 المجمكع

  لنشاط الشركةًتكزيع مجتمع البحث كفقا (1)جدكؿ رقـ 
بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ نالحظ أف أكثر الشركات في العينة ىي مف المصارؼ حيث بمغ عدد 

 كقد بمغ عدد شركات الخدمات كيمييـ شركات الخدمات %, 26.9 شركة نسبتيـ 14المصارؼ 
كيمييا شركات التأميف كشركات القطاع الزراعي بنسبة تبمغ ,  %21.2 بنسبة  شركة11

أما الشركات المستثمرة في القطاع الصناعي فقد بمغ عددىا ست شركات ما ,لكؿ منيا13.5%
أما باقي الشركات فقد تكزعت بيف شركات الصرافة كعددىا خمسة شركات ,  %11.5نسبتو 

 .مما يدؿ عمى تكزع االستثمار في سكرية,  شركة2كشركات االتصاالت كعددىا 
 

 
  لنشاط الشركةًنسب تكزيع مجتمع البحث كفقا (1)شكؿ رقـ 
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 : لإلدراج في سوق دمشق لألوراق الماليةًتوزيع مجتمعالدراسة وفقا: ًثانيا
إلدراج الشركة حيث يقسـ المجتمع بيف ً يبيف الجدكؿ التالي تكزيع مجتمع البحث كفقا

شركات مدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية كشركات غير مدرجة كعدد كنسبة كؿ منيا 
 :بالنسبة إلجمالي الشركات المساىمة

 

 النسبة التكرارات الشركة

  %44.2 23 مدرجة

  %55.8 29 غير مدرجة

  %100.0 52 اإلجمالي

 إلدراج الشركةًتكزيع مجتمع البحث كفقا (2)جدكؿ رقـ 
 

حيث كانت الشركات , نالحظ مف الجدكؿ أعاله تكزيع مجتمع الدراسة مف حيث نكع الشركة
غيرالمدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية ىـ األكثرية في المجتمع المدركس حيث بمغ عددىـ 

أما الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ , %55.8  شركة مساىمة بنسبة 29
كيبيف الشكؿ التالي نسب تكزيع ,  %44.2 شركة مساىمة بنسبة 23المالية فقد بمغ عددىـ 
 : لنكع الشركةًمجتمع الدراسة كفقا

 

 
 الشركةإلدراج ًنسب تكزيع مجتمع البحث كفقا (2)شكؿ رقـ 
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 : لعام اإلدراج في السوقً توزيع مجتمع الدراسة وفقا:ًثالثا
 لعاـ اإلدراج في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية حيث يظير الجدكؿ ًتـ تقسيـ المجتمع كفقا

 :التالي عدد الشركات المدرجة في كؿ عاـ كالنسبة المئكية
 

 النسبة التكرارات العاـ
2008 1 1.9% 
2009 11 21.2% 
2010 7 13.5% 
2011 4 7.7% 

 55.8 29 غير مدرجة
  %100.0 52 اإلجمالي

 تكزيع المجتمع كفقا لعاـ اإلدراج (3)جدكؿ رقـ 
نالحظ مف الجدكؿ أف النسبة األكبر مف الشركات غير مدرجة أما بالنسبة لمشركات المدرجة فقد 

مف  % 21.2 شركة بنسبة 11 حيث بمغت 2009كانت النسبة األكبر مف الشركات في عاـ 
 حيث بمغ عددىا سبع 2010كيمييا الشركات المدرجة في عاـ , إجمالي الشركات المدرجة

مف الشركات  % 7.7 فقد بمغ أربع شركات بنسبة 2011شركات أما الشركات المدرجة في عاـ 
 كىذا يدؿ عمى تأخر الشركات المساىمة 2008كشركة كاحدة تـ إدراجيا في عاـ , المساىمة

 .اإلدراج في السكؽ
 :كفقا لعاـ اإلدراج في السكؽكيبيف الشكؿ التالي نسب تكزيع المجتمع 

 

 
 نسب تكزيع المجتمع كفقا لعاـ اإلدراج (3)شكؿ رقـ 
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 : لعدد سنوات نشر البياناتًتوزيع مجتمع الدراسة وفقا: ًرابعا
 لعدد سنكات نشر البيانات حيث تـ ًيبيف الجدكؿ التالي تكزيع مجتمع الدراسةالبحث كفقا

 6تقسيـ المجتمع إلى فئتيف األكلى عبارة عف الشركات التي قامت بنشر بياناتيا ألكثر مف 
 :سنكات متتالية كالثانية لـ تقـ بنشر البيانات لست سنكات

 

النسبة التكرارات سنكات الخبرة 

 %61.5 32 6اقؿ مف 

 %38.5 20 6أك يساكمأكثر

  %100.0 52اإلجمالي 

  لسنكات نشر البياناتًتكزيع مجتمع الدراسةكفقا (4)جدكؿ رقـ 
 

حيث أظير الجدكؿ أف ,  لسنكات نشر البياناتًيبيف الجدكؿ السابؽ تكزيع مجتمع الدراسة كفقا
أما باقي الشركات كالتي , مف المجتمع% 61.5 سنكات بنسبة 6أكثر المشاىدات كانت اقؿ مف 

مف حجـ % 38.5 شركة بنسبة 20تنشر بياناتيا منذ أكثر مف ست سنكات فقد بمغ عددىا 
كىذا يدؿ عمى عدـ التزاـ جميع الشركات بنشر بياناتيا في سكؽ دمشؽ لألكراؽ , المجتمع
 .المالية

 : لسنكات نشر البياناتًكفقامجتمع الدراسةكيبيف الشكؿ التالي تكزع 
 

 
  لسنكات نشر البياناتًكفقامجتمع الدراسةنسب تكزيع  (4)شكؿ رقـ 
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 : لنشاط الشركة ونوع الشركة في السوقًمقارنة مجتمع الدراسة وفقا: خامسا
تـ كصؼ مجتمع الدراسة مف خالؿ مقارنة نكع النشاط الذم تمارسو الشركة مع نكع 

 :الشركة ككضعيا في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية كالجدكؿ التالي يبيف النتائج

 اإلجمالي اإلدراج في السكؽ نشاط الشركة
 غير مدرجة مدرجة

 مصارؼ
12 
85.7% 

2 
14.3%  

14 
100%  

 تاميف
5 
71.4% 

2 
28.6% 

7 
100% 

 خدمات
2 
18.2% 

9 
81.8% 

11 
100% 

 صناعي
1 
16.7% 

5 
83.3% 

6 
100% 

 زراعي
1 
14.3% 

6 
85.7% 

7 
100%  

 اتصاالت
0 
0% 

2 
100% 

2 
100% 

 صرافة
2 
40.0% 

3 
60.0% 

5 
100%  

 المجمكع
23 
44.2% 

29 
55.8% 

52 
100%  

  لنشاط الشركة كاإلدراج في البكرصةًتقاطع شركاتالمجتمعكفقا (5)جدكؿ رقـ 
يبيف الجدكؿ أف نسبة اإلدراج في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية بالنسبة لممصارؼ كشركات التاميف 

 مصرؼ مف المصارؼ بينما بمغ عدد المصارؼ غير المدرجة 12حيث تـ إدراج , كانت األكبر
كما بيف الجدكؿ إدراج معظـ شركات التاميف فقد بمغ عدد الشركات المدرجة بنسبة ,  مصرؼ2

أما بالنسبة , مف شركات التاميف% 28.6بينما بمغتنسبة شركات التاميف غير المدرجة % 71.4
لباقي النشاطات فقد كانت نسبة اإلدراج في السكؽ قميمة جدا فقد كانت نسبة شركات الخدمات 

 شركة ك شركة كاحدة لكؿ مف الشركات الزراعية كالصناعية كال 11 شركة مف أصؿ 2المدرجة 
 .شركة بالنسبة لشركات االتصاالت كشركتاف فقط بالنسبة لشركات الصرافة
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 :مقارنة مجتمع الدراسة وفقا لنشاط الشركة وتاريخ اإلدراج في السوق: سادسا
تـ كصؼ مجتمع الدراسة مف خالؿ مقارنة نكع النشاط الذم تمارسو الشركة مع تاريخ 

 :إدراج الشركة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية كالجدكؿ التالي يبيف النتائج

 اإلجمالي تاريخ اإلدراج نشاط الشركة
 غير مدرج 2011 2010 2009 2008

 مصارؼ
0 
0.0% 

7 
50.0% 

4 
28.4% 

1 
7.1% 

2 
14.3% 

14 
100% 

 تاميف
0 
0.0% 

1 
14.3% 

3 
42.9% 

1 
14.3% 

2 
28.6% 

7 
100% 

 خدمات
1 
9.1% 

1 
9.1% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

9 
81.8% 

11 
100% 

 صناعي
0 
0.0% 

1 
16.7% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

5 
83.3% 

6 
100% 

 زراعي
0 
0.0% 

1 
14.3% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

6 
85.7% 

7 
100% 

 اتصاالت
0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

2 
100% 

2 
100% 

 صرافة
0 
0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

2 
40% 

3 
60% 

5 
100% 

 مجمكع
1 
1.9% 

11 
21.2% 

7 
13.5% 

4 
7.7% 

29 
55.8% 

52 
100% 

 تقاطع شركات المجتمع كفقالنشاط الشركة مع عاـ اإلدراج (6)جدكؿ رقـ 
 كىي شركة 2008نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو ال يكجد سكل شركة كاحدة مدرجة في عاـ 

 شركة بنسبة 11 حيث بمغت 2009بينما أكثر الشركات مدرجة في عاـ , %1.9خدمات بنسبة 
 شركات مف المصارؼ ك شركة كاحدة لكؿ مف 7مكزعة عمى , مف مجمكع الشركات % 21.2

 شركات بنسبة 7 تـ إدراج 2010كفي عاـ , شركات التاميف كالخدمات كالزراعي كالصناعي
 تـ إدراج أربع شركات 2011كفي عاـ ,  شركات تأميف3مقسمة بيف أربع مصارؼ ك  % 13.5
بينما , اثناف منيا شركات صرافة كاثناف لكؿ مف المصارؼ كشركات التاميف % 7.7بنسبة 

 . شركة29الشركات غير المدرجة بمغت 
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 : لنشاط الشركة وعدد البيانات المنشورةًمقارنة مجتمع الدراسة وفقا: سابعا
تـ كصؼ مجتمع الدراسة مف خالؿ مقارنة نكع النشاط الذم تمارسو الشركة مع عدد 

 :البيانات المنشكرة فقد كاف عمى النحك التالي

 نشاط الشركة
 عدد سنكات

 اإلجمالي
  سنكات6أكثر مف   سنكات6اقؿ مف 

 مصارؼ
8 
57.1% 

6 
42.9% 

14 
100% 

 تاميف
3 
52.9% 

4 
57.1% 

7 
100% 

 خدمات
8 
72.7% 

3 
27.3% 

11 
100% 

 صناعي
4 
66.7% 

2 
33.3% 

6 
100% 

 زراعي
4 
57.1% 

3 
42.9% 

7 
100% 

 اتصاالت
0 
100% 

2 
100% 

2 
100% 

 صرافة
5 
100% 

0 
0% 

5 
100% 

 مجمكع
32 
61.5% 

20 
38.5% 

52 
100% 

 تقاطع شركات المجتمع كفقالنشاط الشركة مع عدد سنكات نشر البيانات (7)جدكؿ رقـ 
لـ تمتـز بنشر البيانات  % 61.5 شركة بنسبة 32معظـ الشركات المساىمة كالبالغة يتبيف لنا أف 

 شركة قامت بنشر البيانات لمدة تتجاكز ست سنكات كقد كانت المصارؼ أكثر التزاما 20بينما 
,  لـ تمتـز8 مصارؼ  مقابؿ 6بنشر بياناتيا حيث بمغ عدد المصارؼ الممتزمة بنشر بياناتيا 
 شركات لـ تمتـز 3 شركات مقابؿ 4كجاءت شركات التأميف بالمرتبة الثانية مف حيث بمغ عددىا 

 3يمييا شركات الخدمات كالزراعية حيث بمغ عدد الشركات الممتزمة لكؿ منيا , بنشر البيانات
 4أما الشركات الصناعية فقد بمغ عدد الشركات الممتزمة بنشر البيانات شركتاف مقابؿ , شركات

 .ك جميع شركات االتصاالت ممتزمة مقابؿ عدـ التزاـ أم شركة بنشر بياناتيا, شركات لـ تمتـز
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 : لوضع الشركة وعدد البيانات المنشورةًمقارنة مجتمع الدراسة وفقا: ثامنا
تـ كصؼ مجتمع الدراسة مف خالؿ مقارنة كضع الشركة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ 

 :المالية مع عدد البيانات المنشكرة فقد كاف عمى النحك التالي
 

 اإلدراج
 عدد سنكات

 اإلجمالي
  سنكات6أكثر مف   سنكات6اقؿ مف 

 مدرجة
11 
47.8% 

12 
52.2% 

23 
100% 

 غير مدرجة
21 
72.4% 

8 
27.6% 

29 
100% 

 مجمكع
32 
61.5% 

20 
38.5% 

52 
100% 

 تقاطع شركات المجتمع كفقالكضع الشركة مع عدد سنكات نشر البيانات (8)جدكؿ رقـ 
 

نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية أكثر 
حيث بمغ عدد الشركات المدرجة كالتي تمتـز , التزاما بنشر البيانات مف الشركات غير المدرجة

بينما بمغ , مف الشركات المدرجة % 52.2 شركة بنسبة 23 شركة مف أصؿ 12بنشر بياناتيا 
 شركة 32 شركات مف أصؿ 8عدد الشركات الممتزمة بنشر بياناتيا مف الشركات غير المدرجة 

  %.27.6مساىمة غير مدرجة في سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية بنسبة 
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 المبحث الثاني
 اختبار الفروض وتحميل النتائج

 
كمقارنة النتائج حكؿ الفركض بالنسبة لخصائص , يتناكؿ ىذا المبحث اختبار الفركض
 في تحميؿ اإلجابات SPSSكقد تـ استخداـ برنامج , العينة كتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

 .التي تـ الحصكؿ عمييا
 :كسيتـ دراسة ىذا المبحث مف خالؿ ما يمي

 .اختبار الفرض األكؿ- 4-2-1
 .اختبار الفرض الثاني- 4-2-2
 .اختبار الفرض الثالث- 4-2-3
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 :البيانات المدخمة- 4-2-1
 (غير ضريبية)مف أجؿ اختبار فركض البحث يستخدـ كمدخالت بيانات اقتصادية 

 .لمشركة باإلضافة إلى البيانات الضريبية
 :البيانات غير الضريبية: أوال
يتضمف رأس الماؿ االبتدائي مجمكع أصكؿ كالتزامات الشركة الجديدة : رأس المال االبتدائي -

الممتمكات , البناء المكتبي كاإلنتاجي, تشمؿ األصكؿ كؿ مناألراضي, ًأك المكجكدة مسبقا
األسيـ في الشركات , األصكؿ المالية, األصكؿ المعنكية, األثاث, كالمصانع كالمعدات

بينما يتألؼ حساب االلتزامات مف رأس الماؿ األساسي , النقدية, المدينيف, المخزكف, األخرل
 .كالديكف القصيرة كالطكيمة كحساب الدائنيف

تزكد خطط الشركة بيانات حكؿ التطكر المتكقع لرأس الماؿ خالؿ الفترة : تطور رأس المال -
استمالؾ السمع كتكاليؼ , تعتمد التكقعات عمى فرضية دكرية اإلنتاج كالمبيعات, المدركسة
يرادات أخرل مثؿ نفقات البحكث كالتطكير, المكظفيف , االستثمار, باإلضافة إلى مصاريؼ كا 

حيث يفترض أف الشركة تنتج في كؿ فترة السمع التي تخزف أك تباع في , تكاليؼ التمكيؿ
كما تتعمؽ بتكاليؼ اإلنتاج فيما يخص المكاد , لذا مف المحتمؿ تكرار فترات اإلنتاج, السكؽ
كما , حيث يفترض أف األصكؿ الثابتةتستيمؾ في نياية العمر اإلنتاجي المتكقع, كالعمؿ

إعادة : كفي كال الحالتيف, يمكف أف تباع بسعر السكؽ قبؿ نياية العمر اإلنتاجي المتكقع
االستثمار في األصكؿ الجديدة يككف مستند عمى التكمفة التاريخية لألصكؿ التي عدلت 

أما فيما يتعمؽ باالستثمار أكدت الفرضيات أف رأس الماؿ االبتدائي يبقى , لمكاجية التضخـ
كما , كما أف االستثماراتاإلضافية تؤدم إلى زيادة في رأس الماؿ خالؿ الفترة المدركسة,ثابت

 .أسعار صرؼ العمالت, أف بيانات اقتصادية أخرل أخذت باالعتبار مثؿ أسعار الفائدة

رأس الماؿ يتضمف أسيـ جديدة باإلضافةإلى الديكف القصيرة كالطكيمة : تمويل الشركة -
 .باإلضافة إلى األرباح غير المكزعة, األجؿ

 :البيانات الضريبية: ثانيا
لمنسب الضريبية الكاردة في ًتـ احتساب االلتزامات الضريبية خالؿ فترة الدراسة كفقا

 .النظاـ الضريبي السكرم كالخاص بكؿ شركة مف الشركات المتعمقة بالعينة المدركسة
فإف أكثر البنكد المالئمة مف األصكؿ كااللتزامات كالمتعمقةبرأس , كبالنسبة إلى المطارح الضريبية

باإلضافة إلى أف النمكذج الضريبي يسمح لمشركة , الماؿ كتأثير التخطيط أخذت بعيف االعتبار
باالختيار مف بيف البدائؿ المحاسبية مما يمكف الشركة مف التأثير عمى األرباح الخاضعة 

 .لمضريبة
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 :اختبار الفرض األول- 4-2-2
 لتحقيؽ أغراض البحث كاختبار الفرض األكؿ كالمتضمف مدل تأثير تطبيؽ معايير 

 عمى زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ ًالمحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا
كالذم طكر بالمركز , تـ استخداـ محمؿ الضريبة األكركبي, زيادة فعالية العبء الضريبي

Mannheimباالشتراؾ مع جامعة , (ZEW)األكركبي لمبحكث االقتصادية 
1. 
 .كالذم يقـك بحساب كمقارنة معدالت فعالية العبء الضريبي لمشركات المختمفة

 :حساب عبء الضريبة- 4-2-2-1
يجب أف نفترض بأف , مف أجؿ المقارنة الدقيقة كلكي يتـ عزؿ تأثيرات النظاـ الضريبي

كبالتالي فإف االختالفات في , الشركات المدركسة تظير بيانات مماثمة قبؿ النظاـ الضريبي
 .البيانات قبؿ كبعد الضريبة يجب أف تنسب فقط إلى النظاـ الضريبي

معدؿ عبء الضريبة الفعاؿ المطمؽ : لمرحمتيفًيتـ حساب عبء الضريبة الفعاؿ كفقا
 .مقاسا بالكحدات النقدية بالفرؽ بيف قيمة الشركة قبؿ كبعد الضريبة في نياية الفترة المدركسة

كبتعبير مكافئ لمعدؿ عبء الضريبة الفعاؿ معدؿ نسبة الضريبة الفعالة كالذم يقصد بو الفرؽ 
 . عمى العائد قبؿ الضريبةًبيف العائد قبؿ الضريبة كالعائد بعد الضريبة مقسكما

 : ألربع خطكاتًكيتـ حساب عبء الضريبة كفقا
 : قيمة الشركة قبل الضريبة في نياية الفترة المدروسة: الخطوة األولى

قيمة الشركة قبؿ الضريبة تستنتج مف تقييـ التدفقات النقدية كقيمة صافي األصكؿ في 
 :عمى النحك التالي, نياية السنكات الستة

 التدفؽ النقدم قبؿ الضريبة في نياية الفترة
 االلتزامات بالقيمة –القيمة االستبدالية لألصكؿ = )قيمة صافي األصكؿ في نياية الفترة + 

 (االسمية
 قيمة الشركة قبؿ الضريبة في نياية الفترة= 

 :قيمة الشركة بعد الضريبة في نياية الفترة المدروسة: الخطوة الثانية
تحديد قيمة الشركة بعد الضريبة يتأثر فقط بالتدفقات النقدية كال يتأثر بصافي قيمة 

 .األصكؿ
 االلتزامات الضريبية لكؿ فترة- التدفؽ النقدم قبؿ الضريبة في نياية الفترة

 التدفؽ النقدم بعد الضريبة في نياية الفترة= 

                                           
1
Jacobs, O. and Spengel, C., (1996), “European Tax Analyzer”, Baden-Baden 
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 االلتزامات بالقيمة –القيمة االستبدالية لألصكؿ = )قيمة صافي األصكؿ في نياية الفترة + 
 (االسمية

 قيمة الشركة بعد الضريبة في نياية الفترة= 
 قيمة الشركة بعد الضريبة في نياية الفترة- قيمة الشركة قبؿ الضريبة في نياية الفترة 

 العبء الضريبي المتكسط اإلجمالي= 
 :الخطوة الثالثة

في الخطكة الثالثة كؿ مف قيمة الشركة قبؿ كبعد الضريبة تتحكؿ إلى العائد قبؿ الضريبة 
 :كبعد الضريبة عمى النحك التالية

 
r = [Vf (T) / Vi (0)]

1/T
 - 1 

and 

rs = [Vfs (T) / Vi (0)]
1/T

 – 1 
r = العائد قبؿ الضريبة 

Rs = العائد بعد الضريبة 
Vi = قيمة الشركة في بداية الفترة المدركسة 
Vf = قيمة الشركة المدركسة قبؿ الضريبة في نياية الفترة المدركسة 

Vfs = قيمة الشركة المدركسة بعد الضريبة في نياية الفترة المدركسة 
T =فترة الدراسة 

 :الخطوة الرابعة
 في الخطكة الرابعة يتـ حساب معدؿ نسبة الضريبة الفعاؿ مف خالؿ حساب الفرؽ بيف 

 .العائد قبؿ الضريبة كالعائد بعد الضريبة مقسكما عمى العائد قبؿ الضريبة
 

EATR =  ( R -  RS) / R 

معدؿ عبء الضريبة الفعاؿ : لمرحمتيفًفي كمتا الحالتيف يتـ حساب عبء الضريبة الفعاؿ كفقا
كمف ثممعدؿ ,  بالفرؽ بيف قيمة الشركة قبؿ كبعد الضريبة في نياية الفترة المدركسةًالمطمؽ مقاسا

 ًنسبة الضريبة الفعالة كالذم يقصد بيالفرؽ بيف العائد قبؿ الضريبة كالعائد بعد الضريبة مقسكما
 .عمى العائد قبؿ الضريبة

 . األقؿEATR األعمى يشير إلى أف النظاـ الضريبي سيككف أكثر فعالية مف EATRفاف 
 عمى زيادة فعالية النظاـ ًكقكاعد محاسبية معتمدة ضريبياكلدراسة أثر معايير المحاسبة الدكلية 

 :الضريبي مف خالؿ زيادة فعالية العبء الضريبي
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 لمعايير ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقاال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية : فرضية العدـ -
 .فعالية العبء الضريبي في المحاسبة الدكلية

 لمعايير ًلمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقايكجد أثر ذك داللة إحصائّية : الفرضية البديمة -
 .فعالية العبء الضريبيفي المحاسبة الدكلية

كبعد تطبيؽ النمكذج المعتمد في اختبار أثر تطبيؽ القكاعد المحاسبة عمى فعالية العبء 
 لمقكاعد المحاسبية المعتمدة في النظاـ الضريبي ًالضريبي لكؿ شركة مف شركات العينة كفقا

كمف ثـ حساب نسبة فعالية العبء ,  لمعايير المحاسبة الدكليةًكالقكاعد المعتمدة كفقا, السكرم
 تبيف لنا, لكؿ منيا عمى حدا كبقياس متكسط النسب خالؿ سنكات الدراسةEATRالضريبي

 ًكالقكاعد المعتمدة كفقا,  لمقكاعد المحاسبية المعتمدة في النظاـ الضريبي السكرمًكفقاEATRنتائج
 : لمجدكؿ كما يميكفقا, في نياية السنة السادسة لمدراسة, لمعايير المحاسبة الدكلية

 

 اٌطٕخ

EATR 
ٚفمب ٌّؼبٌٍر 

 اٌّسبضجخ اٌذٌٍٚخ 

EATR 
 ٚفمب ٌٍٕظبَ اٌضرٌجً

2006 37.8 12.4 

2007 39.5 14.5 

2008 46.3 10.7 

2009 41.7 18.06 

2010 45.9 11.03 

2011 45.5 8.54 

 لمشركات المدركسة خالؿ سنكات الدراسةEATRمقارنة  (9)جدكؿ رقـ

  خالؿ سنكات الدراسةEATR كالذم يتضمف مقارنة متكسطات بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ
 لمنظاـ الضريبي السكرم ً جميع الشركات تتأثر بتطبيؽ القكاعد المعتمدة كفقانالحظ أف

حيث أف جميع النتائج تشير إلى فعالية ,  لمعايير المحاسبة الدكليةًمقارنةبالقكاعد المعتمدة كفقا
 مف القكاعد الحالية المعتمدة في ًالنظاـ الضريبي في حاؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بدال

 لممعايير أكبر ً كفقاEATRحيث كانت جميع النتائج مكجبة أم أف , النظاـ الضريبي السكرم
 . لمقكاعد الحاليةً كفقاEATRمف 
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 :نسب تأثير معايير المحاسبة الدكلية عمى فعالية النظاـ الضريبيكالشكؿ التالي يكضح 

 

 لشركات العينة خالؿ سنكات الدراسةEATRمقارنة  (5)شكؿ رقـ 

 
 الختبار مدل كجكد (Independent Samples Test) كلتأكيد التحميؿ السابؽ تـ اختبار 

 :داللة إحصائية في الفرؽ بيف الكسط الحسابي فكانت النتائج كما يمي

  لمفرض األكؿGroup Statistics(10)جدكؿ 
 

 كىك أكبر مف المتكّسط في 42.8نجد  بأّف متكّسط المعايير كاف بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ 
مما يشير إلى فعالية النظاـ الضريبي في , 12.5كالبالغ القكاعد المعتمدة كفقا لمنظاـ الحاليحالة 

 مف القكاعد الحالية المعتمدة في النظاـ الضريبي ًحاؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بدال
 .السكرم

 

 
 لشركات العينةEATRمقارنة متكسط (6)شكؿ رقـ 
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Group Statistics 

 
VAR00001 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 العبء
 0.65867 5.35110 12.55 66 القكاعد الحالية

 1.65665 13.4586 42.81 66 المعايير



154 

 

: كعند دراسة الفركؽ مف حيث داللتيا اإلحصائّية تبّيف اآلتي
 

 

t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 العبء

Equal 

variances 

assumed 

-16.972- 130 .000 -30.25667- 1.78279 -33.78371- -26.72963- 

Equal 

variances 

not 

assumed 

-16.972- 85.050 .000 -30.25667- 1.78279 -33.80130- -26.71203- 

  لمفرض األكؿIndependent Samples Testاختبار  (11)جدكؿ 
 

 كىي أصغر مف Sig. (2-tailed = )0.000تبّيف أّف قيمة احتماؿ الداللة كمف الجدكؿ السابؽ 
 الجدكلّية tأكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 130عند درجات حرّية t=16.972كما أّف قيمة , 0.05

.     بالتالي يمكف أف نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ,  تقريبان 1.660كالبالغة 
أثر معايير المحاسبة كبعد اختبار النمكذج األفضؿ كجدنا أف , كمف خالؿ دراسة طبيعة العالقة

كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة فعالية الدكلية 
 :العبء الضريبي  يمكف تمثيميا بالمعادلة التالية

Y= a+b*x 

 :حيث كانت مخرجات النمكذج كاألتي
 

Variables Entered/Removed
a 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 Enter . العبء الضريبي 1

a. Dependent Variable العبء الضريبي 
b. All requested variables entered. 

 لمفرض األكؿVariables Entered/Removed اختبار  (12)جدكؿ 
  عمى اعتبار المتغير المستقؿ أك المؤثر ىكEnterيبّيف الجدكؿ نمكذج االنحدار المستخدـ كىك 

 .فعالية العبء الضريبيكالمتغير التابع ىك , القكاعد المحاسبية المعتمدة
 :كيظير الجدكؿ التالي كؿ مف معامؿ االرتباط كمعامؿ التحديد
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     Model summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.830 0.689 0.687 10.24136 

a. Predictors: (constant),  قكاعد حالية/ معايير  

 لمفرض األكؿModel summaryاختبار  (13)جدكؿ 
كقيمة معامؿ التحديد بمغت  (0.830)تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت 

القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.687)
كبالتالي فاف , الضريبي العبء  فعاليةمف التغيرات في% 68.7مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 

 ىناؾ عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كفعالية العبء الضريبي 

ANOVAاختبار  (14)جدكؿ 
aلمفرض األكؿ  

 بالتالي تكجد 0.05 أصغر مف 0.00أّف قيمة احتماؿ الداللة كبالنظر إلى جدكؿ تحميؿ التبايف
 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, داللة لنمكذج االنحدار المفركض

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17.701-- 2.819  -6.280- .000 

 000. 16.972 0.830 1.783 30.257 قكاعد/معايير 

a. Dependent Variable: العبء 

Coefficientsاختبار  (15)جدكؿ 
aلمفرض األكؿ 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 30210.374 1 30210.374 288.032 .000
b

 

Residual 13635.097 130 104.885   

Total 43845.471 131    

a. Dependent Variable: العبء 

b. Predictors: (Constant), معيارنظاـ 
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: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿك
Y= -17.701 + 30.257 x 

 القكاعد المحاسبية المعتمدة في النظاـ الضريبيطبيعة  : 𝑋,  الضريبيالعبء𝑦 :  حيث 
 أصغر 0.00 كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة (30.257 )مكجبةنالحظ أّف إشارة معامؿ االنحدار 

  فعاليةالنظاـ الضريبي فيالقكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05مف 
القكاعد المعتمدة  في حالة  أف فعالية العبء الضريبي  أممكجبكىذا األثر , الضريبيالعبء 

. القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبي كاف أكبر منيا في حالة في معايير المحاسبة الدكلية
 0.05إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ الناتجة كأنيا معنكية عند مستكل داللة 

كتؤكد بأف المعادلة المختارة لمتمثيؿ معنكية بداللة قيمة االحتماؿ الناتج عف جدكؿ تحميؿ التبايف 
ANOVA

a لمقكاعد المحاسبية يكجد أثر ذك داللة إحصائّية كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو
 .فعالية العبء الضريبي في المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية
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 :اختبار الفرض الثاني- 4-2-3
 مف أجؿ اختبار الفرض الثاني كالمتضمف مدل تأثير تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية 

, كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة إيرادات الحككمة
,  لمقكاعد المحاسبية المعتمدة في النظاـ الضريبي السكرمًتـ حساب اإليرادات الضريبية كفقا

 لنسب الضريبة المعتمدة في النظاـ ًكفقا,  لمعايير المحاسبة الدكليةًكالقكاعد المعتمدة كفقا
 .الضريبي السكرم لكؿ شركة مف الشركات المدركسة

كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى زيادة فعالية النظاـ كلدراسة أثر معايير المحاسبة الدكلية 
 :الضريبي مف خالؿ زيادة فعالية العبء الضريبي

لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير ال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية : فرضية العدـ -
 .زيادة اإليرادات الضريبية في المحاسبة الدكلية

لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير يكجد أثر ذك داللة إحصائّية : الفرضية البديمة -
 .زيادة اإليرادات الضريبية في المحاسبة الدكلية

 
تـ التكصؿ إلى النتائج الكاردة , كبعد إجراء المقارنة بيف اإليرادات الضريبيةخالؿ سنكات الدراسة

 :في الجدكؿ التالي
  

 نشاط الشركة
كفقا لمعايير 
 المحاسبة الدكلية

كفقا لمنظاـ 
 الضريبي

2006 108520413 38346600 

2007 159413828 35277609 

2008 159877269 67909577 

2009 171292751 78699141 

2010 139742529 77687483 

2011 182977743 83097780 
 مقارنة اإليرادات الضريبية خالؿ سنكات الدراسة (16)جدكؿ رقـ 
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 كالذم يشير إلى مقارنة متكسط اإليرادات الضريبية خالؿ سنكات بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ
 لمنظاـ الضريبي السكرم ً جميع الشركات تتأثر بتطبيؽ القكاعد المعتمدة كفقا نالحظ أفالدراسة

حيث أف جميع النتائج تشير إلى فعالية ,  لمعايير المحاسبة الدكليةًمقارنة بالقكاعد المعتمدة كفقا
 مف القكاعد الحالية المعتمدة في ًالنظاـ الضريبي في حاؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بدال

 ًكفقاحيث كانت جميع النتائج تشير إلى أف اإليرادات الضريبية , النظاـ الضريبي السكرم
 . لمقكاعد الحاليةًلممعايير أكبر مف اإليرادات الضريبية كفقا

 :نسب تأثير معايير المحاسبة الدكلية عمى اإليرادات الضريبيةكالشكؿ التالي يكضح 
 

 

  لشركات العينة خالؿ سنكات الدراسةمقارنة اإليرادات الضريبية (7)شكؿ رقـ 
 الختبار مدل كجكد (Independent Samples Test) كلتأكيد التحميؿ السابؽ تـ اختبار 

 :داللة إحصائية في الفرؽ بيف الكسط الحسابي فكانت النتائج كما يمي
 

Group Statistics 
 VAR00001 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 إيرادات
 0.78342 6.36452 6.2878 66 القكاعد الحالية

 0.88250 7.16949 21.5932 66 معايير

   لمفرض الثانيGroup Statistics(17)جدكؿ 
 

 الحصيمة الضريبية لسنكات الدراسة كفقا لقكاعدمعايير نجدبأّف متكّسطبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ 
  القكاعد المحاسبية المعتمدة فيكىك أكبر مف المتكّسط في حالة21.5932 كافالمحاسبة الدكلية

مما يشير إلى فعالية النظاـ الضريبي في حاؿ تطبيؽ معايير , 6.2878 كالبالغ الضريبيالنظاـ
 . مف القكاعد الحالية المعتمدة في النظاـ الضريبيًالمحاسبة الدكلية بدال
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  لشركات العينة مقارنة متكسط اإليرادات الضريبية (8)شكؿ رقـ 

 
 :كعند دراسة الفركؽ مف حيث داللتيا اإلحصائّية تبّيف اآلتي

 
 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 ايرادات

Equal 

variances 

assumed 

12.970 130 0.000 15.30546 1.18007 17.64008 12.97084 

Equal 

variances 

not 

assumed 

12.970 128.199 0.000 15.30546 1.18007 17.64039 12.97053 

  لمفرض الثانيIndependent Samples Testاختبار  (18)جدكؿ 
 

 أصغر كىي Sig. (2-tailed = )0.005بأّف قيمة احتماؿ الداللة كمف الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا 
 tأكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 130عند درجات حرّية t=12.970كما أّف قيمة , 0.05مف 

القائؿ بأنو , بالتالي نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ,  تقريبان 1.660الجدكلّية كالبالغة 
زيادة  في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةيكجد أثر ذك داللة إحصائّية 

 .الحصيمة الضريبية
أثر كبعد اختبار النمكذج األفضؿ كجدنا أف , كمف خالؿ شكؿ االنتشار كدراسة طبيعة العالقة

كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف معايير المحاسبة الدكلية 
 :خالؿ زيادة اإليرادات الضريبية  يمكف تمثيميا بالمعادلة التالية

 
Y= a+b*x 
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 :حيث كانت مخرجات النمكذج كاألتي

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 b . Enterايرادات 1

a. Dependent Variable:  القكاعد 
b. All requested variables entered. 

 لمفرض الثانيVariables Entered/Removed اختبار  (19)جدكؿ 
  عمى اعتبار المتغير المستقؿ أك المؤثر ىكEnterيبّيف الجدكؿ نمكذج االنحدار المستخدـ كىك 

 .الحصيمة الضريبيةكالمتغير التابع ىك , القكاعد المحاسبية المعتمدة
 :كيظير الجدكؿ التالي كؿ مف معامؿ االرتباط كمعامؿ التحديد

 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.751 0.564 0.561 6.77896 

 

   لمفرض الثانيModel summaryاختبار  (20)جدكؿ 
كقيمة معامؿ التحديد بمغت  (0.751)تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت 

القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.564)
كبالتالي فاف ىناؾ , اإليرادات الضريبيةمف التغيرات في% 56.4مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 

 .عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كزيادة اإليرادات
 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
7730.483 1 7730.483 168.221 0.000 

Residual 5974.063 130 45.954   

Total 13704.545 131    

a. Dependent Variable: lgإيرادات 
b. Predictors: (Constant), طبيعة 

ANOVAاختبار  (21)جدكؿ 
aلمفرض الثاني   
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كالذم يختبر مدل صالحية النمكذج ANOVAبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ جدكؿ تحميؿ التبايف
 بالتالي  0.05 مف أصغر0.000أّف قيمة احتماؿ الداللة نالحظ , المختار كتؤكد صالحيتيا 

 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, تكجد داللة لنمكذج االنحدار المفركض
 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9.018- 1.866  -4.833- .000 

 0.000 12.970 0.751 1.180 15.305 ايرادات

a. Dependent Variable: lgإيرادات 

 

Coefficientsاختبار  (22)جدكؿ 
aلمفرض الثاني   

: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿ
Y= -9.018 + 15.305 x 

القكاعد المعتمدة كفقا لمنظاـ  /(1)القكاعد المعتمدة في المعايير :𝑋,  اإليرادات الضريبية𝑦حيث 
 (2)الضريبي

  كىي 0.000كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة  (15.305)مكجبة نالحظ أّف إشارة معامؿ االنحدار 
النظاـ الضريبي القكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05أصغر مف 

 أف فعالية  أممكجبكىذا األثر , فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة اإليرادات الضريبيةفي
 كاف أكبر منيا في القكاعد المعتمدة كفقالمعايير المحاسبة الدكلية في حالة اإليرادات الضريبية

. القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبيحالة 
  0.05إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ الناتجة كأنيا معنكية عند مستكل داللة 

كتؤكد بأف المعادلة المختارة لمتمثيؿ معنكية بداللة قيمة االحتماؿ الناتج عف جدكؿ تحميؿ التبايف 
ANOVA

a لمقكاعد المحاسبية يكجد أثر ذك داللة إحصائّية  كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو
 .زيادة اإليرادات الضريبية في المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية
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 :اختبار الفرض الثالث- 4-2-4
 مف أجؿ اختبار الفرض الثالث كالمتضمف مدل تأثير تطبيؽ معايير المحاسبة 

الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ عدالة النظاـ 
1تـ استخداـ تعريؼ, الضريبي

philippe 2005) ) كالذم أشار إلى أف النظاـ الضريبي العادؿ
, ىك النظاـ الذم يخفض االختالؼ بيف الدخكؿ المتاحة بيدؼ الحصكؿ عمى نفس االستثمار

 :حيث أف النظاـ الضريبي يككف عادؿ إذا حقؽ المعادلة التالية
الفرؽ بيف الربح الخاضع لمضريبة لمشركات العاممة بنفس االستثمار كفقا لمعايير المحاسبة 
 الدكلية أصغر مف الفرؽ بيف الربح كفقا لمقكاعد المحاسبية المعتمدة في النظاـ الضريبي

كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى فعالية النظاـ كلدراسة أثر معايير المحاسبة الدكلية 
 :الضريبي مف خالؿ عدالة النظاـ الضريبي

لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير ال يكجد أثر ذك داللة إحصائّية : فرضية العدـ -
 .زيادة اإليرادات الضريبية في المحاسبة الدكلية

لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير يكجد أثر ذك داللة إحصائّية : الفرضية البديمة -
 .زيادة اإليرادات الضريبية في المحاسبة الدكلية

كبعد إجراء المقارنة بيف الدخكؿ الخاضعة لمضريبة بيف الشركات العاممة ضمف نفس 
 :تـ التكصؿ إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ التالي, االستثماراتخالؿ سنكات الدراسة

 

نشاط الشركة 
 الفرؽ في الربح
 كفقا لممعايير

 الفرؽ في الربح
 كفقا لقكاعد النظاـ الضريبي

2006 28835685 147408149 

2007 27859290 76888607 

2008 24186106.6 97470267 

2009 51700480.6 196588394 

2010 88912229 271857337.7 

2011 131837549 291650268 

 مقارنة الدخؿ الخاضع لمضريبة (23)جدكؿ رقـ 

                                           
1
Philippe Thalmann, Equity And Neutrality in Housing Taxation, International Center For Financial 

Asset Management And Engineering, Research Paper N 147, June 2005, P 12. 
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 كالمتضمف مقارنة الفرؽ في الربح الخاضع لمضريبة لمشركات خالؿ بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ
لمنظاـ ً  الشركات تتأثر بتطبيؽ القكاعد المعتمدة كفقاجميع نالحظ أف ,سنكات الدراسة منفصمة

حيث أف جميع النتائج , لمعايير المحاسبة الدكليةً الضريبي السكرم مقارنة بالقكاعد المعتمدة كفقا
حيث كانت جميع ,  النظاـ الضريبي في حاؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكليةعدالةتشير إلى 

. الفركؽ كفقا لمقكاعد الحالية أكبر مف الفركؽ في حاؿ تطبيؽ المعايير الدكلية
كفي حاؿ تطبيؽ القكاعد ,  في حاؿ تطبيؽ معايير المحاسبةة الفرؽكفيما يمي مخطط يبيف قيـ

: الحالية المعتمدة
 

 
 مقارنة الدخؿ الخاضع لمضريبة خالؿ سنكات الدراسة (9)الشكؿ رقـ 

 الختبار مدل كجكد (Independent Samples Test) كلتأكيد التحميؿ السابؽ تـ اختبار 
 :داللة إحصائية في الفرؽ بيف الكسط الحسابي فكانت النتائج كما يمي

Group Statistics 

 
VAR0000

3 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 العدالة
 5161492 21898358 34788358 17 معايير

 369209077 156642146 164935245 17 القكاعد الحالية
   لمفرض الثانيGroup Statistics اختبار (24)جدكؿ 

 

الفرؽ في الربح الخاضع لمضريبة كفقا لمعايير نجد  بأّف متكّسط بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ 
  القكاعد المحاسبية المعتمدة فيكىك أصغر مف المتكّسط في حالة34788358 كاف المحاسبة
 .164935245 كالبالغ  الضريبيالنظاـ
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 مقارنة متكسطات الدخؿ الخاضع لمضريبة (10)الشكؿ رقـ 

 
 :كعند دراسة الفركؽ مف حيث داللتيا اإلحصائّية تبّيف اآلتي

 

 

t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 اٌؼذاٌخ

Equal 

variances 

assumed 

3.491 34 0.001 130146887 37279946 205908855 54384919 

Equal 

variances 

not assumed 

3.491 17.664 0.003 130146887 37279946 208576001 51717773 

  لمفرض الثانيIndependent Samples Testاختبار  (25)جدكؿ 
 

 أصغر كىي Sig. (2-tailed = )0.001نجد بأّف قيمة احتماؿ الداللة كمف الجدكؿ السابؽ 
 الجدكلّية tأكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 34 درجات حرّية t=3.491كما أّف قيمة , 0.05مف 

 .    بالتالي نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ,  تقريبان 1.660كالبالغة 
أثر معايير المحاسبة كبعد اختبار النمكذج األفضؿ كجدنا أف , كمف خالؿ دراسة طبيعة العالقة

كقكاعد محاسبية معتمدة ضريبيا عمى زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ عدالة الدكلية 
 :النظاـ الضريبي يمكف تمثيميا بالمعادلة التالية

Y= a  +  b*x 
 :حيث كانت مخرجات النمكذج كاألتي
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Variables Entered/Removeda 
Model Variables 

Entered 
Variables 
Removed 

Method 

 12b . Enterالعدالة 1
a. Dependent Variable: القكاعد 

b. All requested variables entered. 
 لمفرض الثالثVariables Entered/Removed اختبار  (26)جدكؿ 

  عمى اعتبار المتغير المستقؿ أك المؤثر ىكEnterيبّيف الجدكؿ نمكذج االنحدار المستخدـ كىك 
 .عدالة النظاـ الضريبيةكالمتغير التابع ىك , القكاعد المحاسبية المعتمدة

 :كيظير الجدكؿ التالي كؿ مف معامؿ االرتباط كمعامؿ التحديد
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0.514 0.264 0.242 111839840 
   لمفرض الثالثModel summaryاختبار  (27)جدكؿ 

كقيمة معامؿ التحديد بمغت  (0.514)تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت 
القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.264)

كبالتالي فاف , عدالة النظاـ الضريبيمف التغيرات في% 26.4مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 
 .ىناؾ عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كعدالة النظاـ الضريبي

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 15244391 1 15244391 12.188 0.001 

Residual 42527710 34 12508150   

Total 57772101 35    

a. Dependent Variable: اٌؼذاٌخ 

b. Predictors: (Constant), 12اٌؼذاٌخ 

   لمفرض الثالثANOVAaاختبار  (28)جدكؿ 
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كالذم يختبر مدل صالحية النمكذج ANOVAبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ جدكؿ تحميؿ التبايف
 بالتالي تكجد 0.05 مف أصغر0.001أّف قيمة احتماؿ الداللة نالحظ , المختار كتؤكد صالحيتو

 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, داللة لنمكذج االنحدار المفركض
 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 95358529 58944771   1.618 0.115 

 0.001 3.491 0514. 37279946 130146887 اٌؼذاٌخ

a. Dependent Variable: اٌؼذاٌخ 

Coefficientsاختبار  (29)جدكؿ 
aلمفرض الثالث   

 
: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا  داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿ

Y = -95358529 + 130146887 x 
(/ 1)القكاعد المحاسبية كفقا لممعايير: 𝑋, الفرؽ بيف قيـ الربح الخاضع لمضريبة  : 𝑦: حيث

 (2)القكاعد المحاسبية لمنظاـ الضريبي 
 

 0.001كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة  (130146887 )مكجبةنالحظ أّف إشارة معامؿ االنحدار 
النظاـ الضريبي القكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05 أصغر مف كىي 
 أف عدالة  أممكجبكىذا األثر ,  فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ عدالة النظاـ الضريبيفي

 كاف أكبر منيا في حالة القكاعد المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية في حالة النظاـ الضريبي
. القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبي

  0.05إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ الناتجة كأنيا معنكية عند مستكل داللة 
كتؤكد بأف المعادلة المختارة لمتمثيؿ معنكية بداللة قيمة االحتماؿ الناتج عف جدكؿ تحميؿ التبايف 

ANOVAa لمقكاعد المحاسبية يكجد أثر ذك داللة إحصائّية  كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو
 .عدالة النظاـ الضريبي في المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية
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 الفصل الخامس
 ممخص البحث والنتائج والتوصيات

 
كعرض لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا ,  لممخص البحثً يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا

 إلى اقتراح التكصيات المناسبة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ ًكصكال, مف البحث كمف الدراسة العممية
 :كيتـ ىذا مف خالؿ التقسيمات التالية, البحث

. ممخص البحث- 5-1
. نتائج البحث- 5-2
. التكصيات- 5-3
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 : ممخص البحــث- 4-1
ىدؼ ىذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة أثر تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير 
الدكلية إلعداد التقارير المالية كقكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية عمى فعالية النظاـ 

 : ليذا الغرض تـ تقسيـ البحث إلى خمسة فصكؿًكتحقيقا, الضريبي
كالدراسات السابقة , تـ عرض اإلطار العاـ لمبحث مف حيث تحديد مشكمة البحث: ًأوال

كتحديد فركض , كتحديد أىداؼ البحث, التي أتى البحث الحالي لمتابعة ما تناكلتو تمؾ األبحاث
 .كتحديد منيج البحث المتبع لمكصكؿ إلى النتائج المطمكبة, البحث المطمكب التحقؽ مف صحتيا

 :مف خالؿ ثالثة مباحثلنظاـ الضريبي كفعاليتواالفصل األولتناكؿ
 مفيـك النظاـ الضريبي مف خالؿ تعريؼ كخصائص الضريبة المبحث األولعرض 

كمف ثـ تحديد مفيـك النظاـ الضريبي كالسياسة الضريبية كالدعامات , كالتطكر التاريخي لمضريبة
كاألىداؼ المختمفة لمنظاـ الضريبي كالتي تقسـ إلى أىداؼ مالية , الرئيسية لمنظاـ الضريبي

مف , كمف ثـ عرض لممحددات المختمفة التي تؤثر في النظاـ الضريبي,كاقتصادية كاجتماعية
كمستكل , كالنظاـ السياسي, خالؿ تحديد العالقة بيف النظاـ الضريبي ككؿ مف النظاـ االقتصادم

 .كالعالقة بيف النظاـ الضريبي كالعكامؿ االجتماعية, كالييكؿ االقتصادم, التقدـ االقتصادم
,  مف تحديد مطرح الضريبةً التنظيـ الفني لمضريبة انطالقاالمبحث الثانيكما عرض 

كمف ثـ ,حيث تـ عرض المطارح الضريبية المختمفة, كالذم يقصد بو المادة الخاضعة لمضريبة
قياـ : ًأكال:  لطريقتيفًتحقيؽ الضريبة مف خالؿ عممية تحديد الكعاء الضريبي كالتي تتـ كفقا

ثـ تحديد , طريقة التصريح مف قبؿ المكمؼ: ًثانيا, الدكائر المالية نفسيا بتحديد الكعاء الضريبي
كانتياء بالمرحمة األخيرة ,  لمقكاعد المقررةًديف الضريبةكطرحيا ذمة عمى المكمؼ لمّتحصيؿ كفقا

حيث يدخؿ في ىذه المرحمة عائدات الضرائب إلى الخزانة , مف مراحؿ تحقيؽ كجباية الضرائب
 .العامة لمدكلة
 لما جاء في ً فقد تعرضممفيـك كمؤشرات فعالية النظاـ الضريبي كفقاالمبحث الثالثأما 

باإلضافة ألىـ مبادئ فعالية النظاـ الضريبي الجيد كالتي يقصد بياالمعايير , الدراسات السابقة
 .أك سياسة ضريبية معينة, التي يجب أف ُتستعمؿ لتقييـ حسنات كسيئات نظاـ ضريبي معيف

 : معايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ ثالثة مباحثتناول الفصل الثاني
مف خالؿ دراسة التطكر ,  إصدار كأىمية معايير المحاسبة الدكليةالمبحث األولعرض 

 مف المحاكالت الفردية لتطكير إطار عمؿ مفاىيمي ًالتاريخي لإلطار الفكرم لممحاسبة انطالقا
 بالدكر الذم قامت بو الجمعيات ًمركرا, كتطكير نظرية المحاسبة قبؿ القرف العشريف, لممحاسبة

كالتنظيمات لصياغة نظرية محاسبية كاستبعاد الممارسات المينية غير المرغكب فييا كالسائدة في 
 International Accounting كانتياء بتشكيؿ لجنة معايير المحاسبة الدكلية, الحياة العممية
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Standards Committee (IASC) ,  ثـ تـ التعرض إلى أىمية معايير المحاسبة الدكلية
كمدل الحاجة إلييا كضركرتيا لمفئات المختمفة مف مستخدمي القكائـ المالية كبالنسبة لضرائب 
 .الدخؿ كالصعكبات التي يكاجييا مستخدمي القكائـ المالية في حاؿ غياب معايير محاسبة دكلية

حيث عرض ,  بعرض اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكليةالمبحث الثانيكقاـ 
نظاـ متناسؽ مف األىداؼ المترابطة كاألساسية كالتي تؤدم إلى  بأنو مفيـك اإلطار المفاىيمي

مككنات اإلطار ك, معايير متكافقة كتحدد طبيعة ككظيفة كحدكد المحاسبة المالية كالقكائـ المالية
ثـ تـ التعرض إلى , كأىمية اإلطار المفاىيمي, ثالث مستكياتكالتي تتمثؿ بالمفاىيمي لممحاسبة 

 صفات كالتي تعتبر أنياالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كعناصر البيانات المالية 
باإلضافة , تجعؿ المعمكمات المعركضة في البيانات المالية مفيدة لممستخدميف, كصفية غير كمية

 عممية اإلدراج في الميزانية العمكمية أك في بياف الدخؿ كالتي ىي عبارة عفاالعتراؼ إلى قكاعد 
عممية قياس عناصر البيانات الماليةك,يفي بمعايير االعتراؼكلمبند الذم يحقؽ تعريؼ العنصر 

تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي سيعترؼ بيا في البيانات المالية كالتي ستظير بيا في الميزانية 
 .كيتضمف اختيار أساس محدد لمقياس, العمكمية كبياف الدخؿ

كالفركؽ الدائمة كالمؤقتة بيف ,  بعرض المفاىيـ المختمفة لمدخؿالمبحث الثالثكقاـ 
 ضرائب الدخؿ 12كما تـ عرض المعيار المحاسبي الدكلي , الدخؿ المحاسبي كالدخؿ الضريبي

كالمسألة األساسية في ذلؾ ىي , كالذم ييدؼ إلى كصؼ المعالجة المحاسبية لضرائب الدخؿ
كذلؾ يعالج ىذا المعيار االعتراؼ , كيؼ تتـ المحاسبة عف التبعات الجارية كالمستقبمية لمضريبة

باألصكؿ الضريبية المؤجمة الناشئة عف الخسائر أك الخصكمات الضريبية غير المستخدمة 
 .كعرض ضرائب الدخؿ في البيانات المالية كاإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بضرائب الدخؿ

النظاـ الضريبي السكرم مف خالؿ تحديد المكمفكف الخاضعكف الفصل الثالثتناكؿ 
حيث حدد األشخاص , لضريبة األرباح الصناعية كالتجارية كغير التجارية فئة األرباح الحقيقية

كما تناكؿ أسس التكميؼ مف حيث تحديد مطرح الضريبة كاإليرادات , الخاضعيف لمضريبة
كمف ثـ تحديد النفقات كاألعباء كاجبة الخصـ , لمنظاـ الضريبي السكرمًالخاضعة لمضريبة كفقا

كالية التصريح الضريبي , مف كعاء الضريبة كغير كاجبة الخصمكالتي تقتضييا ممارسة األعماؿ
حيث ميز بيف الضريبة , كمف ثـ تحديد معدالت الضريبة, كتقديـ البيانات كالكثائؽ المرفقة

كمف ثـ تحقؽ الضريبة المفركضة , التصاعدية كالنسبية كما كردت في النظاـ الضريبي السكرم
كما تناكؿ إعادة النظر كالتصحيح مف ,  مف التكميؼ األكلي كالمؤقتًعمى األرباح الحقيقيةانطالقا

كلجاف البت في االعتراضات كالجاف المالية , حيث تحديد آلية االعتراض كالميؿ الزمنية الالزمة
عادة النظر  .كالفرض كا 
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 . الدراسة التطبيقية كاختبار الفرضياتالفصل الرابعتناكؿ 
كأساليب جمع , كدرجة استجابة العينة,  عرض لمجتمع كعينة البحثالمبحث األولكتناكؿ 

 .كطريقة البحث اإلحصائي كنكع العينة, البيانات
 :اختبار الفركض المتمثمة بما يميالمبحث الثانيكتناكؿ 

  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم  - أ
 .زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة فعالية معدؿ العبء الضريبيإلى 

  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم  - ب
 .ةالضريبياإليرادات  زيادة زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿإلى

  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم  - ت
 . النظاـ الضريبي زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خاللعدالةإلى

 .كعرض لتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا
 . نتائج الدراسة كالتكصيات التي يقترحيا الباحث في نياية البحثالفصل الخامسكتناكؿ 
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 :نتائج البحــث- 4-2
 :مف خالؿ دراسة الفصؿ األكؿ تـ التكصؿ إلى النتائج التالية

ييدؼ النظاـ الضريبي إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ المالية كالتي يقصد بيا تحقيؽ  .1
كغير المالية مثؿ األىداؼ االقتصادية , المكارد الالزمة لتغطية النفقات العامة لمدكلة

كفي حؿ المشاكؿ , كالتي تساعد في تكجيو السياسة االقتصادية لمدكلة, كاالجتماعية
 .االجتماعية

, كالنظاـ السياسي, مثؿ النظاـ االقتصادميتأثر النظاـ الضريبي بمجمكعة مف المحددات  .2
 .كالعكامؿ االجتماعية, كالييكؿ االقتصادم, كمستكل التقدـ االقتصادم

تعمؿ الدكلة عمى اختيار التنظيـ الفني لمضريبة كفقا لما يحقؽ أىدافيا المالية  .3
عممية تحديد ك, مطرح الضريبةكذلؾ مف خالؿ اختيار كؿ مف , كاالقتصادية كاالجتماعية

 .كانتياء بالمرحمة األخيرة مف مراحؿ تحقيؽ كجباية الضرائب, الكعاء الضريبي

كالتي يقصد بيا المعايير التي يجب أف تطبيؽ مبادئ فعالية النظاـ الضريبي الجيد  .4
 .أك سياسة ضريبية معينة, ُتستعمؿ لتقييـ حسنات كسيئات نظاـ ضريبي معيف

 :مف خالؿ دراسة الفصؿ الثاني تـ التكصؿ إلى النتائج التالية
جاء تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية استجابة إلى مجمكعة الظركؼ كالعكامؿ الدكلية  .1

التي أدت إلى زيادة اإلىتماـ بالمعمكمات المحاسبية مف قبؿ الفئات المختمفة , كاإلقميمية
كالصعكبات التي يكاجييا مستخدمي القكائـ المالية في , مف مستخدمي البيانات المالية

 .حاؿ غياب معايير محاسبة دكلية

استخدامو كأساس مف خالؿ  ضركريا ً أىمية اإلطار المفاىيمي في انو يعتبر أمراتأتي .2
, منطقي لمتكصؿ إلى مجمكعة متسقة مف الفركض كالمبادئ كالمعايير المحاسبية

تقييـ المبادئ كالمعايير مف خالؿ استخدامو كأساس منطقي لمنيكض بالتطبيؽ العممي ك
 بيف البدائؿ المحاسبية كبالتالي تضييؽ شقة الخالؼ مفاالختيار ك, المعمكؿ بيا حاليا

. في الممارسات العممية
 ضرائب الدخؿ في كصؼ المعالجة المحاسبية 12تأتي أىمية المعيار المحاسبي الدكلي  .3

كذلؾ االعتراؼ , كالمحاسبة عف التبعات الجارية كالمستقبمية لمضريبة, لضرائب الدخؿ
 .باألصكؿ الضريبية المؤجمة كعرض ضرائب الدخؿ في البيانات المالية
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 :ومن خالل الدراسة التطبيقية تم التوصل إلى النتائج التالية
 : من خالل الفرض األول

  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم "
 ":زيادة فعالية معدؿ العبء الضريبيإلى 

 في حاؿ متكّسطاؿ بأّف تبيف اختبار متكسطات فعالية العبء الضريبي لسنكات الدراسة
القكاعد المعتمدة كفقا لمنظاـ  كىك أكبر مف المتكّسط في حالة 42.81 المعايير كاف اعتماد
 .12.55 كالبالغ الحالي

أّف قيمة  يتبيف tكمف خالؿ اختبار , كعند دراسة الفركؽ مف خالؿ داللتيا اإلحصائية
 =tكما أّف قيمة , 0.05 كىي أصغر مف Sig. (2-tailed = )0.000احتماؿ الداللة 

,  تقريبان 1.660 الجدكلّية كالبالغة tأكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 130عند درجات حرّية 16.972
يكجد أثر ذك داللة القائؿ بأنو , بالتالي يمكف أف نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ

زيادة فعالية النظاـ  في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةإحصائّية 
 .الضريبي

كقيمة معامؿ التحديد  (0.830)كما تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط 
القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.687)

كبالتالي فاف , الضريبي العبء  فعاليةمف التغيرات في% 68.7مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 
 .ىناؾ عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كفعالية العبء الضريبي

كالذم يختبر مدل صالحية النمكذج المختار ANOVAكما يبيف جدكؿ تحميؿ التبايف
 بالتالي تكجد داللة لنمكذج 0.05 أصغر مف 0.00أّف قيمة احتماؿ الداللة كتؤكد صالحيتيا

 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, االنحدار المفركض

: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿك
Y= -17.701+30.257 x 

 0.00  كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة(30.257 )مكجبة أّف إشارة معامؿ االنحدار يتبيف لدينا
 النظاـ الضريبي فيالقكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05أصغر مف 

القكاعد  في حالة  أف فعالية العبء الضريبي أممكجبكىذا األثر , الضريبي العبء فعالية
 .القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبيكاف أكبر منيا في حالة المعتمدة في معايير المحاسبة 

إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ الناتجة كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو 
فعالية  في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةيكجد أثر ذك داللة إحصائّية 

 معتمدة لتحديد النتائج كقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية أم أف , العبء الضريبي
 .زيادة فعالية معدؿ العبء الضريبي كبالتالي فعالية النظاـ الضريبي إلى الصافية يؤدم
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 : من خالل الفرض الثاني
  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم "

 ":ةالضريبياإليرادات  زيادة  زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿإلى

 الحصيمة الضريبية لسنكات الدراسة كفقا لقكاعدمعايير المحاسبة  بأّف متكّسطيتبيف لنا
  النظاـ القكاعد المحاسبية المعتمدة فيكىك أكبر مف المتكّسط في حالة21.5932  كافالدكلية

 .6.2878 كالبالغالضريبي

بأّف  يتبيف لنا Tكمف جدكؿ اختبار , كعند دراسة الفركؽ مف خالؿ داللتيا اإلحصائية
كما أّف قيمة , 0.05 مف أصغر كىي Sig. (2-tailed = )0.005قيمة احتماؿ الداللة 

t=12.970 أكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 130 عند درجات حرّيةt 1.660 الجدكلّية كالبالغة 
يكجد أثر ذك داللة إحصائّية القائؿ بأنو , بالتالي نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, تقريبان 

 .زيادة الحصيمة الضريبية في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية

كقيمة معامؿ التحديد  (0.751)كما تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط 
القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.564)

كبالتالي فاف ىناؾ ,  اإليرادات الضريبيةمف التغيرات في% 56.4مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 
 .عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كزيادة اإليرادات

كالذم يختبر مدل صالحية النمكذج المختار ANOVAكما يبيف جدكؿ تحميؿ التبايف
 بالتالي  تكجد داللة 0.05 مف أصغر0.005أّف قيمة احتماؿ الداللة نالحظ , كتؤكد صالحيتيا 

 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, لنمكذج االنحدار المفركض
: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿ

Y= -9.018+15.358x 

  كىي 0.000 كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة  (15.358)مكجبو نالحظ أّف إشارة معامؿ االنحدار 
 النظاـ الضريبي فيالقكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05أصغر مف 

 أف فعالية  أممكجبكىذا األثر , فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ زيادة اإليرادات الضريبية
 كاف أكبر منيا في القكاعد المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية في حالة اإليرادات الضريبية 

 .القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبيحالة 
إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ الناتجة كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو 

زيادة  في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةيكجد أثر ذك داللة إحصائّية 
 معتمدة لتحديد كقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم , اإليرادات الضريبية

 .زيادة الحصيمة الضريبية إلى النتائج الصافية
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 : ومن خالل الفرض الثالث
  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم "

 ": النظاـ الضريبي زيادة فعالية النظاـ الضريبي مف خاللعدالةإلى

 كاف الفرؽ في الربح الخاضع لمضريبة كفقا لمعايير المحاسبةبأّف متكّسط يتبيف لنا 
  الضريبي النظاـ القكاعد المحاسبية المعتمدة فيكىك أصغر مف المتكّسط في حالة34788358

 .164935245كالبالغ 

نجد بأّف قيمة Tكمف خالؿ اختبار , كعند دراسة الفركؽ مف خالؿ داللتيا اإلحصائية
 t=3.491كما أّف قيمة , 0.05 مف أصغر كىي Sig. (2-tailed = )0.0.001احتماؿ الداللة 
بالتالي نرفض ,  تقريبان 1.660 الجدكلّية كالبالغة tأكبر مف , %95 كاحتماؿ ثقة 34درجات حرّية 

لمقكاعد المحاسبية يكجد أثر ذك داللة إحصائّية لقائؿ بأنو الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديال
 .عدالة النظاـ الضريبي في المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية

كقيمة معامؿ  (0.514)كما تبيف المؤشرات الناتجة أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت 
القكاعد  أّف طبيعة أم, تدؿ أف المعادلة تعبر عف العالقة تعبيرا جيدا (0.264)التحديد بمغت 

كبالتالي فاف ,  عدالة النظاـ الضريبيمف التغيرات في% 26.4مسؤكلة عف المحاسبيةالمعتمدة 
 , ىناؾ عالقة ذات داللة معنكية بيف القكاعد المحاسبية المعتمدة كعدالة النظاـ الضريبي

كالذم يختبر مدل صالحية النمكذج المختار ANOVAكما يبيف جدكؿ تحميؿ التبايف
 بالتالي تكجد داللة 0.05 مف أصغر0.001أّف قيمة احتماؿ الداللة نالحظ , كتؤكد صالحيتيا

 .لذا نرفض الفرض العدـ كنقبؿ الفرض البديؿ, لنمكذج االنحدار المفركض
: مف خالؿ جدكؿ المعامالت يتبّيف أّف قيمتيا داّلة إحصائّيان كالنمكذج المقترح ىك مف الشكؿك

Y = -95358529 + 130146887 x 
 0.001كقيمة احتماؿ الداللة المقابمة  (130146887 )مكجبةنالحظ أّف إشارة معامؿ االنحدار 

النظاـ الضريبي القكاعد المحاسبية المعتمدة في  بالتالي يكجد أثر لطبيعة 0.05 أصغر مف كىي
 أف عدالة  أممكجبكىذا األثر ,  فعالية النظاـ الضريبي مف خالؿ عدالة النظاـ الضريبيفي

 كاف أكبر منيا في حالة القكاعد المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية في حالة النظاـ الضريبي
. القكاعد المعتمدة في النظاـ الضريبي

يكجد أثر إذا جميع االختبارات تؤكد عمى قبكؿ قيـ المعالـ كبالتالي تدلنا النتائج عمى أنو 
عدالة النظاـ  في لمقكاعد المحاسبية المعتمدة كفقا لمعايير المحاسبة الدكليةذك داللة إحصائّية 

  معتمدة لتحديد النتائج الصافيةكقكاعد محاسبيةتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدم , الضريبي
 .عدالة النظاـ الضريبيإلى 
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 :توصيات البحـث-  4-3
صالح النظاـ الضريبي الحالي بما يتناسب مع النظـ  .1 ضركرة العمؿ عمى تطكير كا 

 .مف خالؿ تطبيؽ مبادئ فعالية النظاـ الضريبي, المتطكرة

ضركرة اعتماد معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية  .2
بيدؼ زيادة فعالية العبء الضريبي كبالتالي زيادة , في النظاـ الضريبي السكرم الحالي

 .فعالية النظاـ الضريبي

ضركرة اعتماد معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج  .3
بيدؼ الحد مف التيرب الضريبي كزيادة ,الصافيةفي النظاـ الضريبي السكرم الحالي

 .الحصيمة الضريبية

إعادة النظر في النظاـ الضريبي الحالي مف ناحية تطبيؽ مبدأ العدالة بما يحقؽ  .4
الحساب العادؿ لمقاعدة الضريبية كفقا لقكاعد محاسبية مكحدة بيف جميع المكمفيف 

 .كبما يتناسب مع المنافع التي تقدـ لكؿ مكمؼ, المتساكييف في القدرة عمى الدفع

 المحاسبيةلحد مف بدائؿ السياسات بيدؼ ا,  المحاسبية اإلختياريةالحدمنالتغيرات .5
,  مف خالؿ القكاعد المحاسبية المعتمدة كفقالمنظاـ الضريبي السكرمالمسمكح بيا

 .بيدؼ التكصؿ إلى نتائج عادلة بيف المكمفيف, كاإلكتفاء ببديؿ كاحد

اعتماد معايير المحاسبة الدكلية كقكاعد محاسبية معتمدة لتحديد النتائج الصافية ضركرة  .6
بحيث ال يؤثر عمى قرارات , بيدؼ زيادة الحياد كالكفاءة االقتصادية لمنظاـ الضريبي

 .المستثمريف في اختيار االستثمار األفضؿ

معدالت الضرائب بحيث تصبح قريبة مف معدالت الضرائب في الدكؿ إعادة النظر ب .7
ذات االقتصاديات المماثمة كالدكؿ المجاكرة بما يساعد عمى الدخكؿ في التكتالت 

. االقتصادية كتنشيط التصدير مف خالؿ تقارب األعباء الضريبية
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http://scfms.sy/company/ar/3/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://scfms.sy/company/ar/20/0/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://scfms.sy/company/ar/20/0/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://scfms.sy/company/ar/21/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://scfms.sy/company/ar/21/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://scfms.sy/company/ar/56/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://scfms.sy/company/ar/56/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://scfms.sy/company/ar/65/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://scfms.sy/company/ar/65/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://scfms.sy/company/ar/67/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://scfms.sy/company/ar/67/0/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 الممحق الثالث
 البيان الضريبي

      الجمهورية العربية السورية
 

  

                   

 مديرية مالية محافظة              
            

                    وزارة المالية

 مديرية مال منطقة              
              

 الهيئة العامة للضرائب والرسوم
                    
                         

 و.................. انبيان انضريبي عه أعمال عاو 

 (أ  / 2 )منىذج 

       
                         الرقم الضريبي

       

 

 :املهىة        

  
       

       
  

       
                                  

                     :االسم والشهرة  مإسسة فردٌة  الحق أساسي :   نوع البيـان 

 
 :اسم األب 

 
   :اسم األم 

  :تصفيةنهائية  أعمالسنوي 

 
الشخصٌة 
 االعتبارٌة

                       :اسم الشركة 

                         :نوعها  

 تصفٌةجزئٌة 

  
 بسبب الوفاة ○

                     :االسم التجاري  

  
○ 

بسبب 
  االندماج

 خدمً   صناعً   تجاري   طبٌعة النشاط

    ○ 
بسبب 

  االنحالل

 : وتعديالته 2003نعاو  / 24/          استىادًا ألحكاو قاوىن ضريبة اندخم 
  *  حيث بلغ رقم العمل السنوي 20أتقدم ببيان األعمال عن عام      /  نتقدم 

                          
 

 :فقط 
 

 .ال غير 

 
 :معهىمـــات خاصــــة بانبيـــان 

  م20:          /         /       تارٌخ التصفٌة 
   

  م20:           /         /       تارٌخ الوفاة 

 نعم • ال • هل تقدمت بسلف على الضرٌبة فً سنة التكلٌف؟
 

إجمالً السلف 
 المسددة

 
 نعم • ال • هل تقدمت ببٌانات تصفٌة جزئٌة فً سنة التكلٌف؟ 

 
إجمالً المترتب ببٌانات التصفٌة الجزئٌة 

        المسددة 

 نعم • ال • هل حصلت على مهلة إضافٌة لتقدٌم البٌان ؟
 

رقم 
   القرار

/     /    تارٌخ    
 م20

مدة المهلة 
 اإلضافٌة
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  نعم • ال • 1/ 1هل سنة التكلٌف لدٌك تبدأ بغٌر 
رقم /      وتنتهً فً     /     السنة المالٌة تبدأ من     

 القرار
  

 
 .م 20:      /      /     تارٌخه 

 نعم • ال • ل البٌان المقدم نتٌجة إلنذار ؟      ه
   تارٌخ تبلٌغ اإلنذار 

 / 60/ ل لدٌك أعمال منفذة خاضعة للقانون        هل
 ؟

 نعم • ال •
 

إجمالً قٌمة األعمال المنفذة بعام 
 التكلٌف

  

 نعم • ال • هل لدٌك أعمال خاضعة لقوانٌن ضرٌبٌة أخرى ؟
   خاضعة لقانون 

                                  
 نعم • ال • هل لدٌك حد أدنى معفى ؟

 
عدد الشركاء 

 المستفٌدٌن 
  

 
 
        

                                  

  
 م الرقم الوطنً االسم الثالثً للشرٌك المستفٌد م

االسم الثالثً للشرٌك 
 المستفٌد

 الرقم الوطنً
  

  
1     3     

  

  
2     4     

  

 :اإلعفاءات 

  
 إعفاء زراعً ○ إعفاء سٌاحً ○ إعفاء قانون االستثمار ○ إعفاء صناعً ○

  

  
 ○  / 54/ إعفاء المرسوم التشرٌعً  ○ إعفاء صادرات ○

إعفاء نقل بحري 
 وجوي

 إعفاءات أخرى ○
  

                                  
  .فٌحالعدمكفاٌةالحقولترفقالبٌاناتاإلضافٌة . على الخٌار الصحٌح توضعإشارة 

  .ٌمنعالشطبؤوالحكؤوالتصحٌحتحتطائلةإلغاءالمستندٌةالقانونٌة
 ٌمثل رقم عمل المكلف من كافة األنشطة : رقم العمل السنوي للمكلف *

 .التً ٌمارسها 

 
 حســــاب انضــريبـــة

 :اٌسطبة ٚفك اٌشرائر اٌزصبػذٌخ ِغ ِراػبح اٌسطُ اٌذٌٕبٍِىً ٚاٌسذ األدٔى اٌّؼفى إْ ٚخذ : أٚالًال 

 البند

 الربح الخاضع للضريبة 5
 

ٌٕسي ِٓ  )اٌسذ األدٔى اٌّؼفى 

  (اٌشرٌسخ األٌٚى 

 اٌضرٌجــــــــــــــخ ٔطجخ اٌضرٌجخ اٌّجٍــــــــــــغ اٌشرٌســـــــــــــــخ

611 
  

% 
 

612 
  

% 
 

613 
  

% 
 

614 
  

% 
 

615 
  

% 
 

 انضرٌثح انًستحمح 61
 

 ش.ل

 إدارج يحهٍح 71
 

 ش.ل

 
 

      



193 

 

 :الحساب وفق معدل وحٌد مع مراعاة الحسم الدٌنامٌكً إن وجد : ثانٌاًا  البند

 الربح الخاضع للضريبة 5
  

 
 % المعدل الضريبي

 
 الضريبة المستحقة 62

 
 ش.ل

 إدارة محلية 72
 

 ش.ل

 املبانغ واجبة انسداد

 البند
 8 7 6 البند

 البٌان
الضرٌبة 
 المستحقة

 المجموع إدارة محلٌة

81 
مجموع المبالغ 

    المترتبة
 س.ل

 السلف المسددة: ٌنزل  82
   

 س.ل

83 

الضرٌبة : ٌنزل 
المسددة وفق البٌان 

األساسً إذا كان هذا 
 البٌان الحق

   
 س.ل

 المبالغ واجبة السداد 8
   

 س.ل

 

 قائمة انتعديم انضريبي 

 البيــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة الحالٌة 
السنة 
 السابقة 

       صافي الربح كما ورد في قائمة الدخل 2141

       :(النفقاا المرفوضة ضريبياًا )يضاف إليه  51

       مؤوناا ومخصصاا مرفوضة 511

       (3863)مإونة الدٌون المشكوك فٌها  5111

       (3864) مخصص خصم أوراق قبض  5112

       (3865) مخصص انخفاض قٌمة المخزون  5113

       (3861)مخصص انخفاض قٌمة األصول الثابتة الملموسة  5114

       (3862)مخصص انخفاض قٌمة األصول غٌر الملموسة  5115

       (3866)مخصصات أخرى مرفوضة  5116

       (3811)اهتالك المباني واإلنشاءاا  512

       احتياطياا مرفوضة 513
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       احتٌاطً التوسع الصناعً غٌر المستخدم خالل سنتان  5131

       احتٌاطٌات مرفوضة أخرى 5132

       نفقاا ومبالغ أخرى مرفوضة 514

5141 
النفقات الشخصٌة أو المبالغ التً ٌحسبها رب العمل وشرٌكه 

       أجرة له عن إدارة العمل

5142 
المبالغ التً ٌحسبها الشركاء فً شركة التضامن أو الشركاء 
المسإولون بدون حد فً شركات التوصٌة البسٌطة أجرة لهم 

 عن إدارة العمل
      

       التبرعات واإلعانات المرفوضة 5143

       الضرائب والرسوم المرفوضة 5144

       غرامات وتعوٌضات للغٌر مرفوضة 5145

       مصارٌف سنوات سابقة 5146

5147         

5148         

5149         

       :(المبالغ المقبولة ضريبياًا )ينزل منه  52

521 
القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المملوكة للمكلف والمعدة لممارسة 

       العمل

522 
دٌون معدومة تتوافر فٌها شروط الخصم وتم خصمها من 

 المخصص 
      

 البيــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة الحالٌة 
السنة 
 السابقة 

523 
المستخدم من المخصصات لمواجهة السبب الذي تم من أجله 

       احتجازها

524         

525         

526         

       (52-51+2141 )المجمـوع  53

54 
أرباح خاضعة لضرائب نوعية  )ينزل منه 

        :(أخرى 

       أرباح بٌع عقارات 541

        فوائد دائنة 542

        أرباح منشآت سٌاحٌة 543

       60أرباح القانون  544
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545         

546         

547         

548         

549         

       (54-53 )المجمـوع  55

       :ينزل منه  

       (2143)الخسائر المدورة  56

       (56-55 )المجموع  57

       :(اإلعفاءاا  )ينزل منه  58

       أرباح الصادرات المعفاة 581

       أرباح النشاط الزراعً المعفاة 582

       أرباح النشاط الصناعً المعفاة 583

       /10/األرباح المعفاة بموجب قانون االستثمار رقم  584

585         

586         

587         

588         

589         

       (58-57)الربح الخاضع للضريبة  5


