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 ملخصال
 الشركات في الضريبية التكاليف على اسبيالمح التحفظ ممارسة أثر علىالدراسة إلى التعرف  هذه هدفت    

 التخطيطة و المترتب الضريبة مبلغ علىوأثره  ،من خالل معرفة دور ممارسة التحفظ المحاسبي ،الفلسطينية
 (72) منها وتم استرداد ،استبانة (100)توزيع  وقد تم   ،ةالفلسطيني الشركات في المؤجلة الضرائبو  الضريبي
 في الدخل ضريبة وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين عالقةإلى وجود لدراسة وتوصلت نتائج ا استبانة،
 أن  ، و األصول تقدير في التقليل أو ،المبالغ إمكانية من يحد المحاسبي التحفظ أن   حيث ؛الفلسطيني الشركات

 ؛القوائمذه ه يف للتالعب مجاًل  المالية القوائم عديم   إعطاء على يعمل المحاسبي التحفظ استخدام عدم
 .المترتبة الضريبة تخفيض ثم ومن الدخل لتخفيض

 بنسبة الفلسطينية للشركات المالية القوائم إعداد عند المحاسبي بالتحفظ التقيد على العملالدراسة أوصت ب    
 ائمالقو  عدادإ عند المحاسبي بالتحفظ الفلسطينية الشركات تقيد مدى بمتابعة الرقابية الجهات قيامو  ،مقبولة
 .الشركات لهذه المالي المركز حقيقة القوائم هذه تعكس لكي ؛المالية

 الضرائب المؤجلة. ،التخطيط الضريبي ،التكاليف الضريبية ،: التحفظ المحاسبيالكلمات الدالة
Practicing Accounting Conservatism and its Impact on Tax Costs in 

Palestinian Companies 

DR. Salim Amera ELamour 
University of palestine 

.comamoursal3@gmail 
Abstract  

This study aims to identify the tax costs in Palestinian companies, through knowing 

the role of practicing accounting conservatism and its impact on the amount of tax 

incurred, tax planning and deferred taxes in Palestinian companies. A total of 100 

questionnaires were distributed and 72 were recovered among income tax employees and 

auditors. The findings of the study indicate that there is a relationship between practicing 

accounting conservatism and the income tax in Palestinian companies, as the accounting 

conservatism limits the possibility of overestimating or underestimating the assets. The 

findings also indicate that if the accounting reservation is not used, it leads to 

manipulation of the financial statements by reducing the amount of your gross income 

that is subject to taxes. The study recommended the need to focus on accounting 

conservatism when preparing financial statements of Palestinian companies due to its 

importance for financial statements users. 

Keywords: Accounting Conservatism, Tax Costs, Tax Planning, Tax Deferred. 
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 المقدمة. 1
 لمواجهة مهاستخدا يتم حيث؛ ةالمهم المحاسبية المفاهيم من المحاسبي التحفظ مفهوم يعتبر

 عنها ينتج ال بحيث ؛المالية التقارير إعداد عند والحذر الحيطة خذأ تتطلب التي، التأكد عدم
 في بدورها تؤثر التي المعايير من مشتق وهو ،وااللتزامات للمصروفات تقليل أو للدخل تضخيم

 مالية قوائم نتاجإ على المحاسبي التحفظ بمبدأ التمسك يعمل وكذلك ،المحاسبية المعلومات جودة
 ،المعلومات وتماثل المناسب والتوقيت المالءمة على تأثير له المفهوم هذا وأن  ، عالية جودة ذات

  ة.المالي المعلومات جودة على مؤشر يعتبر والتي
 المحاسبي التحفظ استخدام إلى تميل الشركات تجعل التي الدوافع من الضريبية التكاليف وتعد

 الضريبية السلطات أن  ،   (X. Qiang. 2007،p765) أشار وكذلك، المالية القوائم إعداد عند
 غير خسائر حدوث إلى تشير والتي، معينة بأحداث المرتبط الشرطي بالتحفظ تقبل أن يمكن

 عن للمخزون  السوقية القيمة انخفاض أو، التكلفة عن الثابتة األصول قيمة انخفاض: مثل محققة
 تكاليف تحميل مثل معينة بأحداث المرتبط وغير المشروط غير بالتحفظ يتعلق فيما اأم  ، التكلفة

 .به تقبل ال الضريبية السلطات فإن   ،السنة نفس في الدخل قائمة على الملموسة غير األصول
دراستي:  منها المحاسبي للتحفظ الفلسطينية الشركات ممارسة مدى قاست دراسات عدة وهناك

 في المحاسبي تحفظال مستوى  انخفاض أظهرت التي(، و  2015،يعل الشيخ:  2014،النجار)
 التأمين قطاعي في اأم   ،االستثمار قطاع في الفلسطينية الشركات في المالية والتقارير م،القوائ

 .اكبير   اتحفظ   هناك كان والبنوك
 السابقة تالدارسا. 2

 ، ومنها:ةالدارسهناك العديد من الدراسات السابقة لهذه  
 التحفظ ممارسة عالقة معرفة إلى ةالدراس هذه تهدف (:2019، وآخرون  قزال) دراسة 

 للتحفظ مرتفع مستوى  وجود إلى الدراسة وتوصلت، لالدخ تخفيض بممارسات المحاسبي

 .الدخل تمهيد ظاهرة وجود إلى إضافة ،المحاسبي
 ،هدف إلى توضيح العالقة بين التحفظ توأم ا هذه الدراسة ف :( 2019دراسة )صماري وآخرون

وبيان كيفية التقليل  من جهة أخرى، ب الضريبي والضرائب المؤجلةوالتهر   من جهة، المحاسبي
من ظاهرة التهرب الضريبي باستخدام التحفظ المحاسبي من خالل الضرائب المؤجلة بالتطبيق 

النتائج التي توصلت  وكانت أهم ،فرد في البيئة المحاسبية الجزائرية (70)على عينة مكونة من 
على الضرائب المؤجلة عند إعداد  كبير   التحفظ المحاسبي يؤثر بشكل   أن   :هيإليها هذه الدراسة 

 وأن   ،تطبيق سياسات التحفظ المحاسبي ال تؤثر على التهرب الضريبي وأن   ،التقارير المالية
الشركات يمكن أن تستخدم التحفظ  ، وأن  على التهرب الضريبي كبير   الضرائب المؤجلة تؤثر بشكل  

 ريبية.ضلتقليص األعباء الالمحاسبي كوسيلة 
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 الدولية المحاسبية المعايير بين العالقة معرفة إلى الدراسة هذه هدفت (:2018)صبرينة،  دراسة 

 ممارسة على فعال   بشكل   أثر قد المحاسبية المعايير إصدار أن   إلى توصلتي، و المحاسب والتحفظ

 المحاسبية المعايير بعض أن   إال ،السياسة لهذه الشديدة االعتراضات ورغم ،المحاسبي التحفظ

 .نصوصها في تضمنته
 مستوى  بين العالقة في البحث إلى الدراسة هذه هدفت (:2018، مصطفى ،حمادة )دراس 

 ،المستحقات باستخدام األرباح في والتالعب، المصرية الشركات في المشروط المحاسبي التحفظ
 في المحاسبي التحفظ مستوى  زاد كلما هأن   إلى الدراسة هذه وتوصلت، الحقيقية االنشطة وباستخدام

 . المستحقات باستخدام باألرباح التالعب في جوهري  انخفاض إلى ذلك أدى المصرية الشركات
 في المحاسبي التحفظ مستوى  قياس إلى الدراسة هذه تهدف (:2017، عبسو  شهيدة )دراس 

 ثم ومن ،عالية بجودة األرباح رقم عتمت ومدى ،المالية لألوراق دمشق سوق  في المدرجة الشركات

 نسب في اختالف وجود إلى وتوصلت ،المحاسبية األرباح جودة في المحاسبي التحفظ تأثير اختبار

 لألوراق دمشق سوق  في المدرجة للشركات المختلفة واألعوام، الشركات بين المحاسبي التحفظ

  .المالية
 ؛األرباح إدارة ممارسة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت (2017ر،العمو  ،جودةة )دراس •

 ودور ،األرباح إدارة وأساليب، غزة قطاع في العاملة الفلسطينية الشركات قبل من ضريبية لدوافع
 إلدارة ممارسة وجود إلى الدراسة هذه وتوصلت ،منها والحد ،اكتشافها في الدخل ضريبة موظفي
 .يةالفلسطين الشركات في ضريبية لدوافع األرباح

 دراسة (Lin et al.,2014:) المحاسبي التحفظ بين العالقة في البحث إلى الدراسة هذه هدفت 

 األقل هي المالية التقارير في تحفظا   األكثر الشركات أن   إلى الدراسة هذه وتوصلت ،األرباح وإدارة

  .المؤسسية ةوالملكي األرباح إدارة بين عكسية   عالقة   هناك وأن  ، األرباح إلدارة ممارسة  
  ،هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة الشركات السودانية ت (:2014دراسة )علي

وقد توصلت  ،وما إذا كانت تتبع التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ،لعملة التخطيط الضريبي
وائم المالية هذه الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين التخطيط الضريبي والتحفظ المحاسبي في الق

 للشركات المساهمة في السودان.
 دراسة (Suzan et al., 2012:) المحاسبي التحفظ مستوى  في البحث إلى الدراسة هذه هدفت 

،  (2009-2006) من الممتدة الفترة عن صناعية شركة (259) دراسة خالل من األرباح إدارة على
 ممارسة   األقل هي كبير بشكل المحاسبي حفظالت تطبق التي الشركات أن   إلى الدراسة هذه وتوصلت

 .األرباح إلدارة
 دراسة (Valipour et al., 2011:) مستوى  تفاعل مدى استكشاف إلى الدراسة هذه تهدف 

 الدراسة هذه وتوصلت، طهران بورصة في الدخل تمهيد ممارسات مع المشروط المحاسبي التحفظ
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 الدخل تخفيض بهدف ؛المشروط المحاسبي التحفظ دامباستخ تقوم لدخلها الممهدة الشركات أن   إلى

 .االنتهازية اإلدارة ألغراض المحاسبي التحفظ استخدام إلى يشير ما وهو ،كبير   بشكل  

 ث مشكلة البح.3
 المبادئ تعدد وأن   ،المالية التقارير لمستخدمي أهمية   البنود أكثر من المحاسبي الربح يعد
 السنوي  الربح رقم تحديد من عنها ينتج وما ،المحاسبين قبل من المستخدمة المحاسبية والقواعد

 ،الشركة تتحملها التي الضريبية التكلفة وتحديد ،للضريبة الخاضع الدخل لتحديد ؛األساس يعتبر
 للتكاليف تخفيض عليه يترتب ،األرباح ببعض االعتراف وتأجيل ،المحاسبي التحفظ ممارسة وأن  

 أو مؤجلة   ضريبية   أصوال   كانت سواء المؤجلة الضرائب وكذلك ،لشركاتا على المترتبة الضريبية
 المستحقة الضريبة مقدار ارتباط:" أن   Watts (2003 :291) ذكر وقد ،مؤجلة   ضريبية   التزامات  
 المحاسبي التحفظ ضمن تندرج سياسات لممارسة ؛لإلدارة اقوي   ادافع   ادائم   ديول    المحققة بالنتيجة

"، الضرائب مصالح لدى مقبولة الممارسات هذه مادامت المستحق الضريبة مقدار خفيضت أجل من
 فهمحسب -ه من عدة جوانب، إال أن   المحاسبي التحفظ تناولت السابقة الدراسات وعلى الرغم أن  

 الشركات في يةالضريبعلى التكاليف  المحاسبي التحفظ موضوع أثر تناوللم يتم  -الباحث
حيث أن الشركات  ؛والتي تختلف عن الشركات بالدول األخرى من عدة جوانب ،الفلسطينية

الفلسطينية تعمل في بيئة اقتصادية وسياسية تعاني من اختالالت كبيرة من أهمها االحتالل 
االسرائيلي وما نتج عنه من ارتباط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي والقيود االسرائيلية 

 (. 2013خلق أنشطة اقتصادية مستدامة )ماس،  والتي تحول دون 
 :التالي السؤال في الدراسة مشكلة تتمثل لذلك  

 الشركات في الضريبية التكاليف على المحاسبي التحفظ ممارسة على المترتب األثر ما
 الفلسطينية؟

 :يات البحثضفر . 4
 وضريبة ،المحاسبي حفظالت ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :الرئيسة الفرضية

 .الفلسطينية الشركات في الدخل
 ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: األولى الفرعية الفرضية

 .الفلسطينية الشركات على المترتب الضريبة مبلغ وبين
 ،المحاسبي فظالتح ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية

 .الفلسطينية الشركات في الضريبي التخطيط وبين
 وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية
 .الفلسطينية الشركات في المؤجلة الضرائب
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  أهداف البحث. 5
 الضريبية التكاليف على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر على التعرف في الرئيس الهدف يتمثل    
 :يلي كما للدراسة الفرعية األهداف صياغة ويمكن ة،الفلسطيني الشركات لدى

 الفلسطينية الشركات على المترتب الضريبة مبلغ على المحاسبي التحفظ أثر على التعرف. 
 الفلسطينية الشركات في الضريبي التخطيط على المحاسبي التحفظ أثر على التعرف. 
 ة.الفلسطيني الشركات في المؤجلة الضرائب على المحاسبي التحفظ أثر على لتعرفا  

 :. أهمية البحث6
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع الذي تناولته، وهو موضوع التحفظ المحاسبي 
وخاصة عالقته بالتكاليف الضريبية، حيث توجد ندرة في االبحاث التي تناولت هذا الموضوع، 

 وف تعمل هذه الدراسة على محاولة تفسير آثار التحفظ المحاسبي على التكاليف الضريبية.  وس
 : محددات البحث. 7

 ؛ي الحسابات في المحافظات الجنوبية فقطراجعوم ،جراء الدراسة على دوائر ضريبة الدخلإتم ي
 لصعوبة الوصول وتطبيق الدراسة في المحافظات الشمالية.

  النظري  .اإلطار8
 موضوعية على كبير أثر من له لما ؛المالية التقارير خصائص أهم من المحاسبي التحفظ عتبري
 المبدأ لهذا ومعارض   مؤيد   بين الباحثين بين خالف   مثار المحاسبي التحفظ كان وقد ،التقارير هذه

 التي الكبيرة واالنهيارات المالية األزمات أعقاب في المبدأ هذا أهمية ظهرت ولكن ،المحاسبي
 هذه إلدارة االنتهازية الممارسات لبعض نتيجة؛ العمالقة الشركات من كبير   لعدد   العالم شهدها

 .الشركات
 التعريفات هذه أشمل ومن ،المحاسبي للتحفظ تعريفات عدة وجد: تالمحاسبي التحفظ تعريف 1.8

 قيمة من تخفض لتيا المحاسبية والسياسات المبادئ اختيار هبأن    (Hayan & Givoly) :تعريف
 :  2014،إيمان) بالمصاريف االعتراف وتعجيل ،باإليرادات االعتراف بتأخير الربح صافي
 .(136: 2017، شهيد310;

 عن التقرير إلى تؤدي التي للطرق  المحاسب تفضيل هو :المحاسبي التحفظ أن   البعض رى يو 
 (14: 2017 المدبولي،، اليا)د عن نقال  و  (24 :2012حمدان،)ية: الملك لحقوق  قلاأل القيم

 التحقق من عالية درجة وجود ضرورة: هبأن   المحاسبي التحفظ فعر   دق Basuأن   (1997)
 أن   نجد لذلك ،(الخسائر) السيئة باألخبار باالعتراف مقارنةسب( المكاة )الجيد باألخبار لالعتراف
 درجة تتطلب الجيدة األخبار ن  أل ؛دةالجي لألخبار االستجابة من أسرع السيئة لألخبار االستجابة

 .المحاسبين قبل من التحقق من أعلى
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 ،المحاسبي للتحفظ تفسيرات   ةربع( أ417: 2011،حمدان) ذكر :يالمحاسب التحفظ تفسيرات 2.8
 :هيو 
 التركيز :به ويقصد للتحفظ الرئيس المصدر التعاقدي التفسير يعد :للتحفظ التعاقدي التفسير 

 تعد إذ المكافآت، وعقود الدين كعقود المنشأة في العالقة ذات األطراف بين سميةالر  العقود على
 الذي المحاسبي التحفظ على دليال   الدين عقود في عليها المنصوص األرباح توزيعات شروط
 من االدنى الحد على للمحافظة ،األرباح توزيعات في اإلفراط عدم لضمان ؛الدائنون  إليه يسعى

 القابلة األرباح مقاييس غير من المكافآت عقود وفي قروضهم، لحماية ولاألص صافي قيمة
 قيمة من يخفض مما يستحقون، مما أعلى مبالغ على كذلك المديرون  يحصل سوف للتحقق،
 ،الحالي األداء على بناء لإلدارة أقل مكافآت يقدم سوف تحفظالب قاسالم   الدخل أن   إال المنشأة،

 .لحينها المستقبلية المشاريع مكافآت ويؤجل
 فإن   لذا األصول، وصافي األرباح تضخم عند التقاضي خطر اإلدارة تواجه :المقاضاة تفسير 

 .المحاسبي بالتحفظ لاللتزام أكبر حافز لديهم راجعينوالم اإلدارة
 الدخل تخفيض إلى اإلدارة من ميال   هناك أن   التحفظ تفسيرات إحدى ي:الضريب التفسير 

 غير أرباح عن ضرائب دفع وتجنب ،المستحقة الضريبة قيمة تخفيض أجل من بةللضري الخاضع
 .لذلك السبيل هو لألصول العليا والقيم األرباح عن اإلعالن في التحفظ يكون  لذا محققة،

 اإلفصاح طبيعة في مباشر اأثر   المالية والتعامالت األسواق لتنظيم إن   :التنظيمي التفسير 
 لقد. المالية األوراق هيئات نشرتها التي اإلفصاح ومتطلبات التعليمات لخال من وذلك المحاسبي،

 أوضح نحو على تظهر الدخل تضخم من فالخسائر تحفظا ، أكثر المحاسبة جعل إلى التنظيم أدى
 الدخل من تخفض قوانين وضع علىون المشرع شجع مما الدخل، تخفيض أو مكاسب تجاهل من

 .زاماتااللت من وتزيد ،األصول وقيم

التفسير الضريبي للتحفظ المحاسبي دافع مهم لمعدي القوائم المالية أن  لذلك يرى الباحث أن  
 لما يحققه من مزايا ضريبية للشركات. ،يتمسكوا بممارسة التحفظ المحاسبي

 النظام الضريبي في فلسطين 3.8
بدأ  والذي م،2011سنة ( ل8تطبق في فلسطين ضريبة الدخل وفقا  لقانون ضريبة الدخل رقم )    

حيث فرض  ؛على دخل األشخاص والشركات والمؤسسات م2012تطبيقه في شهر يناير عام 
% 15ا الشركات نسبة أم   %،15% حتى 5الضريبة على دخل األفراد بشرائح ضريبية تبدأ من 

 %.20و احتكار أت والشركات التي تتمتع بامتياز ماعدا شركات االتصاال
 ،ء الكثير من المنح والحوافز الضريبية وخاصة النفقات التي تخص البحث والتطويروقد تم إعطا    

 أو الوصول ألسواق خارجية. ،ين الجودة للمنتجاتسأو بهدف تح
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والهدف من المحاسبة  ،: تعتبر الضرائب المؤجلة أحد مكونات التقارير الماليةالضرائب المؤجلة    
التأثيرات المستقبلية للضرائب التي ستظهر بسبب  المحاسبة عن :عن الضرائب المؤجلة هو

وبالتالي  ،والقياس وفقا  لمعايير المحاسبة مقابل القانون الضريبي ،االختالف بين مبادئ االعتراف
والصفقات التي عرفت بشكل مختلف  ،الضرائب المؤجلة تمثل النتائج الضريبية المستقبلية للبنود فإن  

مبالغ ضرائب الدخل  :أي الضرائب المؤجلة هي ؛تقارير الضريبيةفي البيانات المالية عن ال
وتقسم ضرائب الدخل المؤجلة حسب المعيار  ،أو القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلية ،المستحقة

 (75ص ،2016 ،كما يلي: ) العدي( 12)الدولي رقم 
ات المستقبلية بخصوص التزامات ضريبية مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفتر  -

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.
 بخصوص: أصول ضريبية مؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة لالستيراد في فترات مستقبلية -
 الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع.  -أ

 ترحيل الخسارة الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة.  -ب

 المستخدمة للفترات القادمة.ترحيل الخصومات الضريبية غير  -ت 
، هو محاولة الممول تخفيض قيمة الضريبة المستحقة وفقا  للقوانين المطبقة التخطيط الضريبي:    

 ،) ابراهيم ،وما تنتجه القوانين والتعليمات الضريبية من امتيازات ،مستفيدا  من الثغرات القانونية
لتخفيض  ؛بوسائل قانونية مشروعة تم  ذا ما إلذلك يعتبر التخطيط الضريبي ؛ (2ص ،2012

ذا كان التخطيط الضريبي بوسائل غير قانونية وغير مشروعة يكون إا أم   ،الضريبة تجنب للضريبة
إلى تخفيض الضرائب عن  انمن التجنب الضريبي والتهرب الضريبي يهدف فكال   ،اضريبي   اتهرب  

ويترتب عليه عقوبات وغرامات  ،للقانون  اف  التهرب يعتبر مخال ولكن الفرق بينهما أن   ،الشركات
 تخفيض :ا التجنب الضريبي فهوأم   ،فرض على الممول عند اكتشاف مديرية الضريبة لهذا التهربت  

ه يتم بناء على معرفة الممول ألن   ؛وال يترتب عليه عقوبات ،وال توجد فيه مخاطرة ،للضريبة مشروع
والمزايا الضريبية التي يعطيها القانون  ،ن الثغرات القانونيةبقانون الضريبة بشكل جيد واالستفادة م

 للممول.
 ،االعتبار التغير في معدل الضريبة بعينخذ يجب عند استخدام التخطيط الضريبي األو      

 ويمكن التخطيط الضريبي من خالل األساليب التالية:، والقيمة الزمنية للنقود
 هم اللوائح الضريبية.تف    -
  بين هذه اللوائح والقوانين واالختيار منها ما يناسب نشاط الشركة. البحث -
 وبدائل إجراءات المحاسبة الضريبية التي يمكن تنفيذها لكل عملية. ،تحديد بدائل العمليات -
قدر ممكن  ىالتي تعمل على تخفيض التكاليف الضريبية إلى أدن ،اختيار البدائل المناسبة -

 بطريقة مشروعة.
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يساعد التحفظ المحاسبي على تخفيض الدخل  حفظ المحاسبي والتكاليف الضريبية:الت    
 ،الغول)بالمصروف وتعجيل االعتراف  ،للتحاسب الضريبي من خالل تأجيل االعتراف باإليراد

لذا تلجأ الشركات  ،طرديا  مع األرباح المعلنة تناسب ا ضريبة الدخل تتناسب كما أن  ، (15: 2015
ومن ثم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة عليها من خالل استخدام التحفظ  ،رباحإلى تخفيض األ

 .المحاسبي
 المنهج واإلجراءات.9

 بها قام التي الدراسة وإجراءات لطريقة ومفصال   كامال ، وصفا   لجزء من البحثا هذا تناول
 إنجاز خالله من يتم رئيسا   محورا   وإجراءاتها الدراسة منهجية وتعتبر ،الدراسة هذه لتنفيذ الباحث
 التحليل إلجراء ؛المطلوبة البيانات على الحصول يتم طريقها وعن ،الدراسة من التطبيقي الجانب

 بموضوع المتعلقة الدراسة أدبيات ضوء في تفسيرها يتم التي النتائج إلى للتوصل اإلحصائي
 .تحقيقها إلى تسعى التي األهداف تحقق وبالتالي ،الدراسة

 الوصةةةةةةةةةفي المنهج الباحث اعتمد ،الدراسةةةةةةةةةة أهداف تحقيق أجل من الدراسةةةةةةة: جمنه 1.9   
 يصةةفها حيث الدراسةةة، موضةةوع الظاهرة وأبعاد لجوانب وأدق أفضةةل فهم في يفيد الذي التحليلي،

 . دقيقا   وصفا  
" أثر ممارسةةةةةةةة التحفظ :اسةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةتبانة كأداة للدراسةةةةةةةة حول واقع تم :الدراسةةةةةة أداة 2.9   

، وقد اسةةةتعان الباحث عند تصةةةميم بي على التكاليف الضةةةريبية في الشةةةركات الفلسةةةطينية"المحاسةةة
 االسةةةةتبانة بالدراسةةةةات السةةةةابقة، وبعض فقرات االسةةةةتبانة التي اسةةةةتخدمتها هذه الدراسةةةةات وخاصةةةةة

 .(2019)صماري 
 تتكون استبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسة:    

عامة عن المسةةةةتجيب )الدرجة العلمية، الخبرة العملية في عبارة عن معلومات وهو القسةةةم األول: 
 .مجال عملك، مجال العمل(

مجاالت  ثالثةفقرة موزعة على  28وتتكون من  ،وهو عبارة عن مجاالت الدراسةةةةة القسةةةم الثاني:
 رئيسة هي:

 ،أثر ممارسةةةةة التحفظ المحاسةةةةبي على الضةةةةريبة المترتبة في الشةةةةركات الفلسةةةةطينية المجال األول:
 . ات( فقر 9يتكون من )و 

 ،دور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى الشركات الفلسطينيةالمجال الثاني: 
 ( فقرات. 10) ويتكون من

( 9ويتكون من ) ،دور ممارسةةةةةةةةةة التحفظ المحاسةةةةةةةةةبي في تكون الضةةةةةةةةةريبة المؤجلةالمجال الثالث: 
 فقرات.
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 المجتمع تحدد فقد ،وأهدافها ومشكلتها الدراسة موضوع على بناء   الدراسة: وعينة مجتمع 3.9    
في  الحسابات مراجعة مكاتب في والمحاسبين الدخل ضريبة دائرة في بالعاملين المستهدف

القصدية؛ حيث أن  هذا النوع  العينة أسلوب باستخدام الباحث وقام وشركاتها، المحافظات الجنوبية
سة؛ حيث تم اختيار موظفي ضريبة الدخل التي لهم عالقة من العينات يتناسب مع طبيعة هذه الدرا

بعمليات التحاسب الضريبي للشركات عن طريق فحص القوائم المالية وكذلك مراجعي الحسابات 
في المكاتب الكبرى، وتم استبعاد المكاتب الصغيرة التي معظم أعمالهم تتمثل في مسك دفاتر 

 الدراسة، مجتمع أفراد من فرد (100) على االستبانات توزيع تم  و  الممولين والتخليص الضريبي،
 المحاسبين على استبانة  (50) و الدخل ضريبة موظفي على استبانة (50) :يلي كما موزعة

  .)%72(ة استجاب وبنسبة استبانة، )72 (عدد استرداد تم وقد ،ينمراجعوال
ضعت لقياسه، وقد ة تقيس ما و  األدا  أن   تعني: صدق أداة الدراسة :أداة الدراسة صدق 4.9   

 تم التأكد من صدق االستبانة من خالل الطرق التالية:
 ذوي مين من ( من المحك   3تم عرض االستبانة على عدد ) من وجهة المحكمين: الصدق 5.9  

من أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة،  ،االختصاص
ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، وانتماء الفقرات 

وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في 
 صورته النهائية.

 صدق المقياس:    
 :Structure Validity البنائي: الصدق أولً  

ائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد يعتبر الصدق البن    
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ىاألداة الوصول إليها، ويبين مد

جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا   ( أن  2يبين جدول )و  ،االستبانة
 لما وضع لقياسه. ةوبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادق ،(α ≤0.05) ةمعنوي ى عند مستو 

 معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة (2جدول رقم )

 .α ≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
      (0.361) " تساوي 28ودرجة حرية "( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 معامل سبيرمان المجال الرقم
 لالرتباط

 ليةحتمااإلالقيمة 

(Sig.)  

ى الضريبة أثر ممارسة التحفظ المحاسبي عل  .1

 المترتبة في الشركات الفلسطينية

.697** .000 

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط   .2

 الضريبي لدى الشركات الفلسطينية

.914** .000 

دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة   .3

 المؤجلة

.874** .000 
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وتفي ، دالة إحصةةةةةةةةائيا   صةةةةةةةةدقمحاور االسةةةةةةةةتبانة تتمتع بمعامالت  يتبين من الجدول السةةةةةةةةابق أن  
 .بأغراض الدراسة

 Internal Validity التساق الداخلي تانيًا:

االستبانة مع المجال الذي تنتمي  يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات  
هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب  هإلي

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة، والدرجة الكلية للمجال نفسه، وذلك 
 وفق اآلتي:

 الستبانة " والدرجة الكلية للمجال "فقرات مجالت  ( معامل الرتباط بين كل فقرة من3جدول )

 م.

 معامل االرتباط

 م.

 معامل االرتباط

 م.

 

 معامل االرتباط

أثر ممارسة التحفظ 
المحاسبي على 
 الضريبة المترتبة

أثر ممارسة التحفظ 
المحاسبي على 
 الضريبة المترتبة

دور ممارسة التحفظ 
المحاسبي في تكون الضريبة 

 المؤجلة
1 .403* 1 .668** 1 .707** 
2 .474** 2 .558** 2 .740** 
3 .540** 3 .637** 3 .703** 
4 .540** 4 .881** 4 .628** 
5 .507** 5 .695** 5 .650** 
6 .646** 6 .467** 6 .759** 
7 .508** 7 .854** 7 .616** 
8 .693** 8 .821** 8 .437* 
9 .536** 9 .726** 9 .586** 

 10 .816**   
 .(α ≤0.01االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة )* *

  (0.361) " تساوي 28ودرجة حرية "( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  :ن  أمن الجدول السةةةةةابن تبين  
(، وبذلك يعتبر المجال صةةةادقا  α ≤0.05وية )ه الفقرة، دالة عند مسةةةتوى معنإليللمجال التي تنتمي 

 .لما وضع لقياسه
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األداة تعطي نفس النتائج تقريبا  لو  أن   :نعني بثبات أداة الدراسة :ثبات أداة الدراسة 6.9    
تحت نفس الظروف النتائج ال تتغير،  أي أن   ؛المجموعة من األفراد طبقت مرة أخرى على نفس

وقد تم التأكد من قرار في نتائج االستبانة، وعدم تغييرها بشكل كبير، هناك است والشروط، يعني أن  
 طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي:ثبات االستبانة من خالل 

 Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ
في جدول  انت النتائج كما هيطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وك استخدم الباحث    

(4.) 
 لقياس ثبات اإلستبانة نتائج اختبار ألفا كرونباخ يوضح (4)جدول 

 المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

الصدق 

 الذاتي*

 الضريبة على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر

 الفلسطينية الشركات في المترتبة
9 0.684 0.827 

 ي لدىدور ممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريب

 الشركات الفلسطينية
10 0.895 0.946 

 0.908 0.825 9 دور ممارسة التحفظ المحاسبي في تكون الضريبة المؤجلة

 0.971 0.943 28 جميع المجاالت معا  

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل  قيمة معامل أن  ، (4واضةةةح من النتائج الموضةةةحة في جدول )    
وكذلك لجميع فقرات االسةةةةةتبانة، وكذلك قيمة الصةةةةةدق الذاتي مرتفعة  ،مجال من مجاالت الدراسةةةةةة

وهو يعد بمثابة الحد األقصى لما يمكن لكل مجال من مجالت الدراسة، ولجميع فقرات االستبانة، 
 تكون  وبذلك، رتفع ودال احصةةةةائيا  الثبات م وهذا يعنى أن   ،أن يصةةةةل إليه معامل صةةةةدق االختبار

استبانة الدراسة مما قد تأكد من صدق وثبات  وبذلك يكون الباحث، النهائية صورتها في االستبانة
يجعله على ثقة تامة بصةةحة االسةةتبانة، وصةةالحه لتكون أداة قياس مناسةةبة وفعالة لتحليل النتائج، 

  ة.واإلجابة على أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها بثق
 Normality Distribution Testالطبيعي  التوزيع اختبار 7.9 

 Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) سمرنوف-كولمجوروف اختبار استخدام تم    

 تساوي  االختبار قيمة أن   تبين حيث عدمه، من الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إذا ما الختبار
 فإن   وبذلك ت الدراسة،مجاالجميع ل ،(0.887وي )تسا (.Sig) ليةحتمااإل (، والقيمة0.582)
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 على فرضيات لإلجابة المعلمية االختبارات استخدام تم حيث الطبيعي التوزيع يتبع البيانات توزيع
 .الدراسة

 اإلحصائية المستخدمة األساليب 8.9
 عيةاستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماب قام الباحث لإلجابة على أسئلة الدراسة    

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) وتحليل البيانات من  ؛ لتفريغ
النسب المئوية  ) وهي: ،حيث تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية ؛ةواقع االستبان

معامل ارتباط بيروسون، معادلة  االنحراف المعياري، الوزن النسبي، والتكرارات، المتوسط الحسابي،
في حالة  T في حالة عينة واحدة، T-Testاختبار  سمرنوف،–كولمجوروف واختبارألفا كرونباخ، 

( في إجراء One-Way ANOVAاختبار  ،(Independent Samples T-Test)عينتين
 التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة.

 بما يعني أن   ،ختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة%( في ا95وقد تم استخدام درجة ثقة )    
 وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة. ،%(5ل الخطأ يساوي )حتماا
 

 الفرضيات  راختبا 9.9  
 :يلي ما علىية الفرض صنت :األولى الرئيسة الفرضية نتائج 

 محاسبيال التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :يةالرئيس الفرضية    
 .الفلسطينية الشركات في ضريبةال التكاليفو 

 والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط باستخدامية الفرض ههذ على اإلجابة تتم      
 الموافقة درجة إلى وصلت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفةT واختبار النسبي،

    :التالي الجدول يف مبين هو كما ال، أم ثالثة وهي ،المتوسطة
 الشركات في الضريبية ره على التكاليفوأث المحاسبي التحفظ ممارسة وفقرات محاور تحليل (6) رقم جدول

 الفلسطينية
 المتوسط المحور م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

أثر ممارسة التحفظ  1

ريبة المحاسبي على الض

المترتبة في الشركات 

 الفلسطينية

 مرتفعة 3 73.27 000. 13.879 0.41 3.66

 التحفظ ممارسة دور 2

 التخطيط في المحاسبي

 الشركات لدى الضريبي

 الفلسطينية

 مرتفعة 1 80.22 000. 13.664 0.63 4.01

 التحفظ ممارسة دور 3

 تكون في المحاسبي

 المؤجلة الضريبة

 مرتفعة 2 78.86 000. 20.516 0.39 3.94

 مرتفعة  77.51 000. 18.043 0.41 3.88 معا   المجالت جميع 

 .α ≤0.05 داللة مستوى عند إحصائيا   دال الحسابي المتوسط *
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 المحاسبي التحفظ ممارسة دور "الثاني المجال حصل قد :أن   السابق الجدول من تبين وقد    
 (%80.22) ةبنسب موافقة درجة أعلى على، "نيالفلسطيني الشركات لدى الضريبي التخطيط في

 على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر "لاألو  المجال حصل بينما ،(مرتفعة)موافقة بدرجة وهو
 وهو ،(%73.27) بنسبة موافقة درجة أقل على، " الفلسطينية الشركات في المترتبة الضريبة

ره على وأث المحاسبي التحفظ ممارسة أبعاد فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن  ) متوسطة( بدرجة
 وقيمة (%77.51) نسبي بوزن  وجاء ،(3.88)يساوي  الفلسطينية الشركات في الضريبية التكاليف
 السابقة النتائج من ويستدل  .0.000 تساوي  (Sig.) ليةحتمااال القيمة وأن   (18.04) االختبار

 المحاسبي التحفظ ممارسة أبعاد فقرات على ينةالع أفراد قبل من مرتفعة بدرجة موافقة هناك أن   على
 .عام بشكل الفلسطينية الشركات في الدخل ضريبة على

 :ىية الفرعية األولالفرض
 المترتبة الضريبة مبلغ وبين المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال    
 واالنحراف الحسابي المتوسط باستخدام لالسؤا هذا على اإلجابة تتم ،الفلسطينية الشركات على

 إلى وصلت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T واختبار النسبي، والوزن  المعياري 
 :التالي الجدول في مبين هو كما ،ال أم ثالثة وهي ،المتوسطة الموافقة درجة

 الفلسطينية الشركات في المترتبة ةالضريب على المحاسبي التحفظ ممارسة أثر محور فقرات (7)رقم  جدول
 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 المحاسبي التحفظ ممارسة يتم 1

 تقدير في المبالغة من للحد

 المحاسبة معايير وفق األصول

 .الدولية

 مرتفعة 3 78.333 000. 12.07 0.645 3.917

 المحاسبي التحفظ استخدام عدم 2

 القوائم معدي إعطاء على يعمل

 هذه في للتالعب مجال المالية

 ثم ومن الدخل لتخفيض القوائم

 ..المترتبة الضريبة تخفيض

 مرتفعة 2 78.889 000. 8.88 0.902 3.944

 إمكانية من المحاسبي التحفظ يحد 3

 تقدير في التقليل أو المبالغة

 األصول

 مرتفعة 1 81.389 000. 13.38 0.678 4.069

 بعض تقييم بإعادة اإلدارة تقوم 4

 لغايات العادلة بالقيمة األصول

 .ضريبية

 مرتفعة 6 75.000 000. 5.94 1.071 3.750

 االستهالك بحساب االدارة تقوم 5

 .معجلة بطريقة الضريبة لغايات

 مرتفعة 5 75.556 000. 6.05 1.091 3.778

 بالقيم ماليةال االصول ترحل 6

 التكلفة من أقل هي والتي العادلة

 مماثل تعديل اجراء يتم ولكن

 الضريبة لغايات

 مرتفعة 9 72.222 000. 5.59 0.928 3.611

 البحث بتكاليف يعترف 7

 التي المالية الفترة في كمصروف

 .فيه انفاقها يتم

 متوسطة 3 78.333 000. 9.32 0.835 3.917

 امكانية من يحد المحاسبي التحفظ 8

 للشركات الضريبية قيمة تخفيض

 مرتفعة 8 73.889 000. 6.24 0.944 3.694

 انتاج على يعمل المحاسبي التحفظ 9

 يمكن عالية جودة ذات مالية قوائم

 التحاسب عند عليها االعتماد

 .الضريبي

 مرتفعة 6 75.000 000. 6.34 1.004 3.750

 مرتفعة  73.269 000. 13.88 0.406 3.663 ككل المحور 
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 من المحاسبي التحفظ يحد"المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة  :أن   السابق الجدول من تبين وقد    

 أي أن  ؛   (5)الدرجة الكلية من (4.07) ساوي يل" األصو  تقدير في التقليل أو المبالغة إمكانية
  (Sig.) االحتماليةالقيمة  وأن   ،(13.38) ، قيمة االختبار(%81.389)المتوسط الحسابي النسبي 

، مما يدل α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛  0.000تساوي 
، وهذا (3)متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  على أن  
على هذه الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة  يعني أن  

 ال.المرتبة األولى في هذا المج
 من أقل هي والتي العادلة بالقيم المالية االصول ترحل: "المتوسط الحسابي للفقرة السادسة    

( (5لدرجة الكلية من ا (3.611) ساوي ي" ،الضريبة لغايات مماثل تعديل اجراء يتم ولكن ،التكلفة
 االحتماليةالقيمة  وأن   (5.59)، قيمة االختبار (%72.22)توسط الحسابي النسبي الم أي أن  ؛ 

(.Sig)   لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛  0.000تساوي(0.05≥ α) ،
متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  مما يدل على أن  

هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ  ا يعني أن  ، وهذ(3)
الباحث حصول هذه الفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة 

 .األخيرة في هذا المجال
المتوسط الحسابي النسبي  ، وأن  (3.663)المتوسط الحسابي يساوي  بشكل عام يمكن القول بأن      

؛  0.000تساوي  (Sig.) االحتماليةالقيمة  وأن   ،(13.88)، قيمة االختبار (%73.27)يساوي 
 "أثر لممارسة التحفظ المحاسبي على الضريبة المترتبة في الشركات الفلسطينية "لذلك يعتبر مجال

درجة االستجابة لهذا المجال  متوسط ، مما يدل على أن  α ≤0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة
هناك موافقة بدرجة مرتفعة  ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي 

وهذه النتيجة  ،الفلسطينية الشركات في عام بشكل من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
الشركات يمكن أن تستخدم إلى أن  ( والتي توصلت2019تتوافق مع نتيجة دراسة )صماري وآخرون 

 ريبية.ضالتحفظ المحاسبي كوسيلة لتقليص األعباء ال
 المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال ة:الثانيية الفرعية الفرض    
 المتوسط باستخدام السؤال هذا على اإلجابة تتم ،الفلسطينية الشركات في الضريبي التخطيط وبين

 درجة متوسط كانت إذا ما ، لمعرفةTواختبار النسبي، والوزن  المعياري  واالنحراف لحسابيا
 الجدول في مبين هو كما ،ال أم ثالثة وهي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد االستجابة

 :التالي
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 الفلسطينية الشركات لدى الضريبي التخطيط في المحاسبي التحفظ ممارسة محور( 8رقم ) جدول

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي
 الدرجة الترتيب

1 

 عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 أو األصول شراء بين المقارنة

 الناحية من أفضل وأيهما استئجارها

 .الضريبية

 مرتفعة 3 81.11 000. 11.68 0.77 4.06

2 

 عند لمحاسبيا التحفظ ممارسة يتم

 البيع أو النقدي البيع طرق بين المقارنة

 .األجل طويل بالتقسيط

 مرتفعة 2 81.39 000. 10.34 0.88 4.07

3 

 تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 وحجز األرباح توزيع سياسة

 .واالختيارية القانونية االحتياطيات

 مرتفعة 9 77.50 000. 8.22 0.90 3.88

4 

 عند الضريبي التخطيط ماستخدا يتم

 شراءها يتم هل األصول لشراء الحاجة

 أو االستئجار أو القروض خالل من

 .التمويلي التأجير

 مرتفعة  76.11 000. 6.73 1.02 3.81

5 

 من الضريبي التخطيط استخدام يتم

 المرتبات مصروف تبويب إعادة خالل

 اإلدارة مجلس ومكافآت حكمها في وما

 .ضريبية فراتو لتحقيق وبدالتها

 مرتفعة 8 78.06 000. 7.81 0.98 3.90

6 

 الخصم واجبة التكاليف من االستفادة يتم

 التخطيط في الضريبي الوعاء من

 .الفلسطينية الشركات لدى الضريبي

 مرتفعة 4 80.83 000. 10.44 0.85 4.04

7 

 من خصمها يتم تكلفة بنود استخدام

 مثل تكلفة تعد ال بنود من بدال   األرباح

 التمويل من بدال   باالقتراض التمويل

 .الذاتي

 مرتفعة 5 79.44 000. 9.46 0.87 3.97

8 

 اختيار عند المحاسبي التحفظ يتم

 تقييم عند المناسب المحاسبي األسلوب

 .الضريبي التخطيط لغرض.المخزون

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

9 

 تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم

 لغرض باإليراد االعتراف توقيت

 .الضريبي التخطيط

 مرتفعة 1 83.06 000. 11.51 0.85 4.15

10 

 تمكن المحاسبي التحفظ ممارسة

 عن بعيدا   الدخل نقل من الشركات

 الضريبة من مرتفعة لمعدالت خضوعه

 .الضريبي التخطيط لغرض

 مرتفعة 6 78.61 000. 8.03 0.98 3.93

 مرتفعة  80.22 000. 13.66 0.63 4.01 ككل المحور 

 
 التحفظ ممارسة يتم" المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة :أن   السابق الجدول من تبين وقد    

الدرجة  (4.15)ساوي ي ي"الضريب التخطيط لغرض باإليراد االعتراف توقيت تحديد عند المحاسبي
 وأن   ،(11.51) يمة االختبار، ق(%83.06)المتوسط الحسابي النسبي  أي أن  ؛ ( (5الكلية من 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى ؛  0.000تساوي   (Sig.)لية حتماالقيمة اإل

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة α ≤0.05 داللة 
تفعة من قبل أفراد العينة على هذه هناك موافقة بدرجة مر  ، وهذا يعني أن  (3)المتوسطة، وهي 

  .الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة األولى في هذا المجال
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 توزيع سياسة تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم "المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة   - 
 أي أن   (؛5) نالدرجة الكلية م (3.88) ساوي ي ،"واالختيارية القانونية االحتياطيات وحجز األرباح

  (Sig.)لية حتماالقيمة اإل وأن   ،(8.22)، قيمة االختبار (%77.52)المتوسط الحسابي النسبي 
، مما يدل (α ≤0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛ 0.000تساوي 
، وهذا (3)وسطة، وهي متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المت على أن  
هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ الباحث حصول  يعني أن  

هذه الفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة األخيرة في هذا 
 .المجال

المتوسط الحسابي النسبي  ، وأن  (4.01)يساوي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن   عام   بشكل  و     
؛ 0.000تساوي  (Sig.) ليةحتمااالالقيمة  وأن   ،(13.66)، قيمة االختبار (%80.22)يساوي 

" الشركات الفلسطينية دور لممارسة التحفظ المحاسبي في التخطيط الضريبي لدى "لذلك يعتبر مجال
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال  ا يدل على أن  ، ممα ≤0.05داللة إحصائيا  عند مستوى  داال  

هناك موافقة بدرجة مرتفعة  ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي 
وتتوافق نتيجة  ،الفلسطينية الشركات في عام بشكل من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

(، بوجود عالقة طردية بين التخطيط  2014إليه دراسة )علي،اختبار هذه الفرضية مع ما توصلت 
 الضريبي والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المساهمة السودانية.

 ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال ة:الثالث ية الفرعيةالفرض    
 باستخدام يةالفرضه هذ على اإلجابة تتم ؛ةالفلسطيني الشركات في المؤجلة الضرائب وبين

 متوسط كانت إذا ما لمعرفة T واختبار النسبي، والوزن  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط
 في مبين هو كما ،ال أم ثالثة وهي ،المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد االستجابة درجة

 :التالي الجدول
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 المؤجلة الضريبة وجود في المحاسبي التحفظ ةممارس دور محور فقرات (9)م رق جدول
 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 التحفظ ممارسة 1

 إلى يؤدي المحاسبي

 بالقيمة االعتراف

 من أقل بسعر الدفترية

 وبالتالي السوقية القيمة

 الربح قيمة ارتفاع عدم

 وقيمة حاسبيالم

 .األصول

 مرتفعة 3 83.06 000. 14.73 0.66 4.15

 المحاسبي التحفظ يعمل 2

 الربح تقليل على

 وفق للضريبة الخاضع

 المحاسبي المعيار

 من 12 رقم الدولي

 االعتراف تأجيل خالل

 واالعتراف باإليراد

 .حدوثها وقت بالتكاليف

 مرتفعة 2 84.17 000. 14.04 0.73 4.21

 جدا  

 يعمل المحاسبي تحفظال 3

 أرباح تخفيض على

 وتعظيم الحالية الفترة

 المالية الفترات أرباح

 ينتج والذي المستقبلية

 مؤجلة ضرائب عنها

 المحاسبي المعيار وفق

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 1 85.56 000. 14.73 0.74 4.28

 جدا  

 االلتزامات تأجيل 4

 سياسة باتباع الضريبية

 في المحاسبي التحفظ

 المالية القوائم إعداد

 تحقق الشركة طالما

 معيار وفق أرباح

 رقم الدولي المحاسبة

12. 

 مرتفعة 4 81.94 000. 13.02 0.72 4.10

 ظاستخدام التحف 5

 مفيدا   يعتبر المحاسبي

 الضريبة ألغراض

 يعمل ألنه األرباح على

 أرباح قيمة إظهار على

 قيمتها من بأقل الشركة

 .السوقية

 مرتفعة 6 78.89 000. 9.04 0.89 3.94
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 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 

 الوزن

 النسبي

 الدرجة الترتيب

 التحفظ ممارسة أن 6

 يهدف ال المحاسبي

 بل الضريبي للتهرب

 الضريبة تأجيل إلى

 وفق الحقة فترات إلى

 المحاسبي المعيار

 .12 رقم الدولي

 مرتفعة 5 79.72 000. 9.87 0.85 3.99

 التحفظ ممارسة عند 7

 بعض المحاسبي

 المعترف االيرادات

 تخضع ال محاسبيا   بها

 أرباح مثل للضريبة

 .والسندات األسهم بيع

 مرتفعة 9 71.94 000. 5.74 0.88 3.60

 الضريبة تكاليف 8

 عن الناشئة المؤجلة

 أو المؤقتة الفروق

 معدالت في التغير

 تطبيق عند الضريبة

 التحفظ سياسة

 إلى تؤدي المحاسبي

 الوعاء تخفيض

  .الضريبي

 مرتفعة 8 77.22 000. 11.13 0.66 3.86

 الضرائب قياس يتم 9

 أصول المؤجلة

 المعيار وفق وخصوم

 رقم الدولي المحاسبي

 معدالت بموجب 12

 المتوقع الضريبة

 التي الفترة في تطبيقها

 أو االلتزام فيها يسدد

 مما األصل فيها يتحقق

 تخفيض إلى يؤدي

 الضريبي العبء

 مرتفعة 7 77.50 000. 8.69 0.85 3.88

 مرتفعة  78.86 000. 20.52 0.39 3.94 ككل المحور 

 
 يعمل المحاسبي التحفظ" المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة :أن   السابق الجدول من تبين وقد    
 ضرائب عنها ينتج والذي المستقبلية المالية الفترات أرباح وتعظيم الحالية الفترة أرباح تخفيض على

 أي أن  ؛ ( (5الدرجة الكلية من  (4.28) ي ساو ي" 12م رق الدولي المحاسبي المعيار وفق مؤجلة
  (Sig.) ليةحتمااالالقيمة  وأن   ،(14.73) ، قيمة االختبار(%85.56)المتوسط الحسابي النسبي 

، مما يدل على α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛ 0.000تساوي 
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، وهذا يعني (3)عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي  أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد
هناك موافقة بدرجة مرتفعة جدا  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وبذلك جاء ترتيبها في  أن  

 .المرتبة األولى في هذا المجال
 بها المعترف االيرادات بعض المحاسبي التحفظ ممارسة عند "المتوسط الحسابي للفقرة السابعة  -

الدرجة الكلية من   (3.60)ي ساو ي ت "والسندا األسهم بيع أرباح مثل للضريبة تخضع ال محاسبيا  
القيمة  وأن   ،(8.22)، قيمة االختبار (%71.94)أي أن المتوسط الحسابي النسبي ؛ ( (5
 ≤0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ؛ 0.000تساوي  (Sig.) ليةحتمااال
α) ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة ،

، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويالحظ (3)وهي 
المرتبة الباحث حصول هذه الفقرة على نسبة مرتفعة، ولكنها أقل فقرة، وبذلك جاء ترتيبها في 

 .األخيرة في هذا المجال
المتوسط الحسابي النسبي  ، وأن  (3.94)المتوسط الحسابي يساوي  يمكن القول بأن   عام   بشكل      

، 0.000تساوي  (Sig.) ليةحتمااالالقيمة  وأن   ،(20.52)، قيمة االختبار (%78.86)يساوي 
 داال   "في تكون الضريبة المؤجلة هل هناك دور ممارسة التحفظ المحاسبي "لذلك يعتبر مجال

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال  ، مما يدل على أن  α ≤0.05 إحصائيا  عند مستوى داللة 
هناك موافقة بدرجة مرتفعة  ، وهذا يعني أن  (3)يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة، وهي 

  .الفلسطينية الشركات في عام بشكل من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

  :. مناقشة النتائج10
دراسة إليها  مع االستنتاجات التي توصلتفيما يتعلق بالفرضية األولى حيث تتفق نتائج الدراسة     

الشركات تستخدم التحفظ المحاسبي كوسيلة ( ، والتي توصلت إلى أن 2019)صماري وآخرون، 
( ،  2014الثانية فتتفق مع ما توصلت إليه دراسة )علي، ، أم ا الفرضيةريبيةضلتقليص األعباء ال

بوجود عالقة طردية بين التخطيط الضريبي والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المساهمة 
(، والتي توصلت إلى  2019السودانية، أم ا الفرضية الثالثة تتفق النتيجة مع نتيجة دراسة)صماري،

 ؤثر بشكل كبير على الضرائب المؤجلة عند إعداد التقارير المالية.أن  التحفظ المحاسبي ي
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الستنتاجات والتوصيات .11  

 جالنتائ 1.12
 حيث ؛الفلسطينية الشركات في الدخل ضريبة وبين ،المحاسبي التحفظ ممارسة بين عالقة توجد 

 .األصول تقدير في التقليل أو ،المبالغة إمكانية من يحد المحاسبي التحفظ أن  
 هذه في للتالعب مجال المالية القوائم معدي إعطاء على يعمل المحاسبي التحفظ استخدام عدم 

  ة على الشركات الفلسطينية.المترتب الضريبة تخفيض ثم   ومن ،الدخل لتخفيض القوائم
 الضريبي التخطيط لغرض باإليراد االعتراف توقيت تحديد عند المحاسبي التحفظ ممارسة يتم.  
 طويل بالتقسيط البيع أو النقدي   البيع طرق  بين المقارنة عند المحاسبي التحفظ رسةمما يتم 

  .الفلسطينية الشركات في الضريبي التخطيط عند األجل
 المالية الفترات أرباح وتعظيم الحالية الفترة أرباح تخفيض على يعمل المحاسبي التحفظ 

 ي.الدول المحاسبي معيارال وفق مؤجلة ضرائب عنها ينتج والذي ،المستقبلية
 رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق للضريبة الخاضع الربح تقليل على المحاسبي التحفظ يعمل 

 .حدوثها وقت بالتكاليف واالعتراف باإليراد االعتراف تأجيل خالل من (12)
 التوصيات 2.12

 بنسبة الفلسطينية تللشركا المالية القوائم إعداد عند المحاسبي بالتحفظ التقيد على العمل 
 .مقبولة

 اعداد عند المحاسبي بالتحفظ الفلسطينية الشركات تقيد مدى بمتابعة الرقابية الجهات قيام 
 .الشركات لهذه المالي المركز حقيقة القوائم هذه تعكس لكي ؛المالية القوائم

 ومن ،خلالد تخفيض أجل من المحاسبي للتحفظ الفلسطينية الشركات استخدام عدم من التأكد 
 .الضريبة تخفيض ثم

 المحاسبي بالتحفظ التقيد خالل من المالية القوائم شفافية زيادة على العمل. 
 الفلسطينية للشركات المالية التقارير جودة لضمان الحوكمة بمبادئ االلتزام. 
 

 المراجع
 المال سوق ط الضريبي على األداء المالي للشركات المتداولة في نبيل " نموذج مقترح لقياس أثر التخطي ،ابراهيم

جمعية  ،مؤتمر المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على االقتصاد واالستثمار ،دراسة تطبيقية ،المصري 
 .2012سبتمبر 17-16 ،الضرائب المصرية
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 من الفلسطينية الشركات في ضريبية لدوافع األرباح إدارة ممارسة مدى (2017) "سالم ،والعمور، رأفت ،جودة
 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة "ميدانية دراسة – غزة قطاع في الدخل ضريبة موظفي نظر وجهة

 .(275-290) ص ص (7) العدد ،الثاني المجلد _ واالقتصادية اإلدارية والدراسات

 وأثره األرباح في التالعب مارساتم من الحد في المشروط المحاسبي التحفظ " دور (2018) مصطفى ،حماد
 ،شمس عين جامعة ،التجارة كلية المحاسبي. الفكر مجلة " تطبيقية دراسة – االستثمارية القرارات كفاءة على

 .(361 -305) ص ص (3) العدد (22) المجلد ،العربية مصر جمهورية

 الشركات على تطبيقية دراسة مالية:ال التقارير جودة تحسين في المحاسبي التحفظ " أثر (2011) عالم ،حمدان
 العدد (38) المجلد ،اإلدارية العلوم دراسات مجلة ،األردنية الجامعة "األردنية العامة المساهمة الصناعية

 .((533 -514 ص ص (2)

 دراسة _المحاسبية األرباح جودة في أثرة وبيان المحاسبي التحفظ " قياس (2017) فاطمة ،عبس ،رزان ،شهيد
 الثاني العدد -والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة "المالية لألوراق دمشق سوق  على ةتطبيقي

 (..(142 -134 ص ص (2) ،واألربعون 

تحليل العالقة بين التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية وتكلفة رأس المال وأثرها على  (2014)ايمان  ،سعد الدين
 . (342)ص  ،مجلة المحاسبة والمراجعة ،امعة بني سويفج –كلية التجارة  ،قيمة المنشأة

 للشركات المال برأس تأثيره ومدى المالية التقارير في المحاسبي التحفظ أثر " قياس (2015) مفيد ،علي الشيخ
 المحاسبة قسم -التجارة كلية -شمس عين جامعة ،تطبيقية" دراسة :فلسطين بورصة في أسهمها المدرجة

 .(330-304ص) ص (2) العدد (19) لدالمج ،والمراجعة

 مجلة (I A S / I F R S) الدولية المحاسبية المعايير ضوء في المحاسبي " التحفظ (2018) شرافة ،صبرينة
 .(174 -153) ص ص (1) العدد (18) المجلد ،التسيير وعلوم االقتصادية العلوم

 المنشورة المالية القوائم في المحاسبي التحفظ درجة على الشركات حوكمة قواعد " أثر (2012) أحمد ،الملك عبد
 ،االول العدد ،شمس عين جامعة التجارة كلية ،المحاسبي الفكر مجلة المصري" المال بسوق  المسجلة للشركات

 (.1-41ص ) ص
 .2015جمهورية مصر العربية  ،القاهرة ،دار الوفاء للطباعة والنشر، رشا الغول، التحفظ المحاسبي

سعد هللا " دور التفظ المحاسبي في التقليل من التهرب الضريبي من  ،وعرعار ،حمزة ،وتجانبةرابح  ،صماري 
 .2019 ،الجزائر ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،رسالة ماجستير غير منشورة، خالل الضرائب المؤجلة"
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