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 التيرب الضريبي في المين الطبية في فمسطين
 إعداد

 رياض يوسف حسين مرداوي
 إشراف

 د. غسان دعاس

 الممخص

 التعتترف علتتى النظتتام المحاستتب  للميتتن الطبيتتة فتت  فلستتطين،  ودراستتة ىتتدفت ىتتذه الدراستتة إلتتى 
 التعترف بالتحصتيل الضتريب  و وربطيتا طبيتة، ال بتالمين الصتلة ذات للقتوانين القانونيتة النصتوص

 األسبا  المين الطبية ف  فلسطين،  وما ى   أصحا  لدى الضريب  التير  وأش ال ماىية على
وضتع  فت  فلستطين، نتم العمتل علتى  الطبيتة  الميتن أصتحا  لتدى الضتريب  التيتر  ورا  ال امنتة

 ف  فلسطين. اقتراحات وآلية معالجة التير  الضريب  ف  المين الطبية

ومن اجل تحقيق ذلك اليتدف تتم استتخدام المتنيج الوصتف  التحليلت  فت  ىتذه الدراستة، وتتم ذلتك متن 
خالل المراجعة المتعمقة ألدبيات موضوع الدراسة، ومتن نتم تتم تطتوير أداي الدراستة متن ختالل عمتل 

 استبيان، وبعد ذلك تم التأ د من صدق ونبات تلك األداي.

وزعتت علتى عينتة الدراستة،  رئيستة مجتاالت نالنتةفقتري مقستمة علتى  24متن  حيث ت ونتت االستتبانة
فتتردًا متتن  161طبيبتتا متتن ذوي العيتتادات الخاصتتة و  177حيتتث اختيتترت عشتتوائيًا، وبلتتي جتتم العينتتة 

العتتاملين فتت  دوائتتر ضتتريبة التتدخل وضتتريبة القيمتتة المضتتافة، وبعتتد جمتتع البيانتتات بشتت ل ميتتدان  تتتم 
 لمعالجتيا .  spssصائ  استخدام البرنامج  ارح

حيث أشارت نتائج الدراسة أن أسبا  التير  الضريب  ف  المين الطبية يعود إلى عدي أمور منيتا: 
( حجتتتم ارعفتتتا ات والحتتتوافز 3(  طبيعتتتة القتتتوانين الضتتتريب 2( عتتتدم وجتتتود نظتتتام محاستتتب  ستتتليم 1

نستتتتتبة الضتتتتتريبة ( متتتتتدى مال متتتتتة 4التشتتتتتجيعية  الممنوحتتتتتة ألصتتتتتحا  الميتتتتتن الطبيتتتتتة  يتتتتتر  افيتتتتتة 
لخصوصتتتية أصتتتحا  الميتتتن الطبيتتتة  ونيتتتا تختلتتتف عتتتن الميتتتن التجاريتتتة األختتترى، ومتتتن األستتتبا  

( انعتتتدام االستتتتقرار السياستتت  6( عتتتدم تطبيتتتق العقوبتتتات الضتتتريبية بشتتت ل عتتتادل ومستتتتمر5الرئيستتتية 



 و

 

ور ( مدى تشديد وتطبيق نظام الرقابة الفعال على  تل متن الم لتف والمحاست  ومتأم7 .واالقتصادي
 التقدير .

ضروري  مسك حسابات وبنا  على نتائج الدراسة، فإنو تم وضع التوصيات ومن أبرزىا  : 
وسجالت محاسبية نظامية سليمة من قبل أصحا  المين الطبية للحد من حجم التير  الضريب  
 وت ون وسيلة إنبات رسمية، و العمل على مراجعة  القوانين الضريبية وتعديليا إن أم ن ذلك،
وضروري األخذ بعين االعتبار الظروف السياسية واالقتصادية عند فرض الضريبة، مع ضروري 
إقناع أصحا  المين الطبية بأن الضريبة تفرض على   ل م لف بش ل عادل وحس  القانون 
بغض النظر عن م انتو ومر زه، ويج  دراسة  موضوع منح حوافز مشجعة ألصحا  المين 

ات الضريبية على الم لفين  ير الملتزمين، وضروري عمل دورات أو ورشات الطبية وتطبيق  العقوب
خاصة بأصحا  المين الطبية لتعريفيم وتوعيتيم بالعقوبات المنصوص علييا ف  القانون 
الضريب ، مع ضروري تبسيط ارجرا ات الضريبية  وتشديد نظام الرقابة الفعالة على المحاسبين 

بش ل أفضل لي ون عامل مساعد للحد من حجم التير  الضريب  وذلك ومأموري التقدير والم لفين 
 من خالل التعاون مع مؤسسات القطاع العام.
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 المقدمة 1.1

ال يمل تتون حتتق إن الضتريبة فريضتتة إلزاميتتة تقتضتتييا الدولتة جبتترًا وبصتتفة نيائيتتة متن الم لفتتين بيتتا، و 
أدائيا باعتبار أن حصيلتيا تعينيا على النيوض بخدماتيا ومياميا الت  يستفيد عيا  و التير  من دف

يتري مواطنوىا منيا بوجو عام، حيث أن ظاىري التير   من دفع  الضريبة المستحقة  تعد ظتاىري خط
، ألنتو يترتت  علييتا ضتياع حصتيلة ىتذه الضتريبة  ليتا أو بعضتتيا، وعظيمتة  الضترر بخزينتة الدولتة

ذا ت طرقنتتا إلتتى موضتتوع الميتتن الطبيتتة وىتتو محتتط الدراستتة ونظتترا لبىميتتة البالغتتة لمتابعتتة أصتتحا  وا 
بشتتأن ضتتريبة التتدخل  2011لستتنة  8ىتتذه الميتتن  متتن قبتتل الضتتريبة نجتتدىا حستت  قتترار بقتتانون رقتتم 

يشتتترط لستتريان الضتتريبة أن ي تتون العنصتتر األساستت  فتت  تحقيتتق اريتتراد ىتتو خاضتتعة للضتتريبة، و 
ويلجتتا أصتتحا   ىتتذه الميتتن إلتتى العديتتد متتن الطتترق للتيتتر  متتن الضتتريبة المتتال،  العمتتل دون رأس

منيتا إخفتا  النشتاط الخاضتع للضتريبة  لتو   2011لعتام  8وذلك حس  ما ورد ف  قرار بقانون رقم 
أو بعضو، أو عدم تقديم سجالت صتحيحة فيمتا يختص ذلتك، أو المبالغتة فت  المصتروفات أو تقليتل 

ح ملتتف لتتو فتت  دائتتري الضتتريبة،  تتل ذلتتك يتتؤدي فتت  النيايتتة إلتتى التتتأنير علتتى اريتترادات، أو عتتدم فتتت
إيترادات الدولتة متن مستتتحقات الضترائ ، ويجت  المحافظتتة والعمتل علتى رفتد خزينتتة الدولتة  متن قبتتل 
الممتتتولين والم لفتتتين وفتتترض عقوبتتتات رادعتتتة علتتتى  تتتل متتتن يلجتتتا إلتتتى إتبتتتاع طتتترق احتياليتتتة رخفتتتا  

جتتاالت، أو يستتعى رخفتتا   أموالتتو بقصتتد التيتتر  متتن أدا    تتل أو بعتتض حصتتيلة إيراداتتتو بشتتتى الم
 الضرائ  المستحقة عليو. 

 مشكمة الدراسة 2.1

تعتبر المين الطبية إحدى المين الحري والت  تعرف بأنيا تلك المين الت  يمارسيا الشخص لحسابو 
وبتاألخص الميتن الطبيتة  الخاص والت  ييدف إلتى تقتديم خدماتتو الذىنيتة للعامتة، و تون ىتذه الميتن

تتعامتتل بصتتوري مباشتتري متتع أفتتراد المجتمتتع ممتتن يستتعون لطلتت  الختتدمات الطبيتتة،  فتتإن ذلتتك ستتوف 
األمر الذي يزيد من احتمالية التيتر  الضتريب   ،يؤدي إلى جعل الرقابة الضريبية تتصف بالضعف

ستتتلبية تتمنتتتل فتتت   لتتدى أصتتتحا  الميتتتن الطبيتتة مقارنتتتة بتتتالمين التجاريتتتة األختترى، ممتتتا يع تتتس آنتتار
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انخفتتاض الحصتتيلة الضتتريبية، ومتتن ىنتتا تظيتتر مشتت لة الدراستتة والتتت  يم تتن صتتيا تيا وفتتق التستتاؤل 
  :التال 

 نر طبيعة ممارسة المين الطبية على التير  الضريب  ؟أما 

 :ويشتق من ىذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ميتتن  الطبيتتة علتتى زيتتادي حجتتم التيتتر  الضتتريب ؟ىتتل يتتؤنر النظتتام المحاستتب  المتبتتع لتتدى ال -1 
 على زيادي حجم التير  الضريب ؟ - ونيا مين  ير تجارية-ىل تؤنر طبيعة المين الطبية -  2 

 أىمية الدراسة 3.1

 تنبع أىمية ىذه  الدراسة لالعتبارات اآلتية :

وىتتو  ؛لختتاصبالنستتبة للدولتتة: التيتتر  الضتتريب  يحتترم الدولتتة متتن تحصتتيل حقيتتا متتن المتتال ا -
الدخل المتحقق من قبل الممارسين للمين الطبية، وخاصة أن ىذا القطاع حيوي وىام ، وأن 
زيادي االلتزام الضريب  من قبل الم لفين العاملين ف  ىذا القطتاع ستيؤدي إلتى زيتادي حصتيلة 

 الدولة من االيرادات العامة ويقلل درجة اعتمادىا على الدعم الخارج  .
: تساىم ىذه الدراسة ف  تحقيتق العدالتة الضتريبية بتين أفتراد المجتمتع بغتض  بالنسبة للم لف -

 النظر عن اختالف مينتيم .

 أىداف الدراسة 4.1

 تيدف ىذه الدراسة إلى ما يأت  :

 .مع معرفة نسبة الضريبة الخاصة بيا ،دراسة القوانين الضريبية ذات الصلة بالمين الطبية -1
متتع مقارنتتة ،  2011لستتنة  8حستت  قتترار بقتتانون رقتتم  ،بيةالتعتترف علتتى حجتتم ارعفتتا ات الضتتري -2

 .الحوافز الضريبية الممنوحة الممنوحة ليا مع منيالتيا ف  الدول األخرى
 دراسة العقوبات الضريبية المطبقة على أصحا  ىذه المين وذلك حس  القانون الضريب  . -3



4 

 

المتعلقتتتة بالبيئتتتة المحيطتتتة التعتتترف علتتتى متتتدى تتتتأنير العوامتتتل النفستتتية والسياستتتية واالقتصتتتادية   -4
 بالم لف على درجة التير  الضريب  .

 مع تشديد نظام الرقابة الفعال على أصحابيا. ،التعرف على  النظام المحاسب  للمين الطبية -5

 المين الطبية ف  فلسطين. أصحا  لدى الضريب  التير  وأش ال ماىية على التعرف - 6

فت   الطبيتة  الميتن أصتحا  لتدى الضتريب  التيتر  ورا  ال امنتة األستبا  علتى التعترف - 7
 .فلسطين

 وضع اقتراحات وآلية معالجة التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين. 8- 

 فرضيات الدراسة 5.1

 سة عمى اختبار الفرضيات اآلتية :تقوم الدرا

 الفرضيات المتعمقة بالقانون الضريبي : (1
عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م -

بسب  ) الصفة الوظيفية /  األطبا أنر القوانين الضريبية  مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 
 الخبري/ المحافظة (.

عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
بسب ) الصفة الوظيفية/  األطبا يبة  مع التير  الضريب  عند أنر نسبة الضر الدراسة حول 

 المحافظة(. الخبري/

عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
بسب  ) الصفة الوظيفية  األطبا الضريبية  مع التير  الضريب  عند  ارعفا اتأنر الدراسة حول 
 حافظة(./ الخبري/ الم

عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
بسب  ) الصفة الوظيفية /  األطبا أنر الحوافز الضريبية  مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 

 / المحافظة(. الخبري
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عينة  إفراد إجابات( في ≥0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال -
بسب  ) الصفة الوظيفية /  األطبا أنر العقوبات الضريبية  مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 

 الخبري/ المحافظة (.

 الفرضيات المتعمقة بالبيئة المحيطة :  (2
عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

بسب  ) الصفة الوظيفية /  األطبا نر العوامل النفسية مع التير  الضريب  عند أالدراسة حول 
 الخبري/ المحافظة (.

عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
        بسب  األطبا أنر االستقرار السياس  واالقتصادي مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 

 ) الصفة الوظيفية / الخبري/ المحافظة (.

 الفرضيات المتعمقة بالمكمف نفسو ( 3
عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

) الصفة الوظيفية/  بسب  األطبا أنر النظام المحاسب  مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 
 ة(.الخبري/ المحافظ

عينة  أفراد إجابات( في ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
بسب  ) الصفة الوظيفية /  األطبا أنر الرقابة الفعالة مع التير  الضريب  عند الدراسة حول 

 الخبري/ المحافظة (.

 منيجية الدراسة 6.1

 :ما يأت   لتحليل  وتم االرت از علىا الوصف  األسلو  ف  ىذه الدراسة على الباحث اعتمد

 السابقة دراساتللوالنظر  للدراسة النظري ارطار لتحديد بالموضوع المتعلقة األدبيات مراجعة - 1
 .المجال ىذا ف  المتعلقة

 إجرا  المقابالت مع عينة من  األطبا  ذوي العيادات الخاصة . -2 
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 .الفلسطين  الضريب  والتشريع قارنالم التشريع ف  الضريبية القوانين مراجعة -  3

 أصحا  لدى الضريب  التير  أسبا بمن اجل قياس المتغيرات المرتبطة  استبانو توزيع  -4
 الطبية.  المين

و ذلك حجم الدخول  ،الحصول على بيانات عن حجم الدخول المتوقعة ف  المين الطبية -5
 المفصح عنيا.

 الدراسات السابقة 7.1

 الفمسطينية : أوال : الدراسات

 .( بعنوان ) التيرب من ضريبة الدخل في فمسطين ( 2003دراسة ) قاسم،  -1

أجريتتت ىتتذه الدراستتة علتتى عينتتة فتت  الضتتفة الغربيتتة متمنلتتة بمتتدقق  الحستتابات القتتانونيين ومستشتتاري 
الضرائ  ومأموري التقدير والم لفين،  حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف على ماىية وأش ال التيتر  

والتعرف على األستبا  ال امنتة ورا ه، ومتن نتم معرفتة اآلنتار الناجمتة عنتو، بارضتافة  ،الضريبة من
لتضمينيا فت  مشتروع قتانون  ؛إلى وضع آليات لمعالجة التير  الضريب  وتقديميا للدوائر الضريبية

 ضريبة الدخل الفلسطين  وارجرا ات الضريبية األخرى .

يتتتر  متتتن ضتتتريبة التتدخل يعتتتود بشتتت ل أساستت  إلتتتى مجموعتتتة متتتن وقتتد أظيتتترت نتتتتائج الدراستتة أن الت
 :وأىميا ،األسبا  االقتصادية واردارية والتشريعية والنفسية

قلتة التنستيق بتين التدوائر الضتريبية والتدوائر الح وميتة األخترى  (2 انعدام االستتقرار االقتصتادي ( 1
م المستتاواي فتت  تطبيتتتق عتتد (5  متتوض القتتانون الضتتريب  المطبتتق (4 ضتتعف التتوع  الضتتريب ( 3

  راىية الم لف للضريبة. (6 القوانين الضريبية
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وأوصتتى الباحتتث بضتتروري تشتتديد العقوبتتات الضتتريبية ضتتد المتيتتربين متتن دفتتع الضتترائ ، وضتتروري 
تحقيق العدالة الضريبية، و ذلك ضتروري التنستيق بتين التدوائر الضتريبية والتدوائر الح وميتة األخترى، 

   الضريب  لدى الم لفين .والعمل على تنمية الوع

( بعنوان ) العقوبات الضريبية ومدى فاعميتيا في مكافحة التيرب  2004دراسة ) منصور،  -2
 فمسطين( . من ضريبة الدخل في

أجريتتتت ىتتتذه الدراستتتة علتتتى عينتتتة فتتت  الضتتتفة الغربيتتتة متمنلتتتة بمتتتوظف  الضتتترائ  والمنشتتت ت ال بيتتتري 
 طبيعتة علتى التعترف علتى الرستالة ىتذه (،  حيتث ىتدفت والمحاسبين والمينيين ) أطبا  وميندستين

 لمتا ،ذلتك ورا  ت متن التت  األستبا  عتن ال شتف فلستطين ومحاولتة فت  التدخل ضتريبة متن التيتر 
 الوطن  . على االقتصاد مدمري آنار من الظاىري ليذه

 التدخل ضتريبة مشتروع قتانون إقترار ضتروري أبرزىتا: متن  تان وتوصتيات بنتتائج الباحتث وخترج
 العمتل ،ضتريبًيا بحق المتيتربين متشددي مواقف الضريبية ارداري تقف أن ضروري  ذلك لفلسطين ،ا

 ىتذه تل   .الضتريب  تنميتة التوع  علتى العمتل ،الضتريب  التيتر  أستبا  در  علتى ارم تان قتدر
 فحتةم ا ف  فعال أنر أن ليا الباحث يعتقد الدراسة ىذه ف  إلييا ارشاري تم الت  و يرىا التوصيات
 .فلسطين ف  الدخل ضريبة من التير 

 .( بعنوان ) الضرائب عمى أرباح المين الحرة في فمسطين ( 2004دراسة ) حماد،  -3

 أجريت ىذه الدراسة على عينة فت  الضتفة الغربيتة متمنلتة بمتوظف  التدوائر الضتريبية، حيتث ىتدفت
 بأعمتال والخاصتة فت  فلستطين المطبقتة الضتريبية للقوانين التشريعية النصوص دراسة إلى؛ الدراسة
عطتا  التوصتيات فييتا، والضتعف القتوي نقتاط علتى للوقتوف الحتري، الميتن   متا لتعتديليا، الالزمتة وا 
 فلستطين، فت  والحترف الميتن االقتصتادية عتن المؤشترات بعتض علتى التعترف إلتى الدراستة ىتدفت
 دراستة األخترى، األىتداف ومتن . الميتن ىتذه متن الضتريب  االقتطتاع حجتم علتى التعترف و تذلك
 الحري. المين أربا  من قبل الطوع  االلتزام انخفاض أسبا 
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 أعمال الضريبية على وارعفا ات التنزيالت ف  انخفاضا :ىناك أن النظرية الدراسة نتائج وأظيرت
 بالقيام الغير تلزم الت  الضريبية ف  النصوص نقص ظيور األخرى، الدول مع مقارنة الحري المين

 .المصدر من الحري المين يبةضر  باقتطاع

 ليصتل جتدا،  بيتر بشت ل الحري المين قطاع من الضريب  التير  نسبو ارتفاع أيضا وتبين للباحث
 %.90 من  أ نر إلى القطاعات بعض  ف 

 الماليتة والتدوائر وزاري فت  القترارات أصتحا  متن واضتحا قصتورا فتأظيرت الميدانيتة الدراستة أمتا
 الميتن من عام، وزيادي اريرادات بش ل محليا تجبى الت  اريرادات ياديز  نحو التوجو ف  الضريبية

 لالستعالم البعض الضريبية بعضيا الدوائر بين تنسيق وجود عدم تبين و ذلك خاص، بش ل الحري
 الظروف أن وتبين، نانية من جية األخرى والمؤسسات الضريبية الدوائر وبين الم لفين، دخول عن

 األمتوال إداري النقتة بطريقتة عتدم ، متع وجتود الفلستطين  الشتع  بيتا يمتر التت  الستيئة االقتصتادية
 الم لفون، إلييا أشار األخرى الت  األسبا  ومن .الطوع  االلتزام عدم أسبا  أعلى من ى  العامة
 وقلتو المحاستب ، التدخل، وقلتة التوع  احتستا  وصتعوبة التدخل، علتى الضتريبة نستبة ارتفتاع

 بارجرا ات معرفتيم وعدم الضريبية للم لفين، األح ام وضوح وعدم والعائلية، الشخصية ارعفا ات
 الضتريبية، العقوبتات تطبيتق بتأن المستتجوبون أشتار  متا .الضترائ  وتحصتيل التقتدير فت  المتبعتة
 جميعيا تعتبر الضريب ، ارقرار مبدأ واعتماد الضريبة نسبة االقتصادي، وتخفيض الوضع وتحسن
 .الطوع  لى االلتزامع تساعد عوامل

 الضتريبية القتوانين إقترار فت  ضتروري ارستراع :التوصتيات، أبرزىتا متن بعتدد الباحتث وأوصتى
 القتانون فت  الوضتع عليتو ىتو أ بتر ممتا بنستبة واقتصتادية وعائليتة شخصتية إعفتا ات وتضتمينيا
 بضتروري أوصتى  متا ،ستوا  علتى حتد والخزانتة للم لتف الضتريبية العدالتة لتحقيتق وذلتك الحتال ،
 الييئتات وبتين وبينيتا جيتة، التبعض متن بعضتيا متع الضتريبية اردارات بتين والتعتاون التنستيق
 قبتل متن الميتدان  ال شتف زيتادي بضتروري الباحتث وأوصتى ،أخترى جيتة متن والنقابتات والتوزارات
 التت  الضترائ  خصتم بضتروري أوصتىو  الضتريبية، الجبايتة لتحستين الضتريبية التدوائر متوظف 
 التدول فت   متا للم لتف، تستليميا قبتل مصتدر التدخل متن الغيتر طريتق عتن تحصتيليا بارم تان
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 ف  انر من ليا لما ضريبية توعية دوائر بضروري استحداث الباحث أوصى  ما والمجاوري، المتقدمة
 .خاص بش ل الحري المين أربا  ومن عام الم لفين بش ل قبل من الطوع  االلتزام زيادي

( بعنـوان )التيـرب الضـريبي لـدى اصـحاب الميـن الحـرة فـي مدينـة  2005دراسة ) محمد،  - 4
 جنين(.

الطت  واليندستة  :أجريت ىذه الدراسة على عينة ف  مدينة جنين متمنلة بأصحا  المين الحري وى 
 طبيعة على التعرف إلى الدراسة ىذه والمحاماي والصيدلة ومدقق  الحسابات ف  جنين، حيث ىدفت

 األستبا  عتن ال شتف ومحاولتة جنتين، مدينتة فت  الميتن الحتري أصتحا  لتدى الضتريبة متن التيتر 
 .الوطن  االقتصاد على سيئة من آنار الظاىري ليذه لما ذلك ورا  ت من الت 

 فيمتا ستيما وال الضتريب  الفلستطين ، القتانون نصتوص فت  اً قصتور  ىنتاك أن الدراستة نتتائج وأظيرت
 ىناك  ذلك األخرى، بالدول الحري مقارنة المين صحا أل المخصصة وارعفا ات بالتنزيالت يتعلق
 طريتق عتن الحتري الميتن علتى أصتحا  الضتريبة بجبايتة يتعلتق فيمتا القتانون نصتوص فت  نقتص
 نتتائج وأظيترت ،العامتة مستتحقة للخزانتة طائلتة مبتالي ىتدر إلتى يتؤدي وىتذا المصتدر، متن الخصتم
 الح وميتة والتدوائر الضتريبية بتين التدوائر  تاف ال التنستيق وجتود عتدم الميدانيتة الناحيتة متن الدراستة
 وتخفتيض الضتريب  ارقترار تطبيتق المستتجيبون أن وأشتار الم لفتين، دختول عن لالستعالم األخرى
 تخفتيض إلتى تتؤدي التت  العوامتل جميعيتا متن تعتبتر االقتصتادي، الوضتع وتحستين الضتريبة نستبة
 .الحري المين أصحا  عند الضريب  التير  نسبة

 التدوائر بتين مشتترك نظتام معلومتات  تطتور: أبرزىتا لعتلالتوصتيات،  متن بعتدد الباحتث ىوأوصت
 الضتريبية، العدالتة تحقيتق أوصتى بضتروري  متا األخترى، الح وميتة والمؤسسات والوزارات الضريبية

 بضتروري أوصتى  متا لبفتراد، المقتدري الت لفيتة متع الضتريبية الشرائح وتناس  تال م خالل من وذلك
 الم لتف بتين النفست  الحتاجز إزالتة والعمتل علتى الم لفتين، لتدى الضتريب  التوع  تنميتة علتى العمل
 والتعتديالت بتالتغيرات الم لفتين واطتالع والنشترات ارعالميتة، النتدوات ختالل متن الضتريبية وارداري

 أجوا  وخلق باحترام، الم لفين ومعاملة الضريبية، وتسييل ارجرا ات تبسيط من والتأ د الضريبية،
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 بشترية  توادر تتدري  علتى الباحتث أوصتى  متا الضتريبية، الم لفتين وارداري بين واالرتياح النقة من
 .خاص بش ل الحري المين قطاع من والتحصيل لزيادي الربط ضريبية دائري  ل ف 

 ( ( بعنوان ) الجمعيات الخيرية والتيرب الضريبي في الضفة الغربية 2006) امجد،  دراسة -5

ىذه الدراسة على عينتة  فت  الضتفة الغربيتة متمنلتة بالعتاملين فت  الجمعيتات والمتعتاملين متع  أجريت
 الجمعيتات متن متأموري التقتدير ومتدقق  الحستابات القتانونيين ومستشتاري الضترائ ، حيتث  اىتمتت

 فت  الضتريب  عملية التير  ورا  ت من الت  واألسبا  واألش ال الوسائل إلى بالتعرف الدراسة ىذه
 مستمى استتخدام ورا  والتدور متن ي، الظتاىر ىذه عن ينتج الذي التأنير ومعرفة الخيرية، الجمعيات
 متن الظتاىري ىتذه فت  معالجتة تستيم التت  الوستائل مناقشتة نتم ومتن التيتر ، فت  الخيريتة الجمعيتات

 المٌشرع بيوتن و ذلك بالقوانين الضريبية، التقيد إلى الجمعيات ىذه ف  والعاملين المسؤولين دفع أجل
 الضترائ  ومستشتاري الحستابات القتانونيين ومتدقق  التقتدير متأموري متن الجمعيتات متع والمتعتاملين

 متن تستتفيد الجمعيتات جعتل ىتذه إلتى دفعيتم اجتل متن المجتمتع، فت  الجمعيتات ىتذه أىميتة إلتى
 .التير  الضريب  عن والبعد ومناس ، صحيح بش ل الضريبية ارعفا ات

أساست  التى العديتد متن  بش ل يرجع الخيرية الجمعيات ف  الضريب  التير  أن ةالدراس أظيرت وقد
  :المنتال ستبيل علتى منيتا نتذ ر والنفستية، والتشتريعية األوضتاع االقتصتادية والسياستية وارداريتة

 ارنفتاق وستو  الضتريبية، بتالقوانين القناعتة وعتدم والغمتوض عتام، الضتريب  بشت ل التوع  ضتعف
 تمويتل علتى الضتريبة ومتدى تتأنير المقدمتة للجمعيتات الخيريتة، ور بالختدماتالشتع وعتدم العتام،

 .ىذه الجمعيات تقدميا الت  الخدمات وعلى الجمعيات

 استتغالليا متن وتقلتل عتام، بشت ل تفيتد الجمعيتات أن شتانيا متن التت  التوصيات وىناك العديد من 
 المتعلقتة أو الضتريبية ستوا  ليتة،الحا تطتوير القتوانين فت  إجماليتا ويم تن الضتريبة، متن للتيتر 

 ستوا  ضتريبيا، البشتري العنصتر تطتوير والعمتل علتى الجمعيتات، بتين فيمتا والتنستيق بالجمعيتات،
 الظاىري ىذه ردع أجل من ومطبقة فاعلة ووضع عقوبات معيا، المتعاملين من أو الجمعيات داخل
 أم ضتريبية أ انتت ستوا  العالقتة، ذات الح وميتة مختلتف التدوائر بتين والتنستيق وم افحتيتا، الضاري
 .الجمعيات بشؤون مختصة
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دراسة تحميميـة فـي  –( بعنوان ) ظاىرة التيرب من ضريبة الدخل  2007دراسة ) العمور،  - 6
 قطاع غزة (.

أجريت ىذه الدراسة ف  قطاع  زي متمنلة بالمحاسبين ف  م ات  المحاسبة ومفتش  ضتريبة التدخل، 
 ظتاىري التيتر  انتشتار ورا  ت من الت  الرئيسة األسبا  على التعرف لىإ الدراسة ىذه حيث ىدفت

 إيترادات سلب  على أنر من ليا لما الظاىري ىذه من الحد وطرائق  زي قطاع ف  الدخل ضريبة من
 الفلستطينية للستلطة الوطنيتة العامتة الموازنتة علتى بتدورىا تتنع س والتت  الفلستطينية الوطنية السلطة
 اللجتو  طريتق العجتز عتن ىتذا لستد محاولتة متن ذلتك علتى يترتت  ومتا الموازنتة  فت العجتز بزيتادي

 السلطة تحمل من على ذلك يترت  وما الدولية ارقراض مؤسسات أو المحلية البنوك من لالقتراض
 االقتتراض حالتة ف  للسلطة الوطنية المالية السياسة ف  التدخل و ذلك القروض ىذه لفوائد الوطنية

 .الدولية المؤسسات من

 واألمنت  فت  السياست  االستتقرار تتوفر عتدم يلعت    -أىميتا: أوالً  نتتائج عتدي إلتى الدراستة وخلصت
 .الدخل ضريبة من التير  ظاىري انتشار ف  رئيس دور  زي قطاع

 ضريبة من التير  يزيد أراضييا على الفلسطينية الوطنية للسلطة  املة وجود سيادي عدم إن -نانًيا
 .الدخل

 قطتاع فت  التدخل ضتريبة متن التيتر  زيتادي إلتى يتؤدي العتام ارنفتاق فت  الشتفافية عتدم تتوفر -انالنً 
 . زي

 الدخل ضريبة ودائري الم لفين بين النقة زيادي عند الدخل ضريبة من التير  من الحد يم ن -رابًعا
  . زي ف  قطاع

 تمويتل التدخل فت  ةضتريب دور عتن الم لفتين لتدي الضتريب  التوع  فت   بيتر نقتص يوجتد -خامًستا
  .للدولة العامة الخزينة
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 دائتري متع المحاستبين تعتاون التدخل عنتد ضتريبة متن التيتر  ظتاىري متن الحتد يم تن إنتو -سادًستا
  .الم لفين عمل حقيقة إظيار ف  الدخل ضريبة

 ضريبة من التير  ظاىري من الحد يم ن القانون ف  الواردي العقوبات تطبيق ف  حال إنو -سابًعا 
 . زي ف  قطاع دخلال

 ستبل العام وتوضيح المال إنفاق ف  الشفافية زيادي -أىميا: أوالً  توصيات عديب الدراسة وقد خرجت
 استتخداميا ال يستا  يتدفعونيا التت  الضريبة بأن الم لفين إقناع ف  دور من لو لما المال ىذا إنفاق

 قبتل متن مع الم لفتين التعامل ف  بيةالضري العدالة مبدأ ترسيخ  - نانًيا . العامة للمصلحة وتذى 
 -نالنًتا .دختل متن ضتريبة علتييم متا بتدفع الم لفتين التزام زيادي على يساعد مما الدخل ضريبة دائري
 النفس  الحاجز إزالة عليو من يترت  مما الدخل ضريبة ودائري الم لفين بين النقة زيادي على العمل
 القيتام طريتق عتن لتدي الم لفتين الضتريب  التوع  يتاديز   -رابًعتا . التدخل ضتريبة متن الم لفتين لدي

 فت  ونتدوات عمتل بتورش والمقترو ي والقيتام والمستموعة المرئية ارعالم وسائل ف  إعالمية بحمالت
 التدخل ضتريبة قتانون فت  التواردي تطبيتق العقوبتات -خامًستا .والجامعتات المختصة المينية النقابات

 ضتريبة متن التيتر  يحتاول لمتن رادع  ت  ت تون القتانون يتايجرم أعمتال الم لفتين ارت تا  حالة ف 
 ضتريبة متن تيربتو حالتة فت  يتحمليتا أن التت  يم تن العقوبتة بمقارنتة الم لتف يقتوم إنتو حيتث التدخل
 .دفعو من وتير  أخفاه الذي المال  والعائد الدخل

 ثانيًا: الدراسات العربية :

 تيرب من ضريبة الدخل في المممكة(، بعنوان: )أسباب ال2003دراسة )المحارمة،   -1 
 األردنية الياشمية وآثاره االقتصادية( .

أجريت ىذه الدراسة ف  األردن متمنلة بموظف  دوائر ضريبة الدخل، حيث ر زت ىذه الدراستة علتى 
ضريبة الدخل  أداي تستخدميا الدولتة  دور بيانو  ،بيان أسبا  التير  من ضريبة الدخل ف  األردن

 التير  من ضريبة الدخل. نمية االقتصادية و ذلك سبل الحد من ظتاىريف  توجيو الت
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يعلنتو دافعت  الضترائ   بتين متتا اً  بيتر  اً أن ىنتاك فارقت -أوالً وقتد توصتلت الدراستة إلتى نتتائج، أىميتا : 
لتحقيق  ؛جز  من دخوليم ف   شوفات التقدير الذات  وبين دخوليم الحقيقية حيث يلجئون إل  إخفا 

 -الشتتيخوخة أو المتترض. نانيتتاً  التتت  يتوقعتتون أنيتتم ستتي ونون بحاجتيتتا فتتت  المستتتتقبل عنتتتدالوفتتورات 
والشتفافية تعمتل علتى خلتق جتو  ضعف نقة دافع  الضريبة بأوجو ارنفاق الح توم ، وعتدم الوضتوح

نقتتل المعلومتتات بتتين التتدوائر  يوجتتد تبتتاطؤ فتتت  -متتن عتتدم النقتتة بتتين دافعتت  الضتتريبة والدولتتة. نالنتتا
نيتتا ال ت تتون  ميتتة ومؤسستتاتيا المختلفتتة،  متتا أن ىتتذه المعلومتتات تفتقتتتر للدقتتتةالح و  والموضتتوعية، وا 

ف  القتانون متن شتأنو أن يحتد متن  إن تفعيل مواد العقوبات الواردي -حاضري عند الحاجة إلييا. رابعاً 
  .عمليات التير  الضريب 

ضريبة التدخل تعنت  بم افحتة  صتة فت إنشا  وحتدي خا -أوالً  وقد خرجت الدراسة بتوصيات أجمليا :
بميام التفتيش والتحري عن أنشطة  التير  الضريب  بحيث تعط  صالحية الضابطة العدليتة وتقتوم

مستتتخدم  ىتتذه المعلومتتات للحتتد متتن  إنشتتا  وحتتدي مر زيتتة للمعلومتتات تعنتت  بتتتربط -الم لفتتين. نانيتتاً 
الم لفتتين الملتتتزمين بتقتتديم  شتتوفات  متتتنح -لنتتتاً إم انيتتة إخفتتا  أيتتة معلومتتات أننتتا  عمليتتة التقتتدير. نا

تفعيتل  -اآلخترين علتى االلتتزام. رابعتاً  التقدير الذات  بشت ل دقيتق م افت ت وحتوافز، حتتى يتتم تشتتجيع
لي ون رادع قتوي ل تل متن يحتاول التيتر  متن  العقوبات الواردي ف  قانون ضتريبة التدخل دون تيتاون

 .الضريبة

 (، بعنوان)التيرب الضريبي(.2000دراسة )الخطيب، 2- 

التيتتر   تناولتتت ىتتذه الدراستتة ارطتتار النظتتري لموضتتوع التيتتر  متتن الضتتريبة فتت  ستتتوريا وأشتتت ال
  .وأسبابو ونتائجو وسبل م افحتو

 ومنيا:وقد بينت الدراسة أسبا  التير  الضريب   

 الوع  الضريب  ويرجع ىذا الضعف إلى:  أسبا  أخالقية؛ وىت  ضتعف -أوالً  

منيتتا.  ( اعتقتتاد الشتتخص أن الدولتتة تستت    أ( اعتقتتاد الشتتخص أنتتو يتتدفع للدولتتة أ نتتر ممتتتا يأختتتذ
 نيتر متن التدول ال تتتوافر فيتو الشتروط التت   استتخدام األمتوال العامتة. ج( إن التشتريع الضتريب  فت 
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  تعط  ألنو يتمتع بخصائص تتنافى مع القيم الت تبعث على احترام أي قانون وتضف  عليتو الييبتة
الفتترد بنقتتل العتت   الضتتريب  عنتتد ارتفتتاع معتتدالت  القتتانون االحتتترام والطاعتتة والعموميتتة. د( شتتعور
الوعتا  نفستو أو شتعوره بعتدم العدالتة فت  توزيتع العت    الضتريبة أو تعتدد الضترائ  المفروضتتة علتتى

 الضريب .

ساستيًا فت  التيتر  الضتريب  ف لمتا ارنفتاق العتام فت  الدولتة يتؤدي دورًا أ نانيتتًا: أستتبا  سياستتية؛ إن 
 األموال العامة قل ميل الم لفين نحو التير  من الضريبة. أحسنت الدولتة استتخدام

التشتتريع الضتتريب  بخصتتائص تختلتتف عمتتا تمتتتاز بتتو التشتتريعات  نالنتتًا: أستتتبا  تشتتتريعية؛ يتصتتتف 
الضريب   ير عام و ير دائتم. للم لف للتير  من الضريبة، فالقانون  الوضعية عامتة وت تون باعنتاً 

وفنية؛ منل نقل الع   الضريب  وتعقيد النظام الضريب  ونوع الضريبة مباشتري  رابعتًا: أستبا  إداريتة
  .أو  ير مباشري

 تمخضت عن ىذه الدراسة بعض التوصيات، أجمليا :

 أواًل: يج  تبسيط النظام الضريب . 

 .ظيمًا وأدا  فا ات ارداري المالية تن نانيًا: زيادي 

المتتاليين حتتق ارطتتالع علتتى األوراق  نالنتتًا: تشتتديد رقابتتة ارداري منتتل  تتأن يجبتتر المشتترع المتتوظفين 
بتالم لف وتطلت  ارداري الماليتة رقابتة ذاتيتة  والمستندات وتقبل ارداري الماليتة ارخباريتتات التتت  تشتت 

 منل حلف الم لف اليمين. 

 .وتقوية النقة المتبادلة بين الم لفين ودائري الضريبةالضريب   رابعتًا: تنميتة التوع 

 التيرب الضريبي في المين الحرة (( بعنوان )2000دراسة )خشارمة، -3

ىتدفت الدراستة  إلتى تحديتد األستبا  التت  تتدفع الم لفتتين إلتى التيتر  متن الضتريبة فت  الميتن الحتتري 
 ب .وتحديد العوامل الت  تساعد ف  تقليل حاالت التير  الضري
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وخلصت الدراسة إلى أن أىم أسبا  التير  ارتفاع نسبة الضريبة والشتعور بعتدم العدالتة فت  النظتام 
 الضريب  واالعتقاد أن نظام الز اي أفضل من نظام الضريبة.

وأوصت الدراسة بضروري حسم خصم تشجيع  لمن يقدم تقديرا حقيقيا واستيفا  الضرائ  عن طريتق 
 لضريبة المستحقة.التقسيط وحسم الز اي من ا

 ثالثا: الدراسات األجنبية :

 ( بعنوان ) قضية التيرب من دفع الضريبة في بنغالدش ( Nashid, 2012دراسة ) -1

The cause of tax evasion in Bangladesh 

تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد وتحليل القضايا الرئيسية المرتبطة بعمليات صيا ة السياسة الضريبية 
واالمتنال واألدوار المحتملة ف  تسييل التير  الضريب ،  ما تسعى إلى تحقيق مشار ة  والتنفيذ

 .بين مختلف الجيات المعنية ومساىمتيا المزعومة للتير  الضريب  ف  بنغالديش

ف  البداية تم تأسيس سياق أطروحة واالعتماد على خلفية الدراسة واألد  بما يخص موضوع 
تقييم المش لة وتم تحديد عدد من النظريات ذات الصلة والقوال  النظرية ل التير  الضريب  والفساد،
وقد استخدمت أسالي  متباينة للحصول على إجابات لمش لة البحث، ف  سياق بنغالديش، 

وتستخدم ىذه الدراسة  ل من طرق البحث ال مية والنوعية، تم جمع البيانات األولية عن طريق 
وجيا لوجو، والمقابالت، نم جمع البيانات النانوية  ت مطبوعة منظمةإجرا  مسح استخدام استمارا

من تقارير المشاريع والمنشورات والونائق وال ت  والمجالت والتقارير والصحف ووسائل ارعالم 
 ارل ترونية.

صالح النظام  وتشير النتائج التجريبية أن  يا  سياسة المشار ة العملية ونقص البحوث، وا 
سياسات الضريبية ذات دوافع سياسية، والنغرات واالنحرافات وتعقيدات القوانين، ى  الضريب  وال

المسؤولة عن خلق مجال للتير  من الضرائ ، عدا عن  نقاط الضعف المؤسسية رداري 
الضرائ ، وعدم وجود الدعم المين  لموظف  الضرائ  والجوان  السلو ية  ير الالئقة من موظف  
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ي عملية تنفيذ السياسة الضريبية، مما أدى إلى انتشار التير  الضريب  الضرائ ، قوضت  فا 
أننا  عملية االمتنال، و يا  النقافة الضريبية بين أصحا  الدخل، وعدم  فاية الخدمات لدافع  
 الضرائ ، والتعقيدات والظلم ف  تقدير الضرائ .،  ل ذلك أيضا يسيل التير  من دفع الضرائ .

ة اآلنار المترتبة على السياسات والتوصيات لم افحة التير  الضريب  والفساد ف  وتقدم ىذه الدراس
، بإنشا  خلية البحوث 1984ارداري الضريبية، وتوص  إصالح شامل لقانون ضريبة الدخل عام 

الضريبية مستقلة دائمة، وضمان مشار ة جميع أصحا  المصلحة بما ف  ذلك دافع  الضرائ  
صيا ة السياسة الضريبية، وتشير أيضا ىذه الدراسة الحاجة الملحة لتعزيز  والمجتمع المدن  ف 

ارداري الضريبية من خالل توفير الموارد البشرية ال افية والبنية التحتية والدعم اللوجست  واألتمتة، 
 وتعزيز واليتيا القضائية،  ويج  فورا أن تقدم األجور ال افية والدعم الفن  لموظف  الضرائ ، مع
تطبيق نظام ضريب  قوي، ىذا يؤدي إلى احتمال زيادي ال شف عن التير  الضريب ، ويج  زيادي 
معدالت الجزا  وانخفاض ف  معدل الضريبة، حيث ت ون التدابير الفعالة لم افحة التير  
الضريب ، فمن المستحسن تقديم الخدمات لدافع  الضرائ  مناًل، وتبسيط النظام الضريب ، 

افية ف  ارنفاق واريرادات،  بما ف  ذلك استخدام ارعفا ات الضريبية وينبغ ، وتشير وضمان الشف
ىذه الدراسة أيضا إلى تنفيذ عقوبة رادعة ل ل من المتيربين من الضرائ  وموظف  الضرائ  

 الفاسدين لمنع التير  من الضرائ .

 ( HANOUSEK AND PALDA , 2004دراسة )   2 -  

"Quality of Government Services and the Civic Duty to pay Taxes in 

the Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries"  "  

التيتر   تناولت ىتذه الدراستة نوعيتة الختدمات التت  تقتدميا الح ومتة للمتواطنين ور بتة المتواطنين فتت 
  .( سلوفا  501( تشي   و)1089من دفع الضريبة، وشملت ىذه الدراسة )

إذا ىتتم  وقتد توصتلت الدراستتة إلتى عتدي نتتتائج أىميتا، أواًل: إن المتواطنين يتيربتتون متن دفتع الضتتريبة
يعتقتدون بتأنيم  اعتقدوا بأنيم ال يحصلون علتى ختدمات ح وميتة ممتتتازي. نانيتتًا: إن المتتواطنين التتذين
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الختتدمات العامتتة  ًا: إن زيتتتادييتلقتتون ختتدمات جيتتدي أ نتتر ر بتتة بتتدفع متتا علتتييم متتن ضتتترائ . نالنتتت
%(. رابعتتًا: 13بنستتبة) %( تتتؤدي إلتت  تخفتتتيض التيتتتر  متتتن دفتتتع الضتتتريبة20المحسوستتة بنستتبة )

المقدمتتة للمتتواطنين حيتتث إن  يم تتن زيتتادي إيتترادات الدولتتة متتن الضتترائ  عنتتد زيتتتادي نوعيتتتة الختتتدمات
 .علييم من ضرائ  بدفع ماتقديم خدمات عامة جيدي يشجع المواطنين على االلتزام أ نر 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :  8.1

تناولتتتتتتت بعتتتتتتض الدراستتتتتتات الستتتتتتابقة موضتتتتتتوع التيتتتتتتر  الضتتتتتتريب  فتتتتتت  الميتتتتتتن الحتتتتتتري منتتتتتتل دراستتتتتتة  
( األستتبا  التتت  تتتدفع الم لفتتين 2005( ودراستتة )محمتتد،2004( ودراستتة ) حمتتاد،2000)خشتتارمة،

العوامتل التت  تقلتل متن ىتذا التيتر ، فيتذه الدراستات  وتحديتد ،إلى التير  الضريب  ف  الميتن الحتري
تتشابو مع دارسة الباحث بجزئية  التير  الضريب  ف  المين الحري، وتختلف عنيا ف  أنيا تناولتت 
موضتتوع التيتتر  الضتتريب  فتت   افتتتة الميتتن الحتتري، بينمتتا ىتتذه الدراستتتة تختتتص بدراستتة التيتتر  فتتت  

،  ما أن بعض الدراسات  انت محصتوري فت  مدينتة معينتة المين الطبية والت  ى  احد المين الحري
 بينما دراسة الباحث سوف ت ون اعم واشمل .

وىنتتتتاك دراستتتتات أختتتترى تناولتتتتت موضتتتتوع التيتتتتر  متتتتن ضتتتتريبة التتتتدخل فتتتت  فلستتتتطين منتتتتل دراستتتتة   
( ، حيتتتتتتث  اتفقتتتتتتت ىتتتتتتذه 2003( ودراستتتتتتة ) المحارمتتتتتتة، 2007( ودراستتتتتتة) العمتتتتتتور،2003)قاستتتتتتم،

الباحث بأنيا تبحث ف  موضوع التيتر  متن ضتريبة التدخل فت  فلستطين بشت ل  الدراسات مع دراسة
عام دون تحديد قطاع من القطاعات، بينما تختلف عنيا فت   تون ىتذه الدراستة تتدرس جزئيتة معينتة 

 من التير  الضريب  وى  التير  ف  المين الطبية ف  فلسطين.

لجمعيتتات الخيريتتة فتت  الضتتفة الغربيتتة وىنتتاك دراستتات أختترى تناولتتت موضتتوع التيتتر  الضتتريب  فتت  ا
( حيث اتفقت ىذه الدراستة متع دراستة الباحتث بأنيتا تبحتث فت  موضتوع  2006منل دراسة ) امجد، 

التير  الضريب ، بينما تختلف ىذه الدراسة عن دراستة الباحتث بتناوليتا موضتوع الجمعيتات الخيريتة 
 بينما دراسة الباحث تناولت موضوع المين الطبية .
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ناولتت بعتض الدراستات موضتوع العقوبتات الضتريبية ومتدى فاعليتيتا فت  الحتد متن التيتر  متن  ما ت
( حيتتتث تناولتتتت ىتتتذه الدراستتتة  األستتتبا   2004ضتتتريبة التتتدخل فتتت  فلستتتطين منتتتل دراسة)منصتتتور، 

المؤدية للتير  من اجل الوصول لحلول لتخفيض ىذه التير  والت  من ضمنيا مدى فاعلية فرض 
شتابو ىتذه الدراستة متع دراستة الباحتث فت  أنيتا بحنتت فت  جانت  التيتر  الضتريب  العقوبات، لذلك تت

وأسبابو ف  فلسطين، بينما اختلفت مع دراسة الباحث ف  أنيا لم تتنتاول موضتوع التيتر  فت  الميتن 
نما جا  التير  بش ل عام .  الطبية وا 

لموضتوع جديتد  بتناوليتاتيتا و متن ختالل أىمي ،تتميز الدراسة الحالية عن  يرىا من الدراسات السابقة
، (التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن الطبيتتة)يختلتتف عتتن المواضتتيع التتت  تناولتيتتا الدراستتات الستتابقة وىتتو 

 ،عمتل علتى معرفتة أستبا  التيتر  الضتريب   والحتد متن ىتذه الظتاىري، الللحيث ييدف الباحتث ىنتا 
ري، لمتتا ليتتذا الموضتتوع متتن وبتتل العمتتل علتتى وضتتع مقترحتتات للجيتتات المعنيتتة  لمعالجتتة ىتتذه الظتتاى

جا ت ىتذه الدراستة لمعرفتة نستبة  وقدأىمية  برى للمحافظة على احد مصادر تمويل خزينة الدولة، 
وحجم التير  الضريب  ألصحا  الميتن الطبيتة وأنتره علتى حصتيلة الموازنتة العامتة التت  لتم تتناولتو 

 الدراسات السابقة نيائيًا .

  محددات الدراسة 9.1

 بأن من أىم محددات الدراسة ما يأت  : يرى الباحث

 حدانة الموضوع . -

 قلة البحوث المتعلقة بالموضوع . -

 عدم معالجة ظاىري التير  الضريب  ألصحا  المين الطبية . -

  حدود الدراسة 10.1

 . 2015: سوف تتم الدراسة ف  عام  الحدود الزمانية
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 لسيطري السلطة الوطنية الفلسطينية. : ستتم الدراسة داخل المناطق الخاضعة الحدود المكانية

 : األطبا  وموظف  الدوائر الضريبية . الحدود البشرية

 مجتمع وعينة  الدراسة 11.1

 اختار الباحث الفئات اآلتية مجتمعا للدراسة :

 أصحا  المين الطبية ) العيادات الخاصة (. -1

 العاملين ف  دوائر ضريبة الدخل والقيمة المضافة  . -2

 غيرات الدراسةمت 12.1 

 متغيرات الدراسة :  

 المتغيرات المؤثرة في التيرب الضريبي ) تابعة ( :* 

 ، القتتوانين الضتتريبية : وىتت  القتتوانين الخاصتتة بالضتتريبة والتتت  تستتن متتن قبتتل الستتلطة المختصتتة -1
وت تتون المرجتتع األساستت  لل نيتتر متتن الم لفتتين، ويتتتم ذلتتك متتن ختتالل دراستتة تلتتك القتتوانين الضتتريبية 

 .على ال نير من التنزيالت وارعفا ات ألصحا  المين الطبية اشتمالياو 

نسبة الضريبة : وى  النسبة المنصوص علييا وفق القانون الضريب  سوا   انت قيمتة مضتافة  -2
%، أو ضريبة الدخل وفق الشرائح بنس  مختلفة، ويتم ذلك من خالل دراسة تأنير ارتفتاع نستبة 16

 .لضريب  ألصحا  المين الطبيةالضريبة على التير  ا

ارعفا ات : وى  ارعفا ات المنصوص علييا وفق القانون الضريب  للم لفين ليتم تنزيليا من  -3
الدخل للتوصل إلى صتاف  التدخل الخاضتع للضتريبة، ويتتم ذلتك متن دراستة ومقارنتة بتين ارعفتا ات 

 ول فييا خارجيا وداخليا. الممنوحة ألصحا  المين الطبية بين القوانين الضريبية المعم
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متن اجتل تشتجيعيم لاللتتزام  ،الحوافز الضريبية : وى  الحتوافز وارعفتا ات التت  تمتنح للم لفتين -4
بتتتدفع الضتتتريبة فتتت  موعتتتدىا المحتتتدد، ويتتتتم ذلتتتك متتتن ختتتالل مراجعتتتة متتتدى متتتنح إعفتتتا ات فتتت  بدايتتتة 

 ممارسة المينة ألصحا  المين الطبية .

تلك العقوبتات المنصتوص علييتا وفتق القتانون الضتريب  ستوا   انتت  العقوبات الضريبية : وى  -5
عقوبتتات ماديتتة علتتى شتت ل  رامتتة أو مبتتالي أختترى أو عقوبتتات زجريتتة منتتل الحتتبس، ويتتتم ذلتتك متتن 

 .خالل دراسة مدى تطبيق العقوبات الضريبية على أصحا  المين الطبية  دون استننا  

 :  المتغيرات المتعمقة بالبيئة المحيطة 
وامل النفسية واالجتماعيتة : وىت  الشتعور بال راىيتة تجتاه الضتريبة وحت  التذات، وتحقيتق نتوع الع -1

من الرفاىية بعد االلتزام بدفع الضريبة المستحقة،  وتقليد اآلخرين ف  عملية التير ، وتعظيم النروي 
لميتتن باقصتتر الطتترق، ويتتتم ذلتتك متتن ختتالل دراستتة تتتأنير العوامتتل النفستتية واالجتماعيتتة ألصتتحا  ا

 الطبية للحفاظ على مستوى عال من الحياي االجتماعية .
االستتتتقرار السياستتت  واالقتصتتتادي : وىتتتو الوضتتتع المعيشتتت  والسياستتت  واالقتصتتتادي التتتذي يعيشتتتو  -2

وذلتتك فتت  حتتاالت التترواج وال ستتاد أو االنتعتتاش االقتصتتادي، ويتتتم ذلتتك متتن ختتالل دراستتة  ،الم لتتف
 لة العمل ألصحا  المين الطبية على التير  الضريب .تأنير األوضاع االقتصادية والسياسية وق

 :المتغيرات المتعمقة بالمكمف نفسو 

يتترادات وفتتق ستتندات رستتمية 1- النظتتام المحاستتب : وىتتو تستتجيل العمليتتات الماليتتة متتن مصتتروفات وا 
ستتتتند القتتتتبض أو الصتتتترف أو دفتتتتاتر اليوميتتتتة، ويتتتتتم ذلتتتتك متتتتن ختتتتالل دراستتتتة التتتتوع   : منتتتتل ،رئيستتتتة

 ا  المين الطبية حول مدى تنظيم ومسك دفاتر وسجالت محاسبية لذلك .المحاسب  ألصح

الرقابة الفعالة: وى   شف االنحرافتات وتصتحيحيا، والتأ تد متن أن الم لتف يفصتح عتن بياناتتو  -2
بشتتت ل صتتتحيح، وأن متتتأمور التقتتتدير وموظتتتف الضتتتريبة يعمتتتل وفتتتق األنظمتتتة والتعليمتتتات الضتتتريبية 

ن خالل مراجعة ودراسة آليات عمل الرقابة والمحاسبة الفاعلة علتى ولمصلحة الضريبة، ويتم ذلك م
 المحاسبين القانونيين ومخلص  الضرائ  ألصحا  المين الطبية .
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 نموذج الدراسة  13.1

 (مستقلة)  الديمغرافية المتغيرات             (                    تابعة)  الضريبي التهرب في المؤثرة المتغيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – الضرٌبً بالقانون متعلقة متغٌرات  

C- المكلف بظروف خاصة متغٌرات : 

 واالقتصادٌة السٌاسٌة العوامل -ب

 انقواوٍهانضرٌبٍت -أ

 الضرٌبة نسبة -ب

 الضرٌبٌة اإلعفاءات -ت

 الضرٌبٌة الحوافز -ث

 الضرٌبٌة العقوبات -ج

B- المحٌطة بالبٌئة متعلقة متغٌرات: 

 انىظاوانمحاسبً -أ

 انعواممانىفسٍت -أ

 الفعالة الرقابة نظام -ب

انمسمى -

 انوظٍفً

 انخبرة -

 مكانانعمم -

انتخصص -

 انعهمً

 انمحافظت -
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 الفصل الثاني
 التيرب الضريبي

 

 المبحث األول: مفيوم التيرب الضريبي وأشكالو

 المبحث الثاني : صور التيرب الضريبي

 المبحث الثالث : أسباب التيرب الضريبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 المبحث األول: مفيوم التيرب الضريبي وأشكالو

 المقدمة 

الضتتتريب  ظتتتاىري عالميتتة وتوجتتتد حينمتتا توجتتتد الضتتترائ ، ويترتتت  علتتتى عمليتتتة  تعتتد ظتتتاىري  التيتتر 
 اً التيتر  اختتالل واضتح ي متن فتت  اليي ليتة التت  تتؤنر علتى العديتتد متن القطاعتات االقتصتادية ستتوا 
 ان ذلك يش ل جزئ  أو  ل  األمر الذي يؤدي إلى استخدام السياسة االقتصادية بش ل ختاط،،إن 

ر  الضريب  والتنمية االقتصادية من حيث درجة الخطوري، وتعد ىذه  الظاىري ىناك عالقة بين التي
 (2006:113منتشري بش ل  امل بين مختلف طبقات الشع  .    )الشرقاوي، 

عدالتتتة توزيتتتع العتتت   ، و تتتتدن  حصتتتيلة الضتتتريبة منيتتتاإن التيتتتر  الضتتتريب  يحتتتدث آنتتتار ستتتلبية     
أي يتتتزداد ىتتتذا العتتتت   بالنستتتبة لمتتتن قتتتاموا بتتتتأدا  الضتتتريب  متتتن قبتتتل واضتتتع  السياستتتتة الضتتتريبية، 

االلتزامات الضريبية على أ مل وجو، وينخفض ىتذا العت   بالنستبة لمتن تيربتوا متن ىتذه االلتزامتات 
  (.143:  2007الضريبية .) البطريق، وآخرون،  

 المطمب األول : مفيوم التيرب الضريبي

دفتتع الضتتريبة المستتتحقة عليتتو إمتتا بطتترق  الم لتتف متتن ملتتصيم تتن تعريتتف التيتتر  الضتتريب  بأنتتو ت
 ( 350:  2014مشروعة أو  ير مشروعة سوا   ان يش ل  ل  أو جزئ  .)السالمين، 

ويعتترف التيتتر  الضتتريب  أيضتتا بأنتتو : الستتلوك التتذي متتن خاللتتو يحتتاول الم لتتف القتتانون  عتتدم دفتتع 
ختتر، ولتحقيتتق التيتتر  الضتتريبة المستتتحقة عليتتو  ليتتا أو جزئيتتا دون أن ينتقتتل عبئيتتا إلتتى شتتخص آ

    الضتتتتريب  يتختتتتذ الم لتتتتف القتتتتانون  عتتتتدي طتتتترق وأستتتتالي  قتتتتد ت تتتتون مشتتتتروعة أو  يتتتتر مشتتتتروعة .
 .(6:  2004)ناصر، 
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 المطمب الثاني : أشكال  التيرب الضريبي 

 ىناك عدي أش ال للتير  من دفع الضريبة وى  :

 أوال :التيرب القانوني ) المشروع (

تغالل وجتتود نغتترات فتت  قتتوانين الضتترائ  أو يلجتتا الم لتتف إلتتى تجنتت  دفتتع ىنتتا يلجتتا الم لتتف إلتتى استت
الضريبة بطرق صحيحة وسليمة وحس  القانون منتل عتدم شترا  ستلع مفتروض علييتا ستلع أو توجتو 
نشتتاطو إلتتى قطتتاع معفتت  متتن الضتتريبة  بموجتت  تشتتجيع االستتتنمار . ) الستتالمين، مرجتتع ستتابق : 

351.) 

ة الحستتنة أو مشتتوبًا بالقصتتد   ىتتو تصتترف قتتد ي تتون مصتتحوبا بالنيتتوىتتذا النتتوع متتن التيتتر  الضتتريب
ال يوجتتد أي  بتتار علتتى تصتترفات الشتتخص ولتتو  انتتت متتن الناحيتتة  : ت ففتت  الحالتتة األولتتىالستتي، 
فتتإن تصتترفاتو ال تالقتت  رضتتا متتن جانتت  الجماعتتة، بتتل يعتبتتر منافيتتا  : أمتتا الحالتتة النانيتتة. األخالقيتتة

 (54: 1963تماع  . ) المرصفاوي، للواج  األخالق  بالتضامن االج

 (77: 1965) عرفات،  ويأخذ التير  القانون  عدي أش ال منيا :

 عدم ارفصاح عن الدخل ورأس المال  . -1

 انتقال الم لف خارج اختصاص السلطة الفارضة  -2

 إبدال الدخل أو الرأسمال بأرباح أو موجودات  ير خاضعة للضريبة  -3

 لقانوني ) غير مشروع (ثانيا : التيرب غير ا

وىنا يلجا الم لف إلى نجن  دفع الضريبة بطرق  ير مشروعة أصال منل عدم تقديم إقرار ضتريب  
أو التالع  والغش ف  ارقرار الضريب   واللجو  إلى بيع الممتل ات البنتو بصتوري صتورية أو قيامتو 

 بتضخيم المصاريف والتقليل من اريرادات .

 (2009ا خاصة بالتير  الضريب  ف  فلسطين نذ ر منيا :) عطعوط، وىناك عدي أش ال أيض
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 عدم قيام الم لف بالتصريح عن نشاطو لدى دائري الضريبة بش ل نيائ .  -1

العمتتل علتتى تقليتتل األربتتاح ومتتن نتتم تخفتتيض مبلتتي الضتتريبة  وذلتتك متتن ختتالل زيتتادي مبلتتي   -2
 .المصروف بعيدا عن الحقيقة

ات من خالل تزوير الفواتير من جية وعدم تحرير فاتوري اللجو  إلى عملية تخفيض المبيع  -3
 من جية أخرى 

العمتتل علتتى إنقتتاص حجتتم العمتتل متتن قبتتل بعتتض الم لفتتين وذلتتك لعتتدم الحاجتتة إلتتى شتتيادي  -4
 .خصم المصدر ألعماليم

تقديم بيانات تعبر عتن وجتود خستاري وىميتة  يتر حقيقيتة ، وان ىتذه الخستاري حست  القتانون  -5
 .فينا يحدث التير  الضريب  للسنة الحالية ولسنوات الحقة أيضاتدور لسنوات الحقة، 

إن أصتتتحا  الميتتتن الحتتتري وبتتتاألخص الطبيتتتة منيتتتا يلجتتتأون إلتتتى عتتتدي وستتتائل للتيتتتر  متتتن   -6
 ضريبة الدخل منيا عدم مسك دفاتر وسجالت محاسبية لذلك.

لمبلي ورقم التالع  بشيادي خصم المنبع من حيث اسم الجية الموجو إلييا ىذه الشيادي، وا  -7
 الفاتوري والتاريخ الخاص بيا .

  المبحث الثاني : صور التيرب الضريبي

إن صور التير  الضريب  تختلف حس  نوع الضريبة المراد التير  منيتا متن قبتل الممتول، أي إذا 
 انت الضريبة  مباشري أو  ير مباشري، حيث تظير صور التير  من الضريبة ف  نص المادي رقم 

بشان ضريبة الدخل ف  فلسطين  بنصيا :  ل من تير   2011لسنة  8ر بقانون رقم من قرا  37
 عن دفع الضريبة من خالل الصور اآلتية :

 تقديم بيانات مخالفة للحقيقة ف  السجالت والدفاتر حس  ارقرار الضريب  السنوي. -1

 إ فال أو حذف أو نقص أي دخل من خالل تقديم إقرار ضريب   ير صحيح. -2
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 إتالف الدفاتر والسجالت قبل انقضا  المدي المحددي لذلك حس  القانون. -3

 إدراج أي بيانات  اذبة من خالل ال شف المقدم للضريبة. -4

 العمل على إخفا  نشاط خاضع للضريبة. -5

 العمل على اصطناع فواتير شرا  أو بيع لتخفيض األرباح أو زيادي المصروفات.  -6

ر  الضتتتتريب  تختتتتتص بالمتتتتدقق والمتتتتدقق القتتتتانون  متتتتن ختتتتالل إصتتتتداره حيتتتتث أن ىنتتتتاك صتتتتور للتيتتتت
ومصتتادقتو علتتى بيانتتات ماليتتة بعيتتدي عتتن الواقتتع أو مخالفتتة ألح تتام القتتانون أو المعتتايير المحاستتبية 
الدولية، بغض النظر  ان ذلك مقصودا أو نتيجة إىمال جسيم، فينا يج  محاسبة المتدقق والمتدقق 

 نسبة للم لف المتير  من الضريبةالقانون   ما ىو الحال بال

 آثاره وطرق مكافحتوو المبحث الثالث : أسباب التيرب الضريبي 

 المطمب األول : أسباب التيرب الضريبي لدى األطباء 

ال شك أن التير  الذي يعن  إبقا  مبلي من المال ف  حوزي الم لف أو ف  صتندوقو بتداًل متن دفعتو 
، يتأتى بالدرجة األولى عن ض لة روح التضامن بين أفراد الجماعة إلى الخزانة العامة بمنابة ضريبة

وبالتتتال  تتتدن  المستتتوى الخلقتت  لتتدى الم لفتتين، فضتتاًل عتتن وجتتود دوافتتع أختترى تحفتتز الم لتتف علتتى 
التير  منيا أسبا  قانونية وأخرى سياسية واقتصادية ... الخ، وفيمتا يلت  أىتم األسبا  التت  تتؤدي 

 :ائ  وعدم دفعيا إلى الخزانة العامةإلى التير  من الضر 

 أوال: األسبا  التشريعية ) قانونية ( 

 نانيا: األسبا  السياسية

 نالنا: األسبا  االقتصادية

 رابعا: األسبا  اردارية
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 خامسا: األسبا  التقنية

 سادسا: األسبا  الجزائية

 سابعا: األسبا  األخالقية

 : األسباب التشريعية

الحتتين واآلختتر علتتى ال نيتتر متتن التشتتريعات حستت  حاجتتة وظتتروف المجتمتتع قتتد يحتتدث تعتتديل بتتين 
سوا ، وسب  حاجة ىذه التعديالت إما نقص ف  التشريع أو وجود عيو  الحقة بو، وي ون التشريع 

 (67-64) المرصفاوي، مرجع سابق : مساعد على التير   ما يل  :

انونيتتتة وىنتتا يستتتاعد علتتى التيتتتر  التتنقص فتت  القتتتانون : أي االستتتفادي متتتن نقتتص النصتتوص الق -1
 الضريب  مما يؤدي إلى عدم وقوع ع   الضريبة عليو .

االزدواج الضتتتريب  : معنتتتى ذلتتتك أن يفتتترض علتتتى الوعتتتا  الواحتتتد أو  المتتتال الواحتتتد أ نتتتر متتتن  -2
ضريبة واحدي لنفس الشتخص، منتال علتى ذلتك فترض ضتريبة علتى األربتاح التجاريتة لشتخص معتين 

لتدخل العتام لتو وىتذا يستمى ازدواج داخلت ، أمتا الختارج  ىتو فترض ضتتريبة نتم فترض ضتريبة علتى ا
    علتتى الوعتتا  الضتتريب  فتت  دولتتة معينتتة نتتم فتترض ضتتريبة أختترى علتتى نفتتس الوعتتا  فتت  دولتتة نانيتتة .

 (68: 2000) الحسين ،  

 متتتوض التشتتتريع : قتتتد ي تتتون ىنتتتاك بعتتتض الغمتتتوض للنصتتتوص القانونيتتتة وىنتتتا ت تتتون بحاجتتتة  -3
 نم تختلف اآلرا  حول ذلك فينا يستفيد الممول من عدم خضوعو للضريبة .لتفسير ومن 

وىناك أيضا عدم االستقرار القانون  وتشتت األح ام الضتريبية وتعتدد الضترائ  وعتدم المستاواي أمتام 
 الضريبة .
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 : األسباب السياسية

المتتال  فتت  الدولتتة  تعتتد العوامتتل السياستتية ستتوا   انتتت داخليتتة أو خارجيتتة متتؤنر رئيستت  علتتى النظتتام
حيث أنيا داخليا تعتمد على الت توين االقتصتادي خارجيتا تعتمتد علتى درجتة االستتقالل عتن الستيطري 
الخارجية، حيث ف  حالة عدم  ون الدولة مستقلة سياسيا عن الدول األخرى فان ذلك لو انر مباشر 

المستنمر ف  الدولة وتضع على النظام الضريب  وتعمل السيطري على تدن  الضريبة على رأسماليا 
      الصتتتتتتتعوبات فتتتتتتت  طريتتتتتتتق تصتتتتتتتنيعيا وتعمتتتتتتتل علتتتتتتتى إنتتتتتتترا  طبقتتتتتتتة علتتتتتتتى حستتتتتتتا  طبقتتتتتتتة أختتتتتتترى .                                                           

 ( 17) عرفات، مرجع سابق : 

حالتة أن قتام  حيث يشعر الم لف بسب  معتقداتو السياسية بمناوئة الدولة الت  تفرض الضريبة وف 
بمقاومتتتة فتتترض تلتتتك الضتتترائ  يعتقتتتد انتتتو يتبتتتع العصتتتبية السياستتتية، وىنتتتا يجتتت  حتتتل ىتتتذا النتتتوع متتتن 

ذا استتتمرت ىتتذه المشتتا ل دون وجتتود حتتل نيتتائ  ليتتا  اً التيتتر  سياستتيا بعيتتد عتتن ارجتترا  ارداري، وا 
 (18ستفرض الضريبة بدون موافقة المواطنين. )عرفات، مرجع سابق : 

 :  صاديةاألسباب االقت

فتتت  التيتتتر  متتتن الضتتتريبة، أي  اً وميمتتت اً أساستتتي اً إن للظتتتروف االقتصتتتادية الستتتائدي فتتت  المجتمتتتع دور 
يالحتتتظ انتتتو فتتت  أوقتتتات االزدىتتتار والنمتتتو واالنتعتتتاش والرختتتا  االقتصتتتادي تقتتتل مقاومتتتة األفتتتراد لف تتتري 

ىنتا يقتل التيتر   الضرائ  المفروضة، وذلك يرجع إلى ارتفاع دخوليم وتوفر النقود بين أيتدييم ومتن
                      الضتتتتريب ، والع تتتتس صتتتتحيح  يتتتتزداد التيتتتتر  الضتتتتريب  فتتتت  أوقتتتتات ال ستتتتاد واألزمتتتتات االقتصتتتتادية.                                              

 ( 167:  2013) محمد، 

 :  األسباب اإلدارية

ضتتتتييق والتوستتتتع متتتتن التيتتتتر  ىنتتتتاك دور واضتتتتح وواستتتتع ختتتتاص بتتتتارداري الضتتتتريبية متتتتن حيتتتتث الت
الضريب ، ويتمنل ىذا الدور بتتوفر عنصتري النزاىتة وال فايتة فت  فترض الضتريبة، وىتذا بتدوره يتؤدي 
إلتتى الحتتد متتن عمليتتة التيتتر  الضتتريب ، أمتتا إذا  تتان ىنتتاك فستتاد متفشتت  فتت  ىتتذه ارداري فتتان ذلتتك 
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ه الظلتتم عتتن طريتتق التيتتر  ستتيؤدي إلتتى إيقتتاع الظلتتم علتتى الم لتتف األمتتر التتذي يجعليتتم يحتتاربوا ىتتذ
 (131: 2015الضريب .) الشواب ة، 

وىنتتاك دور آختتر يتمنتتل  بستتلوك ارداري الضتتريبية عنتتد عمليتتة طتترح الضتترائ  والرستتوم متتن تجتتاوزات 
عمليتتة التقتتدير فتت  ذلتتك حستت  قناعتيتتا الشخصتتية  يتتر الدقيقتتة وذلتتك حستت  األستتس المعمتتول بيتتا، 

الماليتتة الم لفتتة بالجبايتتة والتحصتتيل متتن حيتتث ارجتترا ات وىنتتاك ستتب  آختتر يعتتود إلتتى ميتتام ارداري 
 (278: 2003والوسائل لعدم ضياع حقوق الخزينة .  )عطوي،  مرجع  سابق، 

 : األسباب التقنية

عنتتد تطتتور النظتتام الضتتريب  وتدخلتتو فتت  العديتتد متتن الميتتادين أوجتتد ذلتتك  نتتوع متتن التعقيتتدات التتت   
لتتو  انتتت ىنتتاك تقنيتتة متطتتوري للنظتتام الضتتريب ،  متتا يصتتع  حليتتا متتن قبتتل موظتتف الضتتريبة، حتتتى 

زال الم لتف يستتمر بتالتير  متن الضتريبة بعتدي طترق، حيتث تتمتتع الميتن الطبيتة بالسترية المينيتة ت 
وىذه السرية ت ون سببًا ف  عملية التير  دون تعرض صاحبيا للمسا لة متن قبتل القتانون، والستب  

صوصية وطبيعة ىذه المين . ) جمعة، رسالة ماجستتير، الرئيس  ي من ف  جيل مأمور التقدير لخ
2005  :90                                     ) 

 : األسباب الجزائية

إن القانون يعتبر وسيلة التير  الضريب  جريمة بحد ذاتيا ويعاق  صاحبيا علييا من قبل القانون، 
التيتتتر  الضتتتريب ، ومتتتن ىنتتتا يعمتتتل  حيتتتث أن تطبيتتتق  ىتتتذه العقوبتتتة تستتتاعد متتتن عمليتتتة التقليتتتل متتتن

الممول على الموازنة بين أمرين وىما مبلي الضريبة المستحقة عليو وبين العقوبة الت  سيتعرض ليا 
 (91:  2005فيما لو انبت انو نير  ضريبيا . ) جمعة، رسالة ماجستير، مرجع سابق،  

منتو   37طين  فت  المتادي بشتان ضتريبة التدخل فت  فلست 2011لسنة  8حيث نص قرار بقانون رقم 
شتي ل (  1000بان يعاق  بالحبس مدي ال تقل عن شير وال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن ) 

أو ب لتتت  العقتتتوبتين معتتتًا،  تتتل متتتن تيتتتر  أو حتتاول أو حتتترض أو اتفتتتق أو ستتتاعد  يتتتره علتتتى القيتتتام 
 بعملية التير  الضريب  .
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 : األسباب األخالقية

منل المعارضة ؛ ية بضعف الوع  الضريب  واألخالق  عند الم لفينتتمنل األسبا  األخالق
ومخالفة القوانين، ومن ىنا ال بد من ارشاري إلى نقطة أساسية وى   اختالف الوع  الضريب  من 
م لف آلخر ومن دولة ألخرى، حيث أن الم لف ف  دول أوروبا اقل تيربا من الم لف الالتين ، 

إقراره الضريب  وتصريحو إلى الجيات المعنية بأمانة وبسرعة وبدقة،  والسب  ىنا أن األخير يقدم
وىناك فرق من حيث االلتزام  بين الم لف ف  الدول النامية والم لف ف  الدول المتقدمة ويرجع 

 (167: ص2013ذلك لعدي أسبا  نذ ر منيا:) محمد، 

الم لتف نفستو، وي تون شت ل انعدام النقة بين الطرف األول ارداري الضريبية والطرف النان   -1
 ىذه العالقة الخصومة بدل من أن ت ون عالقة تعاون .

ضعف الخدمة العامة من وجية نظر الم لف، أي  شعوره بعتدم وجتود ختدمات مقابتل دفعتو  -2
 للضريبة المستحقة عليو ومن ىنا يمتنع عن أدائيا 

لضتتتريبة ومتتتن ىنتتتا عتتتدم شتتتعور الم لتتتف بالعدالتتتة الضتتتريبية، والمقصتتتود بتتتذلك المحابتتتاي فتتت  ا -3
تفرض الضريبة على الطبقات ذات الدخل المنخفض وفت  المقابتل يتتم إعفتا  الطبقتات ذوي 

 الدخل المرتفع منيا وذلك ف  البلدان النامية .

 وىناك عدة أسباب ىامة يمكن اشتقاقيا من خالل األسباب التي ذكرت سابقا وىي :

 من دفع الضريبة وتتمنل ف  : حيث يترت  علييا التير  صحيحةممارسات عملية  ير  -1
قيام بعتض أعضتا  الميتن الطبيتة بتدور اآلختر،  طبيت  تخصتص انتف وأذن وحنجتري تجتده  (أ

ال يلتزم بتخصصو ، وانتحال  بعض الصتيادلة دور الطبيت  فتجتده يشتخص المترض ويبيتع 
 الدوا  

  التبتتاين فتت  مقاضتتاي األتعتتا  حتتول الضتتريبة ، حيتتث نجتتد بأنتتو يتتتم محاستتبة األطبتتا  حستت (ب
عدد المراجعين علما بان أ لبية المرضى ال يدفعون  شفية نيائيا ، أو عدم اقتناع المريض 

 باجري ال شف وىذا راجع إلى  ل مدينة .
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 المفيوم الخاط، ألعضا  المينة الممارسين منل : -2
االعتقتتاد الختتاط، لتتدى األطبتتا  بتتان ضتتريبة القيمتتة المضتتافة ال تفتترض علتتى الختتدمات  (أ

 . الت  تقدم للمرضى
المعاملتتتة الستتتيئة للطبيتتت  متتتن قبتتتل موظتتتف الضتتتريبة وشتتتعورىم بتتتأنيم منبتتتوذين ، وق  (ب

 الخوض بالحديث مع األطبا  يشعرون بأنيم متيربين وىناك جريمة تمسيم .
 الشعور من قبل بعض األطبا  بعدم العدالة ف  توزيع المقابل عن دفع الضريبة .  (ث
تقليتتد واضتتح متتن قبتتل طبيتت  ملتتتزم المعاملتتة بالمنتتل متتن قبتتل بعتتض األطبتتا  أي ىنتتاك  (ث

ضريبيا  لطبي   ير ملتزم ومتير  ضريبيا وىدفو ىنا الحصول على تسوية لتخفيض 
المبلتتي المستتتحق عليتتو، فيلجتتأ الطبيتت  الملتتتزم إلتتى ىتتذا األستتلو  لالستتتفادي أيضتتا متتن  

 .ذلك

 المطمب الثاني : أثار التيرب الضريبي 

  حيث أن سب  ذلك يرجع إلى ظاىري التير  الضريب ، ىناك آنار خطيري خاصة باالقتصاد القوم
حيث أن ىذه الظاىري تعمل على تخفيض اريرادات ومن نتم يتؤنر علتى ارنفتاق العتام بشت ل ستلب ، 
وان ظتتتاىري ال ستتتاد االقتصتتتادي تحتتتدث نتيجتتتة عتتتدم االستتتتنمار المتولتتتد عتتتن نقتتتص اريتتترادات، ومتتتن 

ليتتا بالخزانتتة العامتتة متتتن جيتتة والم لفتتين متتن جيتتتة المعلتتوم أن ىتتذه الظتتاىري أيضتتا تلحتتتق الضتترر ما
أخرى، وىذا الضرر يؤدي  إلى انخفاض الحصيلة الضريبية والمساس بقاعدي العدالة الضريبية بتين 
أفتتراد المجتمتتع، والستتب  أن التتبعض متتنيم يتتدفعيا والتتبعض اآلختتر يتيتتر  منيتتا إمتتا بشتت ل جزئتت  أو 

ال  الشعور بعدم الرضا وعدم اال تراث، وىنا يحصل  ل ، وىذا  لو يؤنر على أخالق الم لف وبالت
التيتتتر  الضتتتريب  أيضتتتا، باختصتتتار فتتتإن اآلنتتتار الستتتلبية لظتتتاىري التيتتتر  الضتتتريب  ت متتتن فتتت  عتتتدم 

                                   ان بتمويل نفقتات الدولتة أو تحقيتق العدالتة الضتريبية.                                     اً تحقيق أىداف الضريبة بالش ل السليم سوا 
 ( 141: 1999) خصاونة، 

إن ظاىري التير  الضريب  يترت  علييا نتتائج ستيئة متن حيتث األضترار بالخزانتة العامتة بنقصتانيا، 
أو تلجأ إلتى عمليتة فترض  ،ومن ىنا تعمل الدولة على تعويض ذلك برفع أسعار الضرائ  الموجودي
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التتنقص النتتاتج متتن عمليتتة التيتتر ، إن ذلتتك يتتؤنر بشتت ل مباشتتر ضتترائ  جديتتدي لمواجيتتة وتعتتويض 
           علتتتتتتتى دافعتتتتتتت  الضتتتتتتترائ  متتتتتتتن حيتتتتتتتث زيتتتتتتتادي عتتتتتتت   الضتتتتتتتريبة، وارضتتتتتتترار بمصتتتتتتتالح المجتمتتتتتتتع.                                                         

 ( 226: 1971) فوزي، 

 يرب الضريبي المطمب الثالث : طرق مكافحة ومعالجة ظاىرة  الت  

 ىناك عدي طرق تتبع من قبل الدولة للحد من انتشار ظاىري التير  الضريب  ومن أىم ىذه الطرق:
 (2009) عطعوط، 

خصتتم الضتتريبة متتن المنبتتع أو جبايتيتتا متتن المصتتدر وذلتتك قبتتل أن يتستتلم الم لتتف دخلتتو،   -1
يام ر  العمل وىذا لو دور بارز ف  عملية تخفيض نفقات التحصيل، وىنا وف  حالة عدم ق

لستتنة  8بخصتتميا مباشتتري يتوجتت  عليتتو دفعيتتا متتن أموالتتو الخاصتتة حستت  قتترار بقتتانون رقتتم 
 .31بشأن ضريبة الدخل  مادي  2011

سن عقوبات وتشريعات ضريبية بخصوص مرت ب  جرائم التيتر  الضتريب  وىتذا متا نتص   -2
 . 37بشان ضريبة الدخل مادي 2011لسنة  8عليو قرار بقانون رقم 

المبالغة والمغاالي ف  تعداد الضرائ  وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار للعديد من عدم   -3
المعتتايير عنتتد فتترض ضتترائ  جديتتدي ومتتن ىتتذه المعتتايير الظتتروف االقتصتتادية للم لتتف عتتدا 
عن معقولية أسعار الضريبة ، والعدد القابل للتطبيق حس  إم انات الم لف ، فإذا لم تأخذ 

 رات وتجاىلتيا ، ف أنيا بذلك تدفع م لفييا للتير  من دفع الضرائ  .الدولة بيذه االعتبا

إعطا  موظف  الضرائ  صالحية حق االطالع على دفاتر وسجالت الم لف وىتذا يشت ل   -4
 رادع حقيق  للم لف وشعوره بالخوف بالتالع  ف  تلك السجالت

لح وميتتتة فتتت  العمتتل علتتتى جمتتتع معلومتتتات عتتتن الم لتتتف متتن ختتتالل التنستتتيق بتتتين التتتدوائر ا  -5
 الدولة .
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صـــيا وكيفيـــة احتســـاب الضـــريبة مفيوميـــا وخصائ –المبحـــث األول: الميـــن الطبيـــة 
 ياعمي

 المطمب األول: تعريف المين الطبية

يتستتع مفيتتوم الميتتن الطبيتتة ليشتتمل مختلتتف الميتتن ذات العالقتتة بمعالجتتة المرضتتى. ىتتذا وقتتد نتتص 
 "تشتمل الميتن: منتو علتى أنيتا  52فت  المتادي  1966لستنة  43قانون الصحة العامة األردن  رقتم 

 ، الصتتيدلة، المختبتترات الصتتحية،الطبيتتة والصتتحية مزاولتتة األعمتتال التاليتتة: الطتت ، طتت  األستتنان
وأجيتتزي  فحتتص البصتتر، تجييتتز النظتتارات الطبيتتة،  التمتتريض، التختتدير، استتتعمال األشتتعة الستتينية

بموج  قانون  التشخيص والمعالجة الصحية وأية مينة أو حرفة طبية أو صحية أخرى تضاف إلييا
 أو نظام ".

س عمتتل حيتتث يتمتتتع ىتتذا الشتتخص ويم تتن تعريتتف صتتاح  ىتتذه المينتتة بأنتتو: الشتتخص التتذي يمتتار 
بتتالخبري ويملتتك التخصتتص المناستت  ليتتذا العمتتل ويعمتتل علتتى تقتتديم خدمتتة عامتتة تتعلتتق بتخصصتتو 
وخبرتو وي ون ىذا الشخص خاضع لعدي معايير مينية تتعلق بمينتو. أي ىناك دور واضح للنشتاط 

أو إشراف تابع ألي  الذىن  والف ري ألصحابيا ت حيث أن أصحابيا ال يخضعون إلى أي سلم إداري
 (221: 2003جية أخرى . ) نور وآخرون، 

 ،والتخصص المناست  لتلتك المينتة ،صاح  المينة الطبية أن ت ون لديو الخبري العمليةلحيث ال بد 
والمؤىتتل العلمتت  التتذي يعطيتتو الحتتق بالعمتتل فتت  ىتتذا المجتتال، عتتدا عتتن الموافقتتة متتن قبتتل الجيتتات 

يجتاز فتري تدري  مالئمة لمينتو، أي أن عمليتة مزاولتة المينتة  ويج  أن ،المختصة لممارسة العمل
تتوقف على الحصول على إذن وترخيص  مسبق من الجيات المختصة ويج  عليو االلتزام بت دا  

 ( 103:  1975المينة . ) احمد، 

 وىناك عدي عناصر تتوافر ف  المين الطبية وى  :                          

 س  ىو العمل العنصر األسا -1
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  أساسيا ال فا ي العلمية والخبري الفنية -2

 (98:  1992مزاولة المينة تتصف باالستقاللية ) الخطي ،  -3

 ال س  ىو ىدف مزاولة المينة -4

  المطمب الثاني : أوجو الشبو واالختالف بين المين الطبية والمين التجارية

 ة من خالل مجموعة من المميزات منيا :تتميز المين الطبية عن  يرىا من المين التجاري

 يتقاضى صاحبيا اجر أو أتعا  مقابل تقديمو لخدمة معينة ألفراد المجتمع .  -1

إن رأس المال بالنسبة للمين الطبية يعد عنصر نانوي، أي أن صتاح  ىتذه المينتة يعتمتد   -2
 على جيده الشخص  و فا تو العلمية والذىنية أيضا الم تسبة مع مرور الزمن .

نمتتتا يقتتتدم خدمتتتة متتتا يحصتتتل علتتتى أتعتتتا   -3 صتتتاح  ىتتتذه المينتتتة ال يقتتتوم بتقتتتديم ستتتلعة متتتا وا 
مقابليا، ويتحمل نفقات نتيجة تقديم ىتذه الخدمتة، وأن الفترق بتين اريتراد والنفقتة ال يعتد ربتح 

 أو خساري .

يتم التوصل إلى نتيجة نشاط صاح  ىذه المينة أم حس  مبدأ أساس االستحقاق أو مبتدأ   -4
 ( 214: 1994النقدي . )صيام، األساس 

إن الديون الناتجة عن نشاط المين الطبية تختلف بش ل  لت  عتن التديون التجاريتة، حيتث   -5
أن األخيري يتوج  إنباتيا ب افة طرق ارنبات على ع س الديون المدنية التت  يح ميتا ذلتك 

 القانون المدن ، الت  يصع  تحصيليا ف  بعض الحاالت منل وفاي مريض .

أصتتتحا  الميتتتن الطبيتتتة فتتت  بعتتتض التتتدول يخضتتتعون إلتتتى ضتتتريبة تراعتتت  خصوصتتتيتيم  إن -6
وظتتتتروفيم الن العنصتتتتر األساستتتت  ىنتتتتا ىتتتتو العمتتتتل والجيتتتتد التتتتذىن ، أمتتتتا أصتتتتحا  الميتتتتن 
التجارية األخرى يخضتعون إلتى ضتريبة خاصتة بيتم يطلتق علييتا ضتريبة األربتاح التجاريتة، 



36 

 

التتتتدول  ونيتتتتا  بتتتتاق  الشتتتتر ات  ول تتتتن الضتتتتريبة فتتتت  فلستتتتطين واألردن تختلتتتتف عتتتتن بعتتتتض
 والمؤسسات.

   المطمب الثالث: خصائص الضريبة عمى المين الطبية

 ضريبة مباشري : -1

أي تسري على اريراد الذي يتحقق من العمل المستقل، حيث ي ون رأس المال ىنا متدن ، أي 
وعندما نقول االعتماد األساس  ي ون على العمل بش ل أساس ، وي ون دور رأس المال نانوي، 

بأنيا ضريبة مباشري نقصد بذلك بأنيا تفرض على عنصر يتمتع باالستقرار واالنتظام ف  ا ل  
 ( 222األحيان . ) نور، مرجع سابق : 

 ضريبة نوعية  : -2

أي تستتتتري علتتتتى نتتتتوع واحتتتتد معتتتتين وىتتتتو دختتتتل العمتتتتل المستتتتتقل التتتتذي ي تتتتون بحاجتتتتة إلتتتتى المعتتتتدات 
المتال ىتو األساست  لفترض الضتريبة ىنتا يم تن الحتديث عتن  الرأسمالية، حيث لتو  تان عنصتر رأس

 (528: 1990المين التجارية بعيدا عن الطبية . )حجازي، 

 ضريبة إقليمية:   -3

تتميز ىذه الضريبة ب ونيا ضريبة إقليمية حس  مبدأ التبعية االقتصادية، أي أن أربتاح أي مؤسستة 
 اعتبتتتتتتتتتار لجنستتتتتتتتتية الشتتتتتتتتتر ة .                                                                      تتتتتتتتتتزاول نشتتتتتتتتتاطيا فتتتتتتتتت  فلستتتتتتتتتطين ت تتتتتتتتتون خاضتتتتتتتتتعة للضتتتتتتتتتريبة، وال

 (331: 1999)البديوي، 

 المبحث الثاني : قرائن ونماذج تقدير اإليرادات والمصروفات في المين الطبية 

  المطمب األول: قرائن تقدير اإليرادات

 إيرادات األطبا  الجراحين: -1



37 

 

تم األختتذ بالبيانتتتات التتواردي متتن المستشتتتفيات بخصتتوص أي عمليتتة أجريتتتت متتن قبتتل ذلتتتك ىنتتا يتت
الطبيت  ختتالل الستنة إذا تتتم إنبتتات قيامتو بتتإجرا  عمليتات فتت  عيادتتتو الخاصتة، وتقستتم العمليتتات 
إلى عمليات صغرى وأخرى متوسطة وأخرى  بترى، متع ضتروري األختذ بترأي المستشتفى بأستعار 

 تلك العمليات .

 ات العيادات ل افة األطبا  :إيراد-2

يراعتتى ىنتتا عنتتد تحديتتد ىتتذه اريتترادات فئتتة ال شتتف متتن حيتتث داختتل العيتتادي أم خارجيتتا، ودرجتتة 
تخصتتتص الطبيتتت  وستتتنوات ممارستتتتو لمينتتتتو، عتتتدا عتتتن البيانتتتات والمعلومتتتات التتتت  يتتتدل  بيتتتا 

 الطبي  عند المحاسبة، و ذلك الحال فتري تغيبو عن عيادتو أو سفره أو مرضو .

 نماذج تقدير إيرادات األطبا :

إيتترادات األطبتتا  نتيجتتة ال شتتفية فقتتط متتنيم البتتاطن  وطبيتت  األطفتتال وأخصتتائ  األمتتراض  -1
 الجلدية، وىنا يتم إتباع الخطوات اآلتية لتحديد إيرادات ىذه الفئة وى :

 . تعيين أجري ال شف إما عادي أو منزل   أو مستعجل 

 . تعيين عدد ال شوفات اليومية 

 يد عدد أيام فتري العمل إما بش ل أسبوع  أو شيري أو سنوي.تحد 

 ويتم حسا  إجمال  اريرادات ليذه الفئة  من األطبا   ما يل :

 عدد أيام العمل× عدد ال شوف× = قيمة ال شف 

إيتترادات األطبتتا  نتيجتتة العمليتتات متتنيم جراحتتة المستتالك البوليتتة والمتتخ واألعصتتا  والنستتا   -2
 وىنا يتم إتباع خطوات عديدي لتحديد إيراداتيم وى :والوالدي والعظام، 

 . تعيين نوع العملية الت  قام بإجرائيا الطبي 
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   تحديتتتتتد األمتتتتتا ن التتتتتت  أجريتتتتتت فييتتتتتا تلتتتتتك العمليتتتتتات ستتتتتوا   انتتتتتت فتتتتت  العيتتتتتادي أم فتتتتت
 المستشفى.

 . معرفة عدد العمليات من حيث النوع والقيمة ل ل عملية 

 العمليات والعالجات منل العيون واألسنان وارذن واألنف إيرادات األطبا  نتيجة ال شفية و  -3

  طبي  األسنان : تتمنل اريرادات ىنا متن ختالل التشتخيص، والعمليتات الجراحيتة أيضتا
 ف  الفك وتقويم األسنان، وتر ي  األطقم .

  طبي  العيون : تتمنل اريرادات ىنا من خالل ال شتفية العاديتة و شتفية النظتارات، عتدا
 ليات الجراحية للعيون .عن العم

  طبيتت   التحاليتتل  واألشتتعة : تتمنتتل اريتترادات ىنتتا متتن ختتالل  إجتترا  التحاليتتل الالزمتتة
للبتتتول والستتت ر والتتتدم، و تتتذلك الحتتتال بالنستتتبة لبشتتتعة الخاصتتتة بالصتتتدر والتتترأس أو أي 

 أجزا  أخرى بالجسم .

  المطمب الثاني : قرائن ونماذج تقدير المصروفات

ر التتتدخل الخاضتتتع للضتتتريبة ألي م لتتتف ستتتوا   تتتتان صتتتتاح  أعمتتتتال تجاريتتتة أو للتوصتتتل إلتتتى مقتتتدا
صناعية أو صاح  أعمال حري ) طبية (  تنتزل المصاريف والنفقات الت  يت بدىا ذلك الم لف  ليًا 
وحصتتريًا فتت  ستتبيل إنتتتاج التتدخل ختتالل الستتنة الستتابقة لستتنة التقتتدير ومتتن المالحتتظ أن نفقتتات العمتتل 

النشتتاط التجتتاري  متتن دختتل الميتتن الطبيتتة ال تختلتتف عتتن نفقتتات العمتتتل ألصتتتحا   المم تتن تنتتتزيليا
بشتتتأن  2011لستتتنة   8فتتت  قتتترار بقتتتتانون رقتتتم  فتتت  المتتتادي النامنتتتة والصتتتناع  والمنصتتتوص علييتتتا 

وفيمتتا يلتت  أىتتم النفقتتات التتت  تنتتزل عنتتد احتستتا  التتدخل الصتتاف  متتن  .ضتتتريبة التتتدخل الفلستتطين 
 المينة الطبية :

يجار الم ان الذي يزاول الم لف مينتو فيو واريجارات الت  تنتتزل ىت  فقتط اريجارات بدل إ -1
  .الت  تستعمل ف  سبيل إنتاج الدخل
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المرتبات واألجور الت  يدفعيا صاح  المينة لمستخدميو بشرط أن ي ون ىنتاك عقتد عمل   -2
  راتتتت  ضتتمن  بتتين صتتاح  العمتتل والموظتتف أو العامتتل وليتتذا ال يستتمح للم لتتف احتستتتا
  .لنفسو. وأن ت ون قد خصمت من الروات  واألجور ضريبة الروات  واألجور

االستتتيال ات الخاصتتة بإعتتداد وتأنيتتث أمتتا ن مزاولتتة المينتتة وىنتتاك عتتدي شتتتروط وضتتتعيا   -3
المشتتترع حتتتتى يتتتتم تنتتتتزيل ىتتتذه االستتتتيال ات وىتتت  أن تقتتتدم ت تتتاليف االستتتتيال ات بموجتتتت  

أن ت تتون األصتتول فتت  حالتتة استتتعمال رنتتتاج التتدخل، وأن ت تتون النمتتوذج المقتترر، ويشتتترط 
مملو تتة للم لتتف،  متتا يشتتترط حستتا  االستتتيالك علتتى أستتاس ال لفتتة األصتتلية للموجتتتودات 

 المستعملة ف  ارنتاج

رستتوم القيتتد واالشتتترا ات الستتنوية التتت  يتتدفعيا الم لتتف لنقابتتتو ورستتوم مزاولتتة المينتتة وليتتذا   -4
 علتى التدخل وواجبتو الخصتم لتعلقيتا بإنتتاج العمتل والدخل تعد رسوم الرخص ت ليفاً 

الضتترائ  والرستتوم: حيتتث تعتبتتر الضتترائ  والتترخص والرستتوم المدفوعتتة التتت  ت بتتدت فتت     -5
 .سبيل إنتاج الدخل، من األعبا  الواجبة خصميا من الدخل

وفات البريتد مصاريف الدخل األخرى منل مصروفات انتقال الم لف والعاملين لديتو، مصتر   -6
والتلفون، ومصاريف ال يربا  والما ، و ذلك فوائد القتتروض التتت  اقترضتتيا الم لتف لمزاولتة 
مينتو و العتماد ىذه المصروفات، يجتت  علتتى الم لتتف أن يمستتك حستابات منظمتة حست  
التعليمتتتات التتتواردي فتتت  نظتتتام ضتتتتريبة التتتتدخل وأن ت تتتتون ىتتتتذه المصتتتروفات مقيتتتدي بتتتالفواتير 

نمتتن المطبوعتتات الالزمتتة   :مستتتندات المطلوبتتة، ومتتن المصتتروفات التتت  يم تتن تنزيليتتاوال
 .لمزاولة المينة و ذلك نمن ال ت  والمجالت

التنزيتتل عتتن الخستتاري: أي خستتاري متحققتتة ختتالل ستتنة معينتتة يجتتري تنزيليتتا متتن مصتتتاريف   -7
ذا لم تغط  الخسائر ف  السنة ذاتيتا ي جتتري تتتدويرىا للستنة الدخل األخرى ف  السنة ذاتيا وا 

التالية،  ويج  أن تنتتزل الخستائر المرحلتة المحتددي بحستابات ختاميتة صتحيحة عتن ستنوات 
 .سنوات 5مالية سابقة بشرط عتدم ترحيليا أل نر من 
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   المطمب الثالث : قياس أرباح المين الطبية

 يم ن قياس الربح الناتج من المين الطبية بأحد األسالي  اآلتية :

 ريرادات النقدية :أسلو  ا -1

 الربح النقدي = اريرادات المحصلة نقدا خالل

 –الفتتتتري المحاستتتبية ستتتوا  عتتتن ختتتدمات تمتتتت ختتتالل الفتتتتري أو فتتتترات ستتتابقة أو عتتتن فتتتترات الحقتتتة 
 الت  تخص الفتري سوا  دفعت خالل الفتري أم لم تدفع أي مستحقة المصروفات

 أسلو  اريرادات المستحقة : -2

) اريرادات  الت  تحققت خالل الفتري المحاسبية سوا  تم تحصيل ىذا اريراد أو  الربح الم تس   =
التت  تختتص الفتتري ستوا  دفعتتت ختالل الفتتتري أم لتم تتتدفع أي  ) المصتتروفات –لتم يتتم تحصتتيلو بعتد(  

 مستحقة(.

تمل حيث أن  ال األسلوبين يؤديان إلى نفس النتيجة، ول نيما يختلفان ف  درجتة التفاصتيل التت  تشت
بشتتان ضتتريبة 2011( لستتنة 8حستت  قتترار بقتتانون رقتتم ) 5عليتتو التتدفاتر، حيتتث جتتا  فتت  المتتادي رقتتم 

التتتدخل فتتت  فلستتتطين " للمتتتدير أن يحتتتدد م لفتتتين أو فئتتتات متتتن الم لفتتتين متتتن ذوي الميتتتن الحتتتري يتتتتم 
محاستتبتيم علتتى األستتاس النقتتدي وذلتتك بموجتت  تعليمتتات تصتتدر ليتتذه الغايتتة " . وىنتتا ستتيتم التطتترق 

                           لو  اريترادات النقديتة بالتفصتيل وذلتك متن حيتث اشتتمالو علتى مجموعتة متن التدفاتر أال وىت  :                                           ألست
 (4:  2000)عطية، 

دفتتتتر النقديتتتة بالخزينتتتة والبنتتتك ويحلتتتل إلتتتى مجموعتتتة متتتن الخانتتتات التفصتتتيلية للمقبوضتتتات  -1
 . والمدفوعات

 دفتر الفواتير المرسلة للعمال  مقابل الخدمات المقدمة ليم .  -2

 دفتر األستاذ العام .  -3
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 أما الدوري المحاسبية فت ون  ما يأت  :

وفقتتتتتا للخانتتتتتات تنبتتتتتت المصتتتتتروفات اليوميتتتتتة بتتتتتدفتر النقديتتتتتة بالخزينتتتتتة )جانتتتتت  المتتتتتدفوعات(  -
 التفصيلية بيا .

الخانتتات إلتتى الحستتابات الخاصتتة بتتدفتر  كفتت  نيايتتة  تتل فتتتري معينتتة يتتتم ترحيتتل مجتتاميع تلتت -
 األستاذ العام ) حسابات المصروفات مدينة وحسا  النقدية دائنة ( .

أما بالنسبة لإليرادات ىنا ينبغ  التفرقة بين اريترادات المحصتلة نقتدا ) التت  تتدفع عنتد أدا   -
يترادات المحصتلة الخدمة ( واريرادات المؤجلة ) الت  سيتم تحصيليا بعد أدا  الخدمة ( وار

 مقدما تحت الحسا ( .

  : اريرادات المحصلة نقدا 

   يعطتتى للعميتتل إيصتتال بتتالمبلي المحصتتل نقتتدًا، ويستتجل المبلتتي بتتدفتر النقديتتة فتت  جانتت  المقبوضتتات  
) خانة األتعا  المحصلة (  وبعتد ذلتك يرحتل مجمتوع خانتة األتعتا  المحصتلة بتدفتر النقديتة بشت ل 

 ائن لحسا  اريرادات بدفتر األستاذ العام .دوري إلى الجان  الد

 : اريرادات المؤجلة 

ترسل فاتوري بقيمة األتعا ، وعند تحصيل تلك األتعا  المؤجلة من العميل يحرر لو إيصال بالمبلي 
من واقع صور اريصال وبعد ذلك يتم تسجيل قيمة المبلي المحصل بدفتر النقدية ف  خانة األتعا  

رحل بش ل دوري إلى الجانت  التدائن لحستا  اريترادات بتدفتر األستتاذ العتام  متا المحصلة ومن نم ت
 ذ ر سابقا .
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 : اريرادات المحصلة مقدمًا 

بدايتتة يعطتتى العميتتل إيصتتال بتتالمبلي المحصتتل نقتتدا ) تحتتت الحستتا  (، ويستتجل متتن واقتتع صتتوري  -
ميتتل بخانتتة البيتتان، ويرحتتل اريصتتال بتتدفتر النقديتتة ) خانتتة األتعتتا  المحصتتلة ( متتع إظيتتار استتم الع
 مجموع الخانة إلى الجان  الدائن لحسا  األتعا  بدفتر األستاذ العام 

يتم تخصيص حسا  نظام  ل ل عميل على ش ل صور بطاقات حيث يسجل المبلتي المحصتل  -
 مقدمًا  من  ل عميل ف  الجان  الدائن للبطاقة 

ا ارجمالية المبلي المحصل نقدا، وبعد ذلك عند إرسال الفاتوري إلى العميل ىنا يستقطع من قيمتي -
يطالتت  العميتتل الصتتاف  المستتتحق عليتتو، ويستتجل صتتاف  الفتتواتير فتت  دفتتتر الفتتواتير المرستتلة، ومتتن 

 واقع صوري الفاتوري يرحل إلى بطاقة العميل  الجان  المدين ( بإجمال  الفاتوري 

       نقديتتتة جانتتت  المقبوضتتتاتعنتتتد تحصتتتيل صتتتاف  المبلتتتي المستتتتحق علتتتى العميتتتل، يستتتجل بتتتدفتر ال -
) خانتتة األتعتتا  المحصتتلة (، وبعتتد ذلتتك يرحتتل إلتتى الجانتت  التتدائن لحستتا  األتعتتا  بتتدفتر األستتتاذ 

              العتتتتام،  متتتتا يتتتتتم الترحيتتتتل متتتتن واقتتتتع صتتتتور اريصتتتتاالت إلتتتتى بطاقتتتتة العميتتتتل ) الجانتتتت  التتتتدائن ( .                                            
 ( 7:  2000ية، ) عط

فتتتت  نيايتتتتة الفتتتتتري المحاستتتتبية يرحتتتتل رصتتتتيد حستتتتا  اريتتتترادات إلتتتتى الحستتتتا  الختتتتتام  )حستتتتا   -
المقبوضتتات والمتتدفوعات (،  متتا ترحتتل إلتتى ىتتذا الحستتا  جميتتع المصتتروفات بعتتد إجتترا  التستتويات 
ضتتافة المصتتروفات المستتتحقة (،  متتا يجعتتل ىتت ذا الجرديتتة الالزمتتة ) استتتبعاد المصتتروفات المقدمتتة وا 

 الحسا  مدينا باالىتال ات المختلفة الخاصة باألصول النابتة .
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ــة وشــروط ســريان الضــريبة            ــي الميــن الطبي ــات الضــريبية ف ــث : الخالف المبحــث الثال
   عمى أرباحيا

 المطمب األول : الخالفات الضريبية في المين الطبية

ية من جية ومصلحة الضترائ  متن جيتة ىناك عدي خالفات شائعة بين م لف  أصحا  المين الطب
 أخرى تتمنل ف  عملية التقدير على أصحا  تلك المين، ومن ىذه الخالفات :

األخطا  المادية : من وجية نظر  ارداري الضريبية إن ىذه األخطتا  ناتجتة عتن اضتطرا   -1
للسيو يشو   القيود ويبتعد عن الدقة المطلوبة، أما الم لف  فيرد على ذلك بان ذلك راجع 

 ير المقصود، وان األخطا  المادية منل الجمتع والطترح والنقتل والترحيتل  يتر متؤنري  ونيتا 
أخطا   ير عمديو، ومن ىنا إن ىذه األخطا  المادية سوا   انت  تابية أو حسابية ليستت 

 دليال على عدم أمانة الدفاتر  ما تدعيو مصلحة الضرائ  .

ة ضتتت لة اريتتترادات ال وبتتتل عتتتدم معقوليتيتتتا بتتتالنظر تتتتدن  اريتتترادات : يتمنتتتل ذلتتتك فتتت  عمليتتت -2
لنشتتاط أصتتحا  الميتتن الطبيتتة، ومتتن ىنتتا تلجتتأ ارداري الضتتريبية إلتتى رفتتض دفتتاتر الم لتتف 
مبرري ذلك التدن  ف  حجم اريرادات، بينما يصر الم لف بان دفاتره صحيحة وأمينة ودقيقة 

 الخالف بين الطرفين . وى  معبري عن حقيقة وواقع إيراداتو، ومن ىنا ينشأ ذلك

السيو ف  عملية تسجيل مبالي اريرادات : قد تحصل ارداري الضريبية على بيانتات خاصتة  -3
بجية معينة ستوا   تان مستشتفى ختاص أو متريض معتين  مبتالي قتد حصتل علييتا صتاح  
المينة الطبية وا فل عتن تستجيليا فت  دفتاتره، وىنتا قتد ي تون المبلتي ضتئيل أو ي تون المبلتي 

ر لمجموع إيراداتو ، ويج  على ارداري الضريبية أن تتأ تد متن ختالل جمتع البيانتات أن  بي
 الم لف قد ا فل عن ذلك بقصد أو بدون قصد .                               

قد يحدث أحيانا أن تطل  مصلحة الضرائ  من الم لف تقتديم دفتاتره للفحتص، وقتد يترفض الم لتف 
ىنتتا تلجتتا ارداري الضتتريبية لتحديتتد إيراداتتتو بطريقتتة التقتتدير، وىنتتا ينشتتا  ذلتتك األمتتر لستتب  متتا، ومتتن

الخالف بتين الطترفين إلتى عمليتة فتض النتزاع بينيمتا متن قبتل لجنتة الطعتن التذي يلجتأ إلييتا الم لتف  
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لفحتتتص التتتدفاتر، ول تتتن ىتتتذه اللجنتتتة  يتتتر مخولتتتة بفحتتتص التتتدفاتر الن ذلتتتك متتتن اختصتتتاص ارداري 
ين للجنتتة بتتان ستتب  عمليتتة التقتتدير متتن قبتتل ارداري الضتتريبية ىتتو عتتدم قيتتام الضتتريبية وحتتدىا، ويتبتت

الم لتف بتزويتدىا التدفاتر الالزمتة لعتذر متا  فت  الميعتاد المحتدد لتذلك، وىنتا فترق بتين حالتة االمتنتاع 
وحالة عدم االمتناع، وتتخذ لجنتة الطعتن قترار بإحالتة التدفاتر إلتى ارداري الضتريبية ليتتم تقريتر عنيتا 

 را  التقدير الالحق للتقدير األول .رج

   المطمب الثاني : شروط سريان الضريبة عمى أرباح المين الطبية

 العنصر الغال  ف  المينة ىو العمل :  -1

تتميتتز الميتتن الطبيتتة التتت  تعتتد ميتتن  يتتر التجاريتتة عتتن الميتتن التجاريتتة األختترى بتتان العنصتتر 
نم ا يعد رأس المال نانوي، والسب  ىنتا اعتمتاد األساس  ليا ىو العمل نفسو وليس رأس المال وا 

أصحا  ىذه المين على الف ر والموىبة والدراية، وىناك منال علتى ذلتك يتمنتل فت  أن الطبيت  
التتتذي يعمتتتل علتتتى معالجتتتة مرضتتتاه متتتن ختتتالل فتتتتح عيتتتادي خاصتتتة أو مستشتتتفى ختتتاص، ىنتتتا لتتتم 

نمتا يقتدم الطعتام وارقامتة طتوال متدي  يقتصر عملو على تقديم النصيحة والمشتوري الطبيتة فقتط، وا 
نمتتا امتتتد ليشتتمل عمتتل  عتتالج المتتريض، فمتتن ىنتتا اتستتع نطتتاق نشتتاطو عتتدا عتتن الجانتت  الفنتت  وا 
المنشتتتاي التجاريتتتة، وىنتتتا متتتن المم تتتن االستتتتعانة بتتتبعض رؤوس األمتتتوال لمزاولتتتة مينتتتتو الخاصتتتة 

لطبيتتت  ىتتتو  استتتتخدام األدوات واألجيتتتزي الطبيتتتة واألنتتتاث أيضتتتا، بتتتالر م متتتن ذلتتتك يظتتتل عمتتتل ا
 ( 56:  2005العنصر األساس  لتحقيق أرباحو. )جمعة، 

 اشتغال الم لف نفسو :   -2

تفتترض الضتتريبة علتتى الطبيتت  إذا قتتام بممارستتة المينتتة بنفستتو  وتحتتت مستتؤوليتو، فتتان قتتام الطبيتت  
                    بممارستتتتتتتتتتة النشتتتتتتتتتتاط لحستتتتتتتتتتا  شتتتتتتتتتتخص آختتتتتتتتتتر ىنتتتتتتتتتتا يخضتتتتتتتتتتع لضتتتتتتتتتتريبة الرواتتتتتتتتتتت  واألجتتتتتتتتتتور .                             

 .(40:  1992) الخطي ، 
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 توافر نية ال س  : -3

يج  ىنا أن تتوافر النية ف  ال س  لدى الطبي   المزاول لمنتو حتتى تستري الضتريبة عليتو، معنتى 
ذلك إذا  ان اليدف األساس  لو عمل الخير أو اليوايتة  ىنتا ال يخضتع ىتذا الطبيت  للضتريبة حتتى 

 .(255:1995ادات تذ ر . ) عبد المولى، لو تم تحقيق أية إير 

 مزاولة المينة فعال على سبيل االعتياد :  -4

ىنتتا يجتت  علتتى الطبيتت  أن يتتزاول المينتتة بشتت ل فعلتت  وبالصتتفة المعتتتادي، فعمليتتة التستتجيل متتن قبتتل 
نمتتا يجتت  عليتتو أن يمتتارس المينتتة بشتت ل فعلتت  متتع الت تترار.                                                            الطبيتت  فتت  النقابتتة ال ت فتت  وحتتدىا وا 

 ( 156: 2002) نور، مرجع سابق، 

 مزاولة المينة ف  فلسطين أو ف  الخارج : -5

ىنا يج  أن يزاول الممول المقيم ف  فلسطين مينتو إما داخل فلسطين أو خارجيا بشرط أن ي ون 
بغض النظر إذا تمت الخدمة ف  فلسطين أو  مر زىا الرئيس  والدائم لمباشري مينتو ف  فلسطين

 ( 271: 2005خارجيا. ) بدوي، 

 المبحث الرابع : النظام المحاسبي لممين الطبية وكيفية محاسبتيا ضريبيا : 

 المطمب األول: النظام المحاسبي) الدفاتر والسجالت( في المين الطبية  

يتوجت  علتى أصتحا    1985لستنة  16حس  األنظمة والتعليمتات المعمتول بيتا فت  فلستطين رقتم 
يصال قبض واضباري مستندات  ،المين الطبية إداري نظام محاسب  يتضمن على األقل دفتر فواتير وا 

ومذ ري تشمل علتى بيانتات منتل  ،وقائمة موجودات خاص بالمعادن الرقيقة ألطبا  األسنان ،خارجية
ا عتتتن يوميتتتة الرزنامتتتة والتتتت  تتتتاريخ العتتتالج ووصتتتف العتتتالج وتتتتاريخ  تتتل دفعتتتة تحتتتت الحستتتا ، عتتتد

 تشتمل:
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ستجل مجلتد يستجل فيتو التتاريخ واستم  تل متريض والمبلتي المحصتل منتو وأيتة مقبوضتات أخترى  – 1
 من قبل مؤسسات مقابل العالج، وتفاصيل المدفوعات .

 جمع المدفوعات والمتحصالت ف  اليومية  ل يوم.-2

عات والمتحصتتالت ختتالل متتدي ال تتعتتدى تستتجيل استتم المتتريض عنتتد تلقيتتو العتتالج ومبتتالي المتتدفو -3
 نالنة أيام من تاريخ تنفيذ المعاملة .

 تسجيل تاريخ وساعة الزياري للمريض بش ل مسبق .-4

ييم مستتك دفتتتر لتتويجتت  ع ،إن األطبتتا  يعتبتترون متتن الفئتتات  يتتر الملزمتتة بمستتك حستتابات أصتتولية
مع إرفاق التعزيزات الالزمتة لتذلك، يومية ودفتر ذمم، وتقديم حسا  لإليرادات والمصروفات السنوية 

و شتتف ختتتاص بالتتتذمم المستتتحقة و شتتتف آختتتر باألصتتول القابلتتتة لالىتتتتالك، وليتتم الحتتتق فتتت  تعليتتتق 
اريتتتتتتترادات  يتتتتتتتر المقبوضتتتتتتتة الظتتتتتتتاىري فتتتتتتت  دفتتتتتتتتر التتتتتتتذمم والمحاستتتتتتتبة عنيتتتتتتتا فتتتتتتت  ستتتتتتتنة قبضتتتتتتتيا                           

 (234:  2008)القطاونة، 

منتو نتص علتى انتو يجت  علتى  تل  22فت  المتادي  2004لفلسطين  لستنة إن قانون ضريبة الدخل ا
لمتتدي أربتتع ستتنوات فتت  م تتان  ،م لتتف أن يحتتتفظ بستتجالت ومستتتندات ماليتتة منظمتتة حستت  األصتتول

منتتو فقتتد نتتص  23فتت  المتتادي  2011إداري العمتتل، أمتتا قتترار بقتتانون ضتتريبة التتدخل الفلستتطين  لستتنة 
م ان إداري عملو بستجالت ومستتندات ماليتة منظمتة وفقتًا على أنو يج  على الم لف أن يحتفظ ف  

ألح تتام القتتوانين واألنظمتتة  المعمتتول بيتتا لمتتدي خمتتس ستتنوات، الحقتتة للفتتتري الضتتريبية التتت  ا تستتبت 
 فييا الضريبة الصفة القطعية .

نمتا يجت   إن القانون الضريب  األردن   لم يلزم أصحا  المين الطبية باستخدام مستندات معينتة، وا 
مستتك حستتابات بنتتا  علتتى مبتتدأ األستتاس النقتتدي وذلتتك متتن حيتتث إنبتتات  تتل متتن النفقتتات المدفوعتتة 
واريتترادات المتحصتتلة، وذلتتك عتتن طريتتق تحريتتر إيصتتال ستتوا   تتان وارد أو صتتادر  ومتتن ىنتتا ال بتتد 

 .(279: 1985) سعادي، ستخدمة لدى أصحا  المين الطبية:من ارشاري إلى ذ ر المستندات الم
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 المبالي المستحقة على الطبي  أو المستحقة على المريضالفواتير ب -1

 إيصاالت الدفع  -2

 إيصاالت القبض  -3

 المراسالت سوا   انت صادري أو واردي -4

أمتتا حستت  القتتوانين المصتترية إن أصتتحا  الميتتن الطبيتتة  يتتر التجاريتتة يعتبتتروا  يتتر تجتتار وال يحتتق 
 يتتر ملتزمين بمستك دفتتاتر يوميتة وجتترد، ليتم قانونتا تقتتديم دفتاترىم للستجل التجتتاري لختميتا، أي أنيتم 

يصتاالت وذلتك حست  المتادي   78ومن ىنا من األنس  ليتم أن يمست وا دفتتر إيترادات ومصتروفات وا 
 ( 21:  2009.  )عبد الوىا ،  2005لسنة  91من القانون المصري  

   المطمب الثاني : كيفية محاسبة أصحاب المين الطبية

 أواًل : التحاسب الفعمي لألطباء

إن المحاستتبة يجتت  أن ت تتون فعليتتة متتن حيتتث األصتتل ومتتن ىنتتا يتوجتت  علتتى الم لفتتين الخاضتتعين 
ألح ام ىذه الضريبة أن يمس وا دفتر يومية ليتم تقييد اريترادات والمصتروفات بشت ل يتوم  فت  ىتذا 
الدفتر عدا عن أىمية تسليم إيصاال مؤرخا مع التوقيع عليو من قبتل الطبيت   وذلتك  ل تل متن يتدفع 
ليم أي مبلي مستحق ليتم نتيجتة مباشترتيم للمينتة منتل األتعتا  والم افت ت، وبعتد ذلتك يتتم استتخراج 
اريصال من دفتر القسائم ومن نم يتم تقديم تلك الدفاتر إلى مصلحة الضترائ ، متع ضتروري التنويتو 

 إلى مسالة عدم وجود شرط من قبل المشرع من حيث ش ل تلك الدفاتر .

تحديتتتد اريتتترادات والمصتتتروفات الفعليتتتة ألصتتتحا  تلتتتك الميتتتن للوصتتتول إلتتتى وىنتتتاك عتتتدي خطتتتوات ل
 الدخل الخاضع للضريبة وى :

 إلقا  نظري على األوراق الخاصة ف  الملف المراد فحصو. -1

 يتم تجميع البيانات عن الم لف ونشاطو. -2
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 مناقشة الم لف مع ضروري عمل معاينة لمقر العيادي . -3

 السابقة. عمل تقرير يوضح نتيجة الخطوات  -4

تتتدقيق التتدفاتر متتن حيتتث فحتتص دقتتة اريتترادات والمصتتروفات وذلتتك رجتترا  متتذ ري الفحتتص   -5
 ومن نم تحديد الدخل الخاضع للضريبة .

حيث يتم محاسبة اريرادات فعليا، أمتا المصتروفات فيتتم محاستبتيا  تقتديريا، ومتن ىنتا أتتاح للم لتف 
 ن المصروفات اقل من الحقيقة .فرصة للتف ير للتير  من الضريبة وذلك عندما ت و 

 ثانيًا : التحاسب التقديري لألطباء .

عنتتد إتبتتاع أستتلو  التقتتدير لتحديتتد التتدخل الخاضتتع للضتتريبة ال يعنتت  ذلتتك جزافيتتا، ول تتن اليتتدف متتن 
ذلتتتتك الوصتتتتول إلتتتتى حقيقتتتتة إيراداتتتتتو ومصتتتتروفاتو، ومتتتتن ىنتتتتا يجتتتت  أن يتصتتتتف ىتتتتذا التقتتتتدير بالدقتتتتة 

 اسبة ألصحا  المين الطبية .واألساس ومبن  على قواعد ن

 وىناك عدي حاالت يلجا ليا مأمور التقدير ر مال التحاس  الضريب  لبطبا  وى  :

حالة عدم اعتماد الدفاتر الت  يحتفظ بيا الم لف وذلك عنتد التأ تد متن عتدم أمانتة تلتك التدفاتر  -1
 من حيث عدم واقعية المصروفات واريرادات .

فحص من قبل الم لف، أي امتناعو عن تزويدىا لمتأمور التقتدير بعتد حالة عدم تقديم الدفاتر لل -2
 طلبيا 

حالة عدم إمساك الدفاتر من قبل الم لف، ىنا ال يتم إمساك الدفاتر من قبل الم لف حس  ما  -3
نص عليتو القتانون أو إمستاك دفتاتر مغتايري لمتا ورد فت  نتص القتانون، ومتن ىنتا ال متن  اللجتو  إلتى 

 ذلك لتحديد المصروفات واريرادات .التقارير الالزمة ل

.                                             ال تختلف عن سابقتيا بش ل فعل أما خطوات تحديد المصروفات واريرادات بش ل تقدير في
 (  21: 1992)قلل ، 
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ية وقتد ال ىنا قد يستخدم صاح  المينة الطبية الدفاتر والسجالت المحاسبية وفق األصتول المحاستب
يستخدمو نيائيا، فإذا تم مسك السجالت والدفاتر بصوري صحيحة ىنتا تتتم مراجعتة ستجالتو وتتدقيقيا 
من قبل مأمور التقدير التابع لدائري الضريبة ويتم تقدير مبلي الضريبة المستحقة عليو بنا  على تلك 

ذا لم يمسك صاح  المين الطبية تلك السجالت والتدفاتر ى نتا يتتم تقتدير مبلتي الضتريبة البيانات،  وا 
 بنا  على المشاىدي والزياري للعيادي الخاصة بو وىنا تتم عملية التقدير ارداري المباشر .

أي أن ىنتتتاك أستتتالي  يلجتتتا إلييتتتا المقتتتدرين للتقتتتدير علتتتى مجموعتتتة متتتن األنشتتتطة للم لفتتتين التتتذين ال 
رفتة حجتم اريترادات التت  تتحقتق يمس ون حسابات أصولية  ونأخذ منيا األطبا ، وىنتا ال بتد متن مع
 (                             233:  2008من للطبي  وذلك عن طريق ما يأت  : ) القطاونة، مرجع سابق، 

 ال شفية من المرضى الجدد .-

 ال شفية من المرضى المراجعين. -

 المبلي المقبوض من شر ات التامين عن المرضى المؤمنين. -

 ن العمليات الصغيري الت  تجرى ف  العيادي.المبلي المقبوض م -

إيتتترادات بيتتتع بعتتتض المستتتتلزمات الطبيتتتة متتتن  يتتتر األدويتتتة الموجتتتودي لتتتدى بعتتتض األطبتتتا  بح تتتم  -
 تخصصاتيم 

جرا  العمليات للمرضى.  -  األتعا  المقبوضة من المستشفيات عن ارشراف وا 

فتت  العيتتادي منتتل جيتتاز تخطتتيط  المبتتالي المقبوضتتة متتن  شتتفية بعتتض األجيتتزي المملو تتة للطبيتت  -
 القل ، جياز قياس الجيد، ...الخ.

 حصر النفقات الت  أنفقت أو استحقت ف  سبيل إنتاج دخل الم لف للطبي  . -

 بعد تنزيل تلك النفقات من الدخل ارجمال  نحصل على الدخل الصاف  للطبي  . -

 للضريبة.  بعد ذلك يتم تنزيل ارعفا ات للوصول إلى الدخل   الخاضع -
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إذا  ان للطبي  مصدر دخل آخر  ير الدخل من مينتو  طبي  ىنا يتم إضتافة ىتذا التدخل إلتى  -
 دخلو من مينتو  طبي  .

 المبحث الخامس : مفيوم ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وآلية احتسابيما 

 المطمب األول: مفيوم ضريبة القيمة المضافة وآلية احتسابيا 

ضريبة القيمة المضافة بأنيا تلك القيمة المضافة إلى الت لفة األولية للسلع أو الخدمة   يم ن تعريف
مضتتافًا إلتتى ذلتتك ت لفتتة األجتتر والخدمتتة ستتوا   انتتت ىتتذه الت لفتتة مباشتتري أو  يتتر مباشتتري لجعتتل ىتتذه 
 الستتلعة أو الخدمتتة بصتتوري نيائيتتة .وت تتون ضتتريبة القيمتتة المضتتافة المستتتحقة علتتى الخدمتتة المقدمتتة

% وذلتتك حستت  قتتانون 16للمرضتتى متتن قبتتل أصتتحا  الميتتن الطبيتتة ذوي العيتتادات الخاصتتة بنستتبة 
 (217، رسالة ماجستير : 2004.) حماد، 1985لسنة  16الرسوم على المنتجات المحلية رقم 

وىنتتاك عتتدي طتترق أساستتية متعتتارف علييتتا عالميتتا وذلتتك  لعمليتتة احتستتا  ضتتريبة القيمتتة المضتتافة 
 وى :

لطرح : ىنا وبنا  على ىذه الطريقة يتم طرح مشترياتيا من مبيعاتيا ومن نم ضر  ( طريقة ا1
 نسبة الضريبة ف  ناتج الطرح .

( طريقتتتتة الجمتتتتع : وىنتتتتا يتتتتتم جمتتتتع عناصتتتتر القيمتتتتة المضتتتتافة وىتتتت  االىتال تتتتات واريجتتتتارات 2
 مع .والضرائ   ير المباشري وصاف  األرباح  ومن نم يتم ضر  نسبة الضريبة ف  ناتج الج

( طريقة التقاص ) الفاتوري ( : إن ىذه الطريقة مطبقتة فت  فلستطين، وحست  ىتذه الطريقتة يتتم 3
إيجتتاد ضتتريبة القيمتتة المضتتافة وذلتتك بإيجتتاد نتتاتج الطتترح بتتين ضتتريبة القيمتتة المضتتافة المدفوعتتة 

 على المشتريات وضريبة القيمة المضافة على المبيعات أو الخدمات .

وذلتتك عتتن  ،وىنتتا يتتتم الفصتتل بتتين نمتتن الستتلعة أو الخدمتتة وبتتين ضتتريبة القيمتتة المضتتافة المدفوعتتة
وذلك بمراعاي نوع  ل عمل سوا   ان تجاري  ،طريق إيجاد نظام حسابات خاص أل راض الضريبة

أو  يتتر تجتتاري، وان ىنتتاك عنصتتر مشتتترك بتتين ىتتذه األنظمتتة وىتتو الفتتاتوري حيتتث ي تتون فييتتا نمتتن 
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                                                  :فصتتتتتتتتتتال عتتتتتتتتتن مبلتتتتتتتتتتي ضتتتتتتتتتريبة القيمتتتتتتتتتتة المضتتتتتتتتتافة، والمنتتتتتتتتتتال اآلتتتتتتتتتت  يوضتتتتتتتتتتح ذلتتتتتتتتتتكالستتتتتتتتتلعة من
 (231:  2004) حماد، 

شتي ل  يتر شتامل للضتريبة،  4000الطبي  خالد قام بشرا  جياز فحتص دقتات قلت  الجنتين بمبلتي 
 ائع ت ون على النحو اآلت :إن القيود المحاسبية ف  دفاتر  ل من المشتري والب

 دفتر يومية الطبيب خالد :

 من مذ ورين

 ح/ المشتريات ) جياز فحص دقات قل  الجنين(4000

 ح/ ضريبة القيمة المضافة على المشتريات  640

 إلى ح/ الصندوق 4640

 دفتر يومية البائع :

 من ح/ الصنودق   4640

 إلى مذ ورين

 ات قل  الجنين(ح/ المبيعات ) جياز فحص دق    4000

 ح/ ضريبة القيمة المضافة على المبيعات   640

ومتتن المعلتتوم أن الضتتريبة التتتت  تتتدفع علتتى المشتتتتريات والختتدمات متتن قبتتتل الم لتتف تستتمى ضتتتريبة 
 المدخالت، وأن الضريبة الت  تحصل من قبل الم لف تسمى ضريبة الصفقات .
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 عمال المين الطبية :حالة عملية على احتسا  ضريبة القيمة المضافة على أ

بتتدا الطبيتت  مالتتك أعمالتتو بتتان قتتام بفتتتح عيتتادي طبيتتة لتتو، حيتتث قتتام بشتترا  أدوات  1/1/2015فتت  
شتي ل  300شي ل  ير شامل للضريبة، وان مصاريف الياتف قد بلغت  5000وأجيزي طبية بقيمة 

شتتير مبلتتي  يتتر شتتامل للضتتريبة، وبلغتتت متحصتتالتو النقديتتة متتن ختتالل ال شتتوفات الطبيتتة ختتالل ال
 شي ل . 12000

* المطلو  : احتسا  مبلي ضريبة القيمة المضافة المستحقة مع العلم أن ال شوفات الطبيتة شتاملة 
 للضريبة ارضافية .

 الحل: 

 ( الضريبة على المدخالت :1

 نسبة ضريبة القيمة المضافة× ) أجيزي طبية + مصاريف الياتف ( 

 (5000  +300  × )16 % 

 شي ل  %848 = 16×  5300

 ( الضريبة على الصفقات :2

 شي ل 12000ال شف الطب  الشامل للضريبة 

 10344.8=  12000/1.16ال شف الطب   ير شامل للضريبة 

  شي ل  1655.2% = 16×  10344.8ضريبة القيمة المضافة = 

 ضريبة المدخالت –الضريبة المستحقة ف  نياية الشير = ضريبة الصفقات 

 شي ل  807.2=  848 – 1655.2=                           
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 القيد المحاسب  :

 من ح/ تسوية ضريبة القيمة المضافة 807.2

 إلى ح/ الصندوق  807.2    

 المطمب الثاني : مفيوم ضريبة الدخل وآلية احتسابيا

امية من المعلوم بان ىناك أىمية واضحة وبالغة لضريبة الدخل ف  معظم البلدان المتقدمة وحتى الن
 ون ىذه الضريبة نابتة ومت رري، وىنا يبرز سؤال ميم أال وىو ما  أىمياوذلك لعدي اعتبارات  ،منيا

 وما الصوري الفنية للضريبة على ذلك الدخل ؟ ؟ مفيوم الدخل

 تتل نتتروي يتتتم الحصتتتول  : فالمقصتتود بالتتدخل حستت  المفيتتوم الضتتريب  حستت  نظريتتتة المصتتدر ىتتو
 .ون قابلة للتقويم النقديعلييا بصفة دورية نابتة وت 

 تل زيتادي فت  المقتدري االقتصتادية للم لتف ختالل فتتري  : أما مفيوم الدخل حس  نظريتة ارنترا  فيتو 
 ( 34: 2006ما بغض النظر عن مصدر ىذه الزيادي .) موسى، رسالة ماجستير، 

 تقسم الضرائ  على الدخل إلى نوعين أو أسلوبين ىما :

لتدخل : ىنتا يتتم فترض ىتذه الضتريبة علتى فتروع التدخل المختلفتة وذلتك الضرائ  النوعيتة علتى ا -1
حس   ل مصدر لذلك الدخل، فمنال يتأتى منيا من الفوائد على رأس المال ومنيا من العمل ومنيا 

 من أعمال الخدمات، ومن نم يتم فرض النسبة لتلك الضريبة بش ل مختلف على ىذه األنواع .

ل : ىنتتتا يتتتتم توحيتتتد األستتتعار الضتتتريبية ومتتتن نتتتم توحيتتتد الوعتتتا  الضتتترائ  الموحتتتدي علتتتى التتتدخ -2
الضتتتريب  متتتن حيتتتث أح امتتتو، ومتتتن نتتتم إجتتترا ات التتتربط والتحصتتتيل ومطالبتتتة الم لتتتف بتقتتتديم إقتتترار 

 ضريب  واحد عن جميع إيرادات، وىنا يتم مراعاي المقدري المالية للم لف .
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فرض أن صتاح  الميتن ال يمستك ستجالت وىنا سنأخذ المنال اآلت  لتوضيح ما سبق ذ ره ) على 
 ودفاتر صحيحة ( :

يراداتو عن ستنة  منال : قدم احد األطبا  أخصائ  أمراض القل   شف التقدير الذات  بمصروفاتو وا 
 و انت  ما يل  :   2014

شي ل رسوم اشتراك  800شي ل رات  س رتيري،  8,000شي ل  مصروف إيجار العيادي،  10,000
شتتي ل  تبرعتتات للجمعيتتات الخيريتتة، 1,500ي ل رستتوم رخصتتة ومزاولتتة المينتتة،  شتت 1,000للنقابتتة، 
 دينار مصارف إدارية وعمومية . 2,500

يتوم،  285شتي ل، وقتدرت عتدد أيتام العمتل بالستنة  250حيث بلي متوسط الدخل اليوم  للطبي    
يراد المتحصتل متن وقام الطبي  أيضا بإجرا  عمليات جراحية ف  احد المستشفيات الخاصة وبلي ار

 شي ل، علما بان الطبي  لديو ولد ما زال يدرس بالجامعة .20,000ذلك  

يتتوم عمتتل بمتوستتط  300حيتتث تتتم اطتتالع مقتتدر الضتتريبة علتتى بياناتتتو وقتترر محاستتبتو علتتى أستتاس 
شي ل، وتحقق مقدر الضريبة من مبلي التبرعات فاتضح بأنو ينفتق لصتالح إحتدى  400دخل يوم  

 ية  ما اقر بو الطبي  .الجمعيات الخير 

 المطلو  : ما مبلي الضريبة المستحق على الطبي  .
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 الحل : 

المبمغ  البيان
 الجزئي)بالشيكل(

المبمغ 
 الكمي)بالشيكل(

   أوال : مجمل الدخل السنوي من المينة  
  120,000 شيكل   400× عمل  300

  20,000 الدخل من العمميات الجراحية 
 140,000  ل إجمالي الدخ

   ثانيا : طرح النفقات والمصروفات المقبولة
  10,000 مصروف إيجار العيادة

  8,000 راتب سكرتيرة
  800 رسوم اشتراك لمنقابة

  1,000 رسوم رخصة  مزاولة المينة
  1,500 تبرعات لمجمعيات الخيرية
 (23,800)  2,500 مصاريف إدارية وعمومية
 116,200  صافي الدخل من المينة
   ثالثا : طرح اإلعفاءات 

  36,000 إعفاء سنوي
  6,000 إعفاء جامعي

 (42,000)  مجموع اإلعفاءات 
 74,200  صافي الدخل الخاضع لمضريبة

   رابعا : مبمغ الضريبة حسب الشرائح 
 2,360 %5×74,200 %5=  75,000 -1الضريبة عمى 

 رادات الضريبية من ضريبة القيمة المضافةالمبحث السادس : التحميل المالي لإلي

طبيت  اختصتاص وعتام و  4,200 ) بلي عدد األطبا  الحاصلين علتى مزاولتة مينتة طبيت  -1
.                                           (طبيتتتتتتتتتتتتتتت  1,300طبيتتتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتتنان، أمتتتتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتتتتتتدد األطبتتتتتتتتتتتتتتتا  الح تتتتتتتتتتتتتتتوميين  2,200

 (2015) وزاري الصحة الفلسطينية حتى عام 

طبيت  ، والجتدول  1,076د األطبا  الملتزمين بدفع ضريبة القيمة المضتافة والتدخل بلي عد -2
 اآلت  يبين توزيعيم على المحافظات الشمالية ) الضفة الغربية( :
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( األطباء حسب المحافظة المسجمين لدى وزارة المالية ) الدوائر الضريبية( في 1جدول رقم )
 فمسطين 

 المجموع طبيب اختصاص أسنان عيادة طب طبيب  أسنان المحافظة
 221 119 59 43 رام اهلل

 28 9 10 9 وابو ديس الرام
 135 70 56 9 الخميل
 287 192 68 27 نابمس
 22 6 1 15 سمفيت
 135 69 52 14 بيت لحم
 113 56 46 11 جنين

 3 1 2 0 طوباس
 83 35 0 48 طولكرم
 36 18 8 10 قمقيمية
 13 3 7 3 أريحا

 1,076 لكميالمجموع ا

 المصدر: وزاري المالية ف  فلسطين، دائري ضريبة القيمة المضافة 

طبيتتتت ،  1,076( أن عتتتتدد األطبتتتتا  المستتتتجلين فتتتت  الضتتتتريبة  1يتبتتتتين متتتتن ختتتتالل الجتتتتدول رقتتتتم )
وزاري الصتحة الفلستطينية  بيانتات وبالرجوع إلى البيانات السابقة الذ ر  تبتين أن عتدد األطبتا  حست 

 1300عتتدد األطبتتا  الح تتوميين التتذي يبلتتي عتتددىم  استتتبعادح تتوم ، وبعتتد طبيتت  ختتاص و  6,400
طبيتتت ، وىنتتتا نستتتتطيع إيجتتتاد نستتتبة  5,100طبيتتت   يصتتتبح عتتتدد األطبتتتا  ذوي العيتتتادات الخاصتتتة 

االلتتتزام وذلتتك بقستتمة عتتدد األطبتتا  المستتجلين  علتتى عتتدد األطبتتا  ذوي العيتتادات الخاصتتة الواجتت  
 علييم دفع الضريبة  ما يأت  :

% 79أي أن ىنتتتاك نستتتبة تيتتتر  ضتتتريب  ىتتت    (،%21=   5,100÷ 1,076نستتتبة االلتتتتزام =  )
معالجتيتا جتذريا متن قبتل دوائتر ضتريبة  ويجت  ،وى  نسبة عالية جدا ويج  العمل علتى الحتد منيتا

الدخل والقيمة المضافة أيضا.ومن ىنا يتم حسا  المبالي ال لية الت  لم تحصل  من األطبتا  وذلتك 
 الجداول اآلتية الخاصة بضريبة القيمة المضافة :باستخدام 
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( المتحصــالت الضــريبية مــن ضــريبة القيمــة المضــافة) طــب أســنان (  مــن ســنة 2جــدول رقــم )
 )المبالغ بالشيكل ( : 2014 – 2010

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 المحافظة
 475,053 94,268 81,702 83,759 116,417 98,907 رام اهلل

 
ام وابو الر 

 ديس
10370 7268 7054 10122 23351 58,165 

 
 191,257 42057 40668 42009 33569 32954 الخميل
 355,933 61,676 71,906 53,215 77,649 91,487 نابمس
 74,491 16,429 13,355 12,693 18,173 13,841 سمفيت
 396,071 78,585 76,747 84,595 82,608 73,536 بيت لحم
 320,960 54,778 73,699 66,995 56,106 69,382 جنين

 4,700 1,026 1,065 1,757 852 0 طوباس
 190,294 77,062 28,245 24,852 26,559 33,576 طولكرم
 92,133 21,264 14,312 24,605 772’16 15,180 قمقيمية
 49,553 15,342 13,992 6,512 8,055 5,652 اريحا

 2,208,609 485,838 425,813 408,045 444,028 44,4885 المجموع
 

  قسم الجباية الضريبية( –المصدر: وزاري المالية ) دائري ضريبة القيمة المضافة 
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( المتحصالت الضريبية من ضريبة القيمة المضافة ) أطباء مختصون ( من سنة 3جدول رقم ) 
 ) المبالغ بالشيكل ( :2014 – 2010

 موعالمج 2014 2013 2012 2011 2010 المحافظة
 1,257,243 394,827 164,675 200,319 261,685 235,737 رام اهلل

وابو  الرام
 ديس 

10,499 9,287 10,156 8,775 7,947 
46,664 

 345503 178555 88439 12748 33737 32024 الخميل
 1,126,272 171,841 189,632 284,713 187,737 292,349 نابمس
 7,680 477 380 4,820 1,384 619 سمفيت
 440,665 91,264 91,084 80,246 83,072 94,999 بيت لحم
 273,012 45,023 47,708 51,332 51,024 77,925 جنين

 820 0 0 820 0 0 طوباس
 180,508 48,761 28,213 32,473 35,134 35,927 طولكرم
 13,202 1,683 2,149 2,862 3,151 3,357 قمقيمية
 13,528 4,754 1,785 2,382 2,118 2,489 أريحا

 3,705,097 945,132 622,840 682,871 668,329 785,925 المجموع
 

 ) المصدر: وزاري المالية ) دائري ضريبة القيمة المضافة 

وباستتتخدام الجتتداول الستتابقة التتذ ر و نستتبة التيتتر  الضتتريب  التتت  تتتم الحصتتول علييتتا مستتبقا وىتت  
يرادات الت  لم تدفع من قبل األطبتا  لتوزاري الماليتة %، يتم إعداد الجداول اآلتية لمعرفة حجم ار79

 وذلك من خالل العالقة اآلتية :

 منال : لنأخذ على سبيل المنال البيانات الضريبية المتعلقة بمدينة رام اهلل.

ىتتتتتت   2014التتتتتتى ستتتتتتنة  2010متتتتتتن ستتتتتتنة (أطبتتتتتتا  مختصتتتتتتون )مجمتتتتتتوع المتحصتتتتتتالت الضتتتتتتريبية 
% ونستتتبة 21( ىتتت  1تتتتزام حستتت  بيانتتتات جتتتدول رقتتتم )شتتتي ل ، علمتتتا ان نستتتبة االل  1,257,243
 % .79التير  ى  
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عالقتة المعادلتة وعند احتسا  اريرادات  ير المحصلة من قبل األطبا  المختصون يج  استخدام ال
 اآلتية :

1,257,243  =21% 

 %  بالضر  التبادل 79س =  

 %21× %  = س 79×  1,257,243

 معامل س %س   بالقسمة على21=   993,221.97

 شي ل ....وى ذا.  4,729,628.4= 

     ( المتحصالت وغير المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة من قبل األطباء 4جدول رقم ) 
 ) المبالغ بالشيكل(:

اإليرادات المحصمة من ضريبة القيمة  المحافظة
 2014-2010المضافة من سنة 

اإليرادات غير المحصمة حسب نسبة 
-2010سنة % من 79التيرب 

2014 
 أطباء مختصون طب أسنان أطباء مختصون طب أسنان

 4,729,628.4 1,787,104 1,257,243 475,053 رام اهلل
 175,545.52 218,807.44 46,664 58,164 الرام وابو ديس

 1,299,749.4 719,490.6 345,503 191,257 الخميل
 4,236,928 1,338,986 1,126,272 355,933 نابمس

 28,891.429 280,228 7,680 74,491 فيتسم
 1,657,739.8 1,489,981 440,665 396,071 بيت لحم
 1,027,045.1 1,207,421 273,012 320,960 جنين

 3,084.7619 17,680.95 820 4,700 طوباس
 679,053.9 715,867.9 180,508 190,294 طولكرم
 49,664.667 346,595.6 13,202 92,133 قمقيمية

 50,891.048 186,413.7 13,528 49,553 يحاأر 
 2,208,609 المجموع

 
3,705,097 

 
8,308,576 

 
13,938,222 

 :من إعداد الباحث المصدر 
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( تبتتين لنتتا  أن مجمتتوع اريتترادات المتحصتتلة متتن األطبتتا  متتن ضتتريبة 4متتن ختتالل الجتتدول  رقتتم ) 
شي ل، فت  حتين  5913706 مبلي  2014إلى سنة  2010القيمة المضافة  ف  فلسطين من سنة 

شتتي ل،   22246798تبتتين أن مجمتتوع اريتترادات متتن ضتتريبة القيمتتة المضتتافة  يتتر المتحصتتلة بلتتي 
وىتذا يتتدل علتتى أن ىنتاك تيتتر  ضتتريب  عتال وواضتتح متتن قبتل أصتتحا  الميتتن الطبيتة ويرجتتع ذلتتك 

ادي اريتترادات إلتى وجتود قصتور واضتح متن قبتل التدوائر الضتريبية ممنلتة بتوزاري الماليتة وذلتك نحتو زيت
فتتتتح ملتتتف عمليتتتة إجتتترا ات الضتتتريبية متتتن أصتتتحا  الميتتتن الطبيتتتة، وىتتتذا راجتتتع إلتتتى  عتتتدم متابعتتتة 

ضريب  من قبل الطبي  لدى م اتت  الضتريبة فت   افتة المحافظتات، وعتدم الجديتة فت  التعامتل متن 
ب  قبل موظف الضريبة متع أصتحا  ىتذه المينتة ستوا   تان  بإجبتارىم أو إقنتاعيم بفتتح ملتف ضتري
 وااللتزام بدفع الضريبة، األمر الذي يؤدي إلى زيادي اريرادات لمقابلة النفقات المترتبة على الدولة.
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 الفصل الرابع

 التحميل اإلحصائي   

 

 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات

 المبحث الثاني : تحميل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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 الطريقة واإلجراءات المبحث األول:

 الطريقة واإلجراءات

يتنتتتاول ىتتتذا الفصتتتل وصتتتفا لمتتتنيج الدراستتتة وألفتتتراد مجتمتتتع الدراستتتة وعينتيتتتا، و تتتذلك أدوات الدراستتتة 
المستخدمة وطرق إعدادىا،  ما يتضمن نموذج الدراسة ووصفا لإلجرا ات الت  قام بيا الباحث فت  

ي  ارحصتتائية التتت  اعتمتتد الباحتتث علييتتا فتت  تحليتتل تطتوير أدوات الدراستتة وتطبيقيتتا، وأخيتترا األستتال
 الدراسة، وفيما يل  وصفا للعناصر السابقة : 

 . منيج الدراسة:1

ف  ضو  طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول علييا استخدم الباحث المنيج الوصتف  التحليلت ، 
العالقتتتة بتتتين المتغيتتترات، فيتتتو المتتتنيج المناستتت  ليتتتذه الدراستتتة، وذلتتتك ألن المتتتنيج الوصتتتف  يتتتدرس 

ويصتتتف درجتتتة العالقتتتة بينيتتتا وصتتتفًا  ميتتتًا، وذلتتتك باستتتتخدام مقتتتاييس  ميتتتة، ومتتتن أ تتتراض المتتتنيج 
الوصتتتف  وصتتتف العالقتتتة بتتتين المتغيتتترات، ليتتتذا فقتتتد رأى الباحتتتث أن ىتتتذا المتتتنيج ىتتتو األنستتت  ليتتتذه 

 الدراسة ويحقق أىدافيا بالش ل الذي يضمن الدقة والموضوعية .

 دراسة:. مجتمع ال2

ت ون مجتمع الدراسة من عيادات األطبا  ) أسنان ، عيادي أستنان ، طبيت  اختصتاص ( المستجلين 
والملتتتزمين  فتت  دوائتتر ضتتريبة التتدخل والقيمتتة المضتتافة والبتتالي عتتددىم حستت  مصتتادر وزاري الماليتتة  

فة فتتت  الضتتت( عيتتتادي خاصتتتة، و تتتذلك جميتتتع العتتتاملين فتتت  دوائتتتر ضتتتريبة التتتدخل  885الفلستتتطينية )
، وذلتك حست  مصتادر وزاري 2014/2015للعتام  ( موظتف وموظفتة 303)  والبالي عتددىمالغربية 

 المالية الفلسطينية  ودوائر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ف  الضفة الغربية . 

 (التال  يبين توزيع مجتمع وعينة الدراسة حس  المحافظة.5والجدول رقم )
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 2014/2015مع الدراسة وعينة الدراسة في العام (: توزيع مجت5جدول رقم )
 %(20العينة ) (53العينة )% المجتمع المحافظة

العاممين في ضريبة 
 الدخل والقيمة المضافة

أصحاب 
 المين الطبية

العاممين في ضريبة الدخل 
 والقيمة المضافة

أصحاب المين 
 الطبية

 6 10 31 19 قمقيمية
 40 20 201 37 رام اهلل
 17 22 87 41 لالخمي

 3 7 10 14 أبوديس
 21 15 110 28 بيت لحم

 4 10 20 18 الرام
 3 7 15 14 أريحا
 20 17 106 32 جنين
 5 8 22 16 سمفيت
 14 16 70 29 طولكرم
 41 22 213 41 نابمس
 3 7 18 14 طوباس
 177 161 885 303 المجموع

 المضافة ف  الضفة الغربية المصدر: وزاري المالية ودائري ضريبة الدخل والقيمة

 . عينة الدراسة:3

( موظف وموظفة من 161( من أصحا  المين الطبية و) 177ت ونت عينة الدراسة الفعلية من )
ضريبة الدخل والقيمة المضافة ف  الضفة الغربية، وقد تم اختيارىم بطريقة العينة ف   العاملين

ت عينة العاملين ف  ضريبة الدخل والقيمة حس  متغير المحافظة،وقد ش ل الطبقية العشوائية
%( تقريبًا من مجتمع الدراسة، أما عينة أصحا  المين الطبية، فقد ش لت 53المضافة ما نسبتو )

( إلى أن العينة 1992%(، وتعتبر ىذه النس  جيدي حيث يشير عودي ومل اوي )20ما نسبتو )
لدراسة بالمئات عندما ت ون نسبة التمنيل ت ون ممنلة بالبحوث الوصفية الت  ي ون فييا مجتمع ا

( تبين خصائص عينة أصحا  المين الطبية )األطبا ( 7( و )6والجداول )%( فما فوق، 20)
والعاملين ف  ضريبة الدخل والقيمة المضافة والت رارات والنس  المئوية حس  متغيرات  ل من 

 العينتين.
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 ن أصحاب المين الطبية )األطباء(توزيع أفراد عينة الدراسة م(  6الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغيرات

 
 
 
 
 
 

 مكان العمل )المحافظة(

 3.4 6 قلقيلية
 22.6 40 رام اهلل
 9.6 17 الخليل

 4 7 الرام و أبوديس
 13.0 23 بيت لحم
 1.7 3 أريحا
 11.3 20 جنين
 2.8 5 سلفيت
 6.8 12 طول رم
 23.2 41 نابلس
 1.7 3 طوباس
 %100 177 المجموع

 
 التخصص

 16.9 30 طبي  عام
 6.8 12 جراحة

 7.3 13 نسائ  وتوليد
 1.7 3 عظام
 4.5 8 عيون
 7.3 13 أطفال
 38.4 68 أسنان

 4.0 7 انف واذن وحنجري
 6. 1 روماتيزم ومفاصل

 2.8 5 باطن 
 2.8 5 قل 

 2.8 5 أعصا 
 1.1 2 جلد

 2.8 5 مسالك بولية
 %100 177 المجموع

 
 

 سنوات الخبرة

 16.9 30 سنوات على اال نر 5
 24.9 44 سنوات 10-6من 

 58.2 103 فأ نر 11من 
 %100 177 المجموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة من العاممين في ضريبة الدخل والقيمة المضافة ( 7الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير راتالمتغي
 
 
 
 
 
 

مكان العمل 
 )المحافظة(

 6.2 10 قلقيلية
 12.4 20 رام اهلل
 13.7 22 الخليل

 10.5 17 الرام وأبو ديس
 9.3 15 بيت لحم
 4.3 7 أريحا
 10.6 17 جنين
 5.0 8 سلفيت
 9.9 16 طول رم
 13.7 22 نابلس
 4.3 7 طوباس
 %100 161 المجموع

 
 التخصص

 77.0 124 محاسبة
 0.6 1 منازعات ضريبية
 14.3 23 إداري أعمال
 6. 1 بنا  مؤسسات
 1.2 2 اقتصاد

 1.9 3 برمجة حاسو 
 3.7 6 علوم مالية ومصرفية

 6. 1 تجاري
 77.0 124 محاسبة
 %100 161 المجموع

 
 

 سنوات الخبرة

 19.9 32 سنوات على األ نر 5
 17.4 28 سنوات 10-6من 

 62.7 101 سنوات 10أ نر من 
 %100 161 المجموع

 
 الدائرة

 49.7 80 الدخل
 50.3 81 المضافة
 %100 161 المجموع

 21.7 35 رئيس قسم 
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 المسمى الوظيفي

 32.9 53 مأمور تقدير
 7.5 12 نائ  مدير
 9.3 15 مدير

 19.9 32 فاحص حسابات
 3.7 6 دقق حساباتم

 1.9 3 مساعد إداري
 2.5 4 محاس 

 6. 1 مسؤول جمرك
 %100 161 المجموع

 . أداة الدراسة4

(  2005بعد إطالع  الباحث على األد  النظري وعدد من الدراسات السابقة  دراسة )محمد، 
لمستخدمة (، واألدوات ا2000( ودراسة )خشارمة، 2003( و) قاسم،  2004ودراسة ) حماد، 

فييا، قام بتطوير استبانو خاصة من أجل التعرف إلى أنر ممارسة المين الطبية ف  فلسطين على 
التير  الضريب ، وقد ت ونت االستبانة ف  صورتيا النيائية من جزأين: األول تضمن بيانات 

دوائر ديمو رافية عن المفحوصين من عينت  أصحا  المين الطبية )األطبا ( ومن العاملين ف  
ضريبة الدخل والقيمة المضافة  ف  الضفة الغربية تمنلت بالمحافظة )م ان العمل(، التخصص، 
عدد سنوات مزاولة المينة، سنوات الخبري، المسمى الوظيف ، الدائري، أما النان  فقد ت ون من 

حيث الفقرات الت  تقيس أنر ممارسة المين الطبية ف  فلسطين على التير  من ضريبة الدخل، 
 مجاالت رئيسة وى : نالنة( فقري، موزعتة علتى 24بلي عدد ىذه الفقرات)

 : يأتيفقرة موزع عمى ما  14المجال األول: القانون الضريبي  ويتكون من 

 فقرات 3اثر القوانين الضريبية عمى التيرب الضريبي ويتكون من  (1

 اثر نسبة الضريبة عمى التيرب الضريبي ويتكون من فقرتين (2

 عفاءات الضريبية عمى التيرب الضريبي ويتكون من فقرتيناثر اإل (3

 فقرات 3اثر الحوافز الضريبية عمى التيرب الضريبي ويتكون من  (4
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 فقرات  4اثر العقوبات الضريبية عمى التيرب الضريبي ويتكون من  (5

 فقرات كما يأتي: 5المجال الثاني : البيئة المحيطة بالمكمف ويتكون من 

 فقرات 3ة عمى التيرب الضريبي ويتكون من اثر العوامل النفسي (1

 اثر العوامل السياسية واالقتصادية عمى التيرب الضريبي ويتكون من فقرتين (2

 فقرات كما يأتي: 5المجال الثالث : ظروف المكمف ويتكون من 

 اثر النظام المحاسبي المطبق عمى التيرب الضريبي ويتكون من فقرتين (1

 . فقرات 3ويتكون من  الضريبيلتيرب اثر نظام الرقابة الفعال عمى ا (2

 ما تم  ،(Likert Scaleوقد تم صيا ة بنود األداي وطريقة التصحيح بحس  مقياس لي رت )
تصميم المقياس على أساس مقياس لي رت خماس  األبعاد، وقد بنيت الفقرات باالتجاه السلب  

أربع درجات،  محايد: نالنة  وأعطيت األوزان  ما ىو آت : موافق بشدي : خمس درجات،  موافق :
 درجات، معارض: درجتين، معارض بشدي : درجة واحدي .

 . صدق األداة5

للتحقق من صدق األداي تم استخدام طريقة الصدق الظاىري بأسلو  صدق المح مين حيث وزعت 
 محاسبةل( من المح مين المتخصصين ف  مجاالت ا4األداي  ف  صورتيا المبدئية على )

والموضحة أسمائيم ف   ،الضريبية والعلوم المالية والمصرفية، ومناىج البحث العلم  والمنازعات
(، بيدف التأ د من مناسبة االستبانة لما أعدت لو، وسالمة صيا ة الفقرات وانتما  2الملحق رقم )

 ل منيا للبعد الذي وضعت فيو، حيث أشاروا إلى صالحية أداي الدراسة، وقد بلغت نسبة االتفاق 
 وىو ما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بصدق مقبول ،%85ين المح مين على عبارات االستبانة ب

(، وقد حرص الباحث على أن يقوم بتوزيع االستبانة بنفسو 383، 1992)عودي، مل اوي، 
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وبحضوره للرد على استفسارات المبحونين وتوضيحيا، مما زاد ف  االطمئنان لصحة النتائج الت  تم 
 إلييا، وقد تم تعديل بعض الفقرات قبل أن توضع ف  ش ليا النيائ . التوصل

 . ثبات األداة6

من أجل قياس مدى نبات األداي استخدم الباحث معادلة ألفا  رونباخ ومعادلة جتمان ومعادلة 
 ( يبين نبات مقياس األداي:8التجزئة النصفية والجدول )

 ( يبين معامالت ثبات المقياس8جدول)

 الترتيب الثبات عدد العبارات ثباتمقياس ال

 1 0.74 24 معادلة الفا  رونباخ

 2 0.69 24 معادلة جتمان

 3 0.71 24 معادلة التجزئة النصفية

 حيث بلي معامل النبات ،أن معامالت نبات األداي  انت مناسبة (8يتضح من الجدول رقم )
( حس  معادلة 0.69بلي )و  ،(Cronbach's Alpha( حس  معادلة الفا  رونباخ ) 0.74)

(، وىذا يدل على  Guttmann( حس  معادلة) 0.71وبلي ) ،(Split-Half)التجزئة النصفية  
تتمتع بدرجة مقبولة من النبات يم ن االعتماد علييا ف  التطبيق النيائ  للدراسة، وى    األدايأن 

 افية من الناحية سبة ن %(، وبالتال  ى  60نس  أعلى من الحد األدنى المقبول وىو ) 
ارحصائية لالستمرار ف  إجرا ات البحث، وبذلك ي ون قد تم التأ د من صدق ونبات استبانة 

 البحث، مما يجعل الباحث على نقة بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحليل النتائج.

 . إجراءات الدراسة:7

من عمادي الدارسات العليا  بعد إعداد أداي الدارسة ف  صورتيا النيائية قام الباحث بإيصال  تا 
من أجل الحصول  ،بجامعة النجاح إلى دوائر ضريبة الدخل والقيمة المضافة ف  الضفة الغربية
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على موافقة الجيات المعنية ف  دوائر ضريبة القيمة المضافة رجرا  الدارسة الميدانية، وقد تم تنفيذ 
 الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

نوية: تم جمع البيانات النانوية من العديد من المصادر النانوية مرحلة جمع البيانات النا .1
 ال ت  والمقاالت والتقارير والرسائل الجامعية و يرىا، وذلك من أجل وضع ارطار 
النظري ليذه الدراسة، واالستعانة بيا ف  بنا  أداتيا وتوظيفيا ف  الوصول إلى نتائج 

 الدراسة الحقًا.
لية: بعد أن تم االنتيا  من تصميم االستبانة ومراجعتيا والتأ د مرحلة جمع البيانات األو  .2

من صدقيا ونباتيا، قام الباحث بتوزيعيا على أفراد عينة الدراسة، وذلك من أجل الوصول 
 إلى حجم معلومات  افية لإلجابة عن أسئلة الدراسة والوصول إلى األىداف المحددي.

علييا الالزمة لتعبئة االستبانة، تم القيام بعملية بعد االنتيا  من الفتري الزمنية المتفق  .3
جمعيا، ومن نم مراجعتيا للتأ د من مدى صالحيتيا للتحليل، واستبعاد ما لم تصلح منيا 
بسب   ونيا فار ة  ير معبأي بش ل  امل أو ىناك ت رار ف  بعض الفقرات أو نقص ف  

 استبانة . 35بعض البيانات، حيث بلي عددىا 
ل البيانات: قام الباحث بإدخال البيانات الت  تم جمعيا من خالل االستبانة إلى مرحلة إدخا .4

(، ومن نم spssجياز الحاسو  باستخدام الحزمة ارحصائية للدراسات االجتماعية )
 تصنيف البيانات من أجل تجييزىا لعملية التحليل.

ن متغيرات الدراسة مرحلة معالجة البيانات: تم تحليل البيانات للحصول على معلومات ع .5
التابعة والمستقلة، والقيام بالتحليالت ارحصائية الت  تجي  عن أسئلة الدراسة واختبار 

 الفرضيات وذلك تحقيقًا ألىداف الدراسة.
مرحلة مناقشة النتائج: قام الباحث بمناقشة النتائج الت  تم الحصول علييا من خالل تحليل  .6

ج الت  حصل علييا الباحث والت  تخص تحليل دور البيانات وذلك من أجل توضيح النتائ
 ارداري الضريبية وممارساتيا ف  زيادي إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
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 . نموذج وتصميم الدراسة8

 تم إعداد نموذج خاص بالدراسة الحالية بحيث يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة نموذج الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – بالقانون متعلقة متغٌرات 

  وتشمل الضرٌبً

C- المكلف بظروف اصةخ متغٌرات 

 واالقتصادٌة السٌاسٌة العوامل -ب

 انقواوٍهانضرٌبٍت -ث

 الضرٌبة نسبة -ب

 الضرٌبٌة اإلعفاءات -ت

 الضرٌبٌة الحوافز -ث

 الضرٌبٌة العقوبات -ج

B- المحٌطة بالبٌئة متعلقة متغٌرات 

 انىظاوانمحاسبً -ث

 انعواممانىفسٍت -ث

 الفعالة الرقابة نظام -ب

انمسمى -

 انوظٍفً

 انخبرة -

 مكانانعمم -

انتخصص -

 انعهمً

 انمحافظت -
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 . المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 9

الختبار فرضيات الدراسة تم تفريي البيانات ف  الحاسو ، نم تحليل النتائج ومعالجتيا واستخدم 
الباحث مجموعة من األسالي  ارحصائية المناسبة باستخدام الرزمة ارحصائية للعلوم ارنسانية  

(SPSS:  على النحو التال ) 

لتحليل فقرات االستبانة ومعرفة مدى  :( One-Sample T-Test.اختبار )ت( للعينة المستقلة) 1
الجدولية  Tالمحسوبة أ بر من قيمة  Tفإذا  انت قيمة  ،موافقة أفراد العينية على محتوى  ل فقري

 عن  ذلك عدم الموافقة على محتوى، ي(0.05)أو مستوى الداللة اقل من  1.98والت  تساوي 
 الفقري. 

 بتحويل المتوسطات الحسابية إلى نسبة مئوية من أجل التقري  وتفسير النتائج.  :الوزن النسب  .2

وذلك الختبار  ،ة بمتغيرات الدراسة الديمو رافيةلفحص الفرضيات المتعلق: . تحليل التباين المتعدد3
أنيرىا ف  ممارسة المين الفروق بين إجابات المبحونين بحس  متغيرات الدراسة الديمغرافية وت

 الطبية ف  فلسطين للتير  الضريب .

 . معادلة الفا  رونباخ ومعادلة جتمان ومعادلة التجزئة النصفية لمعرفة نبات فقرات االستبانة4
 ومدى تجانسيا الداخل .

لمعرفة نوع البيانات ومدى تبيعتيا  :Sample K-S) -0) سمرنوف -اختبار  ولوم جروف.5
 ،وتحديد نوع االختبارات ارحصائية الواج  استخداميا الختبار فرضيات الدراسة ،بيع للتوزيع الط

 ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن ي ون توزيع البيانات طبيع .
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  المبحث الثاني: تحميل نتائج الدارسة و اختبار الفرضيات

ت الدراستتة واختبتتار صتتحة فرضتتياتيا يتضتمن ىتتذا الفصتتل عرضتتًا  تاماًل ومفصتتاًل لنتتتائج تحليتتل بيانتا
 على النحو اآلت  : 

 ( (Sample K-S-1 سمرنوف (-)اختبار كولمجروف . اختبار التوزيع الطبيعي1

وىو  ،سمرنوف لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيع  أم ال -يستخدم اختبار  ولمجروف 
ت المعلمية تشترط أن ي ون توزيع اختبار ضروري ف  حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارا

سمرنوف  لمعرفة ىل البيانات  -( نتائج اختبار  ولمجروف9البيانات طبيع ، ويوضح جدول رقم )
تتبع التوزيع الطبيع  أم ال، وذلك لتحديد االختبارات ارحصائية المناسبة ل ل حالة )اختبارات 

 اختبارات المعلمية( .-معلمية

 (Sample  K-S 1-وزيع الطبيعي)( اختبار الت9جدول رقم )
عدد  عنوان المجال المجال

 الفقرات
قيمة 
 Zاالختبار 

مستوى 
 المعنوية

 
 

  األول

 0.614 0.754 3 القوانين الضريبية 
 0.645 0.647 2 نسبة الضريبة 

 0.643 0.823 2 ارعفا ات
 5430. 7400. 3 الحوافز الضريبية
 0.926 0.658 4 العقوبات الضريبية

 
  الثاني 

 0.781 0.785 3 العوامل النفسية
 0.143 0.124 2 االستقرار السياس  واالقتصادي 

 0.245 0.741 2 النظام المحاسب  الثالث
 0.321 0.675 3 الرقابة الفعالة

أن قيمة مستوى المعنوية  ل ل من مجاالت الدراسة ( 9حيث يتبين من خالل الجدول السابق رقم )
وىذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيع  ويج  استخدام االختبارات (،  0.05  ) ا بر من
 .المعلمية
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 . األساليب اإلحصائية المتعمقة بفرضيات الدراسة:2

 من أجل ارجابة عن أسئلة الدراسة تم ما يأت  :

 وضع الفرضيات المناسبة المرتبطة ب ل سؤال من أسئلة الدراسة الفرعية .  -1

 (.SPSSار ىذه الفرضيات وتحليل نتائجيا باستخدام برنامج الرزم األحصائية )اختب  -2

 One Sampleللمجتمع الواحد ) Tالتحقق من صحة فرضيات الدراسة باستخدام اختبار -3
T test .لتحليل فقرات االستبانة ومجاالتيا ) 

نة ومستوى استخراج المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري وقيمة "ت" المحسوبة من العي -4
 الداللة المحسو  ل ل فقري.

 ترتي  الفقرات حس  قيمة متوسطاتيا الحسابية، حيث :  -5

بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواىا إذا  انت القيمة المطلقة  :ت ون الفقري ايجابية  (أ
( 1.98( الجدولية والت  تساوي ف  ىذه الدراسة ) t( المحسوبة أ بر من قيمة )tلقيمة )

والوزن النسب  أ بر من  )0.05() أو مستوى المعنوية أقل من 0.05ستوى معنوية ) وم
(60 )% 

بمعنى أن أفراد المجتمع ال يوافقون على محتواىا إذا  انت القيمة  :ت ون الفقري سلبية  (ب
(الجدولية، ) أو مستوى المعنوية tالمطلقة لقيمة المحسوبة أصغر من القيمة المطلقة لقيمة )

 %(. 60( والوزن النسب  أقل من )  0.05أقل من) 

. والوزن 0.05إذا  ان مستوى المعنوية أ بر  :ت ون آرا  المجتمع ف  الفقري محايدي  (ث
%، حيث يقصد بالوزن النسب  ىنا ىو عملية تحويل المتوسطات 60النسب  يساوي 

 الحسابية إلى نسبة مئوية من أجل التقري  فقط .
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 :نتائج الفرضية األولى  2.1

ونصت الفرضية األولى على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤) .ألنر القوانين الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار   ،من اجل اختبار الفرضية األولى 
test راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر القوانين الضريبية ف  زيادي ( واستخ

 ( :10و انت النتائج  ما ف  الجدول ) ،ضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطينالتير  ال
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القوانين الضريبية في زيادة التيرب الضريبي راسة حول اثر إلجابات أفراد عينة الد( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 10جدول )
 في المين الطبية في فمسطين. 

 1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة  *

 

سل
سم

الت
 

 الضريبة دوائر في العاممين (األطباء) الطبية المين في العاممين  

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى (ت) قيمة
 الداللة

 الوزن
 % النسبي

 المتوسط الترتيب
 بيالحسا

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 الوزن
 %النسبي

 الترتيب

 تساعد الضريبية القوانين طبيعة إن 1
 الضريب  االلتزام على

3.1638 1.206 1.806 0.073 63.28 3 3.5404 1.03678 6.61 0.000 70.81 2 

 ف  الضريبية ارعفا ات حجم إن 2
 ألصحا  الممنوحة الدخل ضريبة
  افية  ير الطبية المين

3.8870 1.043 11.306 0.000 77.74 1 2.6398 .97181 4.70 0.000 52.80 1 

 التنزيالت حجم  بعض قبول عدم 3
 الدخل من المقتطعة  والمصروفات

 االلتزام لعدم  اف  سب  ارجمال 
 الضريبة بدفع

3.7119 1.006 9.409 0.000 74.24 2 2.8075 1.02783 2.37 0.019 56.15 3 

  59.92 0120. 2.07 706110. 2.9959  71.75 0000. 12.940 0.604 3.5876 الضريبية القوانين 
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نة ( والذي يبين آرا  أفراد عي10للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف   الدراسة ف  فقرات )القوانين الضريبية

 فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

 ،"0.07%"  ومستوى الداللة "63.28" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "1ف  الفقري رقم " .1
يبية تساعد على االلتزام ال يوافقون على أن طبيعة القوانين الضر مما يدل على أن األطبا  

%"  ومستوى الداللة 70.8بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة " ،الضريب 
 ،األمر الذي يدلل على أن العاملين ف  دوائر الضريبة يوافقون على محتوى ىذه الفقري ،"0.00"

 نين الضريبية تساعد على االلتزام الضريب  " .بمعنى أن طبيعة القوا

 ،"0.00%"  ومستوى الداللة "77.7" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "2ف  الفقري رقم " .2
ة مما يدل على أن األطبا  يؤ دون  بأن حجم ارعفا ات الضريبية ف  ضريبة الدخل الممنوح

النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة  بينما بلي الوزن ،ألصحا  المين الطبية  ير  افية
ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري ول ن بدرجة أقل من عينة  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "52.8"

 .األطبا 

"، 0.00%"  ومستوى الداللة "74.24"" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  3ف  الفقري رقم " .3
جة  بيري على أن قبول بعض  حجم التنزيالت والمصروفات  مما يدل على أن األطبا  يوافقون وبدر 

بينما بلي الوزن النسب  ف  لعدم االلتزام بدفع الضريبة ، المقتطعة من الدخل ارجمال  يعد سب   ا
ويعن   ،"0.00%"  ومستوى الداللة "56.1لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة على ىذه الفقري  "

 .األطبا ول ن بدرجة أقل من عينة ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري 

وبصوري عامة ، يتضح أن وجود أنر للقوانين الضريبية  ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين     
الطبية ف  فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين وبوزن نسب   ل  لعينة األطبا   

بوزن نسب   ل  لعينة و  ،( 0.00(، ومستوى داللة ) 0.604090وانحراف معياري ) ،%(71.7)
ويعن  ذلك رفض  ،(0.706110وانحراف معياري ) ،%(59.9العاملين ف  دوائر الضريبة بلي )
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الفرضية الصفرية بمعنى وجود فروق معنوية ألنر القوانين المحاسبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  
 المين الطبية ف  فلسطين.

 نتائج الفرضية الثانية : 2.2

النانية على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونصت الفرضية 
(0.05≤.ألنر نسبة الضريبة ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين ) 

( One Sample T testللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية النانية
ة واالنحرافات المعيارية ألنر نسبة الضريبة  ف  زيادي التير  واستخراج المتوسطات الحسابي

( :11الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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يرب الضريبي في ( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اثر نسبة الضريبة  في زيادة الت11جدول )
 المين الطبية في فمسطين. 

 1.97وي  " تسا176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة  *

 

سل
سم

الت
 

 الضريبة دوائر في العاممين (األطباء) الطبية المين في العاممين الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 الوزن
 النسبي

% 

 المتوسط الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى (ت) قيمة
 الداللة

 الوزن
 النسبي

% 

 الترتيب

 القيمة و الدخل ضريبة نسبة ارتفاع إن 4
 االلتزام لعدم رئيس  سب  يعد المضافة

 الضريبة بدفع

3.9153 1.09162 11.15 0.00 78.31 2 2.9193 1.1400 -.899 0.370 58.39 1 

 لخصوصية الضريبة نسبة مال مة عدم 5
 تختلف ألنيا الطبية المين أصحا 

 تساعد األخرى تجاريةال المين عن
 الضريب  التير  على

3.9605 0.97911 13.05 0.00 79.21 1 2.6584 1.1995 -3.614 0.000 53.17 2 

  55.78 0121. 2.556- 1.0482 2.7888  78.76 001. 13.68 911781. 3.9379 الضريبة نسبة 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 11للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )نسبة الضريبة وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين( 

 مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

 ،"0.00%"  ومستوى الداللة "78.3" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "4ي رقم "ف  الفقر  .1
مما يدل على أن األطبا  يوافقون وبدرجة  بيري على أن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل والقيمة 

بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف   ،  لعدم االلتزام بدفع الضريبةالمضافة يعد سب  رئيس
 األطبا األمر الذي يدلل على اختالفيم مع  ،"0.37%"  ومستوى الداللة "58.3ريبة "دوائر الض

وعدم موافقتيم على أن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل والقيمة المضافة يعد سب  رئيس  لعدم االلتزام 
 بدفع الضريبة ".

 ،"0.00ة "%"  ومستوى الدالل79.2" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "5ف  الفقري رقم " .2
مما يدل على أن األطبا  يؤ دون عدم مال مة نسبة الضريبة لخصوصية أصحا  المين الطبية 

بينما بلي الوزن النسب   ،األخرى تساعد على التير  الضريب ألنيا تختلف عن المين التجارية 
ىم لمحتوى ويعن  ذلك تأييد ،"0.00%"  ومستوى الداللة "53.1لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "
 .األطبا الفقري ول ن بدرجة أقل من عينة 

وبصوري عامة ، يتضح أن وجتود أنتر لنستبة  فت  زيتادي التيتر  الضتريب  فت  الميتن الطبيتة فت      
وانحتراف  ،%(78.7فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين وبوزن نسب   ل  لعينتة األطبتا   )

وبتتتوزن نستتتب   لتتت  لعينتتتة العتتتاملين فتتت  دوائتتتر  ،( 0.00(، ومستتتتوى داللتتتة ) 0.91178معيتتتاري )
ويعنتتت  ذلتتتك رفتتتض الفرضتتتية الصتتتفرية ، (1.04827وانحتتتراف معيتتتاري ) ،%(59.9الضتتتريبة بلتتتي )

بمعنتتى وجتتود فتتروق معنويتتة ألنتتر نستتبة الضتتريبة فتت  زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن الطبيتتة فتت  
 فلسطين.
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 نتائج الفرضية الثالثة : 2.3

نالنة على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونصت الفرضية ال
(0.05≤.ألنر ارعفا ات الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين ) 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية النالنة   
test الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر ارعفا ات الضريبية ف  زيادي  ( واستخراج المتوسطات

 ( :12التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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ضريبية في زيادة التيرب الضريبي أثر اإلعفاءات الإلجابات أفراد عينة الدراسة حول ( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 12جدول )
 في المين الطبية في فمسطين. 

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t قيمة *

سل
سم

الت
 

 الضريبة دوائر في العاممين (األطباء) الطبية المين في العاممين الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 الوزن
 % النسبي

 المتوسط الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى (ت) قيمة
 الداللة

 الوزن
 النسبي

% 

 الترتيب

 ارعفا ات حجم بين التساوي عدم 6
 المين ألصحا  الممنوحة الضريبية
 سب   يعد  فلسطين ف  الطبية
 الضريب  التير  أسبا  من رئيس 

3.932 0.9569 12.9 0.00 78.64 1 2.9441 0.99529 -0.713 0.477 58.88 1 

 جرا اتار ف  تعقيدات وجود   إن 7
 ارعفا ات على للحصول الضريبية

 التير  أسبا  من سب  يعد
 الضريب 

3.610 1.1334 7.16 0.00 72.20 2 2.7329 1.04736 -3.236 0.001 54.66 2 

  56.77 0200. 2.353- 870710. 2.8385  75.42 000. 12.4 82390. 3.771 ارعفا ات 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 12للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )ارعفا ات الضريبة وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  

 فقري  ما يل :  فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "78.6" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "6ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يوافقون وبدرجة  بيري على أن عدم التساوي بين حجم ارعفا ات الضريبية 

، تير  الضريب   الالممنوحة ألصحا  المين الطبية ف  فلسطين  يعد  سب  رئيس  من أسبا
 ،"0.47%"  ومستوى الداللة "58.8بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "

وعدم موافقتيم على أن على أن عدم التساوي بين حجم  األطبا األمر الذي يدلل على اختالفيم مع 
رئيس  من أسبا   ارعفا ات الضريبية الممنوحة ألصحا  المين الطبية ف  فلسطين  يعد  سب 

 التير  الضريب  ".

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "72.2" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "7ف  الفقري رقم " .2
يدل على أن األطبا  يؤ دون إن وجود تعقيدات ف  ارجرا ات الضريبية للحصول على ارعفا ات 

املين ف  دوائر الضريبة النسب  لعينة العبينما بلي الوزن ، يعد سب  من أسبا  التير  الضريب 
ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري ول ن بدرجة أقل من عينة  ،"0.00ومستوى الداللة "%" 54.6"

 .األطبا 

لإلعفتتا ات الضتتريبة فتت  زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن  وبصتتوري عامتتة ، يتضتتح أن وجتتود أنتتر
عينتتتتتتين وبتتتتتوزن نستتتتتب   لتتتتت  لعينتتتتتة األطبتتتتتا   الطبيتتتتتة فتتتتت  فلستتتتتطين حستتتتت  رأي المبحتتتتتونين متتتتتن ال

وبتتوزن نستتب   لتت  لعينتتة  ،( 0.00(، ومستتتوى داللتتة ) 0.82394وانحتتراف معيتتاري ) ،%(78.7)
ويعنت  ذلتك رفتض  ،(0.877081وانحتراف معيتاري ) ،%(59.9العاملين فت  دوائتر الضتريبة بلتي )

زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الفرضتتية الصتتفرية بمعنتتى وجتتود فتتروق معنويتتة ألنتتر نستتبة الضتتريبة فتت  
 المين الطبية ف  فلسطين.
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 نتائج الفرضية الرابعة: 2.4

ونصت الفرضية الرابعة على أنو : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤.ألنر الحوافز الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين) 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،ضية الرابعةمن اجل اختبار الفر  
test واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر الحوافز الضريبية ف  زيادي )

 ( :13التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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لمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اثر الحوافز الضريبية في زيادة التيرب الضريبي (: نتائج اختبار )ت( وا13جدول)
 في المين الطبية في فمسطين. 

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t قيمة *

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة العاممين في المين الطبية )األطباء( الفقري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  مة )ت(قي
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

 الترتيب

إن عدم منح إعفا ات خاصة ف   8
القانون الضريب  الفلسطين  ألصحا  
المين الطبية وذلك ف  بداية ممارسة 
 المينة سب  رئيس  للتير  الضريب 

4.045 0.975 14.24 0.01 80.90 1 2.596 1.125 4.551 0.00 51.92 3 

إن حجم ارعفا ات المقرري حس  قانون  9
 الضريبة تعط  مجاال للتير  الضريب 

3.045 1.048 0.57 0.56 60.90 3 2.652 1.050 4.202 0.00 53.04 2 

عدم إعطا  حوافز مشجعة لمن يقدم  01
إقرار ضريب  صحيح يعد سب  من 

 سبا  التير  الضريب أ

3.740 1.066 9.23 0.00 74.80 2 3.273 1.177 2.944 0.00 65.46 0 

  56.80 011. 2.392 8451. 2.840  72.20 001. 11.19 7251. 3.610 الحوافز الضريبة 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 13عينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم )لل tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )الحوافز الضريبة وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  

 فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "80.9نة األطبا  "" بلي الوزن النسب  لعي8ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يؤ دون على إن عدم منح إعفا ات خاصة ف  القانون الضريب  الفلسطين  

بينما بلي  ،المينة سب  رئيس  للتير  الضريب ألصحا  المين الطبية وذلك ف  بداية ممارسة 
األمر الذي  ،"0.00%" ومستوى الداللة "51.9بة "الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضري

يدلل على أن العاملين ف  دوائر الضريبة يوافقون على محتوى ىذه الفقري ول ن بدرجة أقل من 
 بمعنى أن الحوافز الضريبة تساعد على االلتزام الضريب  " . األطبا 

مما  ،"0.56مستوى الداللة "%"  و 60.9" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "9ف  الفقري رقم " .2
يدل على أن األطبا  ال يوافقون على محتوى الفقري  بأن حجم ارعفا ات المقرري حس  قانون 

بة بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضري ،الضريب  الضريبة تعط  مجاال للتير 
 لفقري ول ن بدرجة قليلة.ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى ا"، 0.00%"  ومستوى الداللة "53"

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "74.8" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "10ف  الفقري رقم " .3
يدل على أن األطبا  يوافقون وبدرجة  بيري على أن عدم إعطا  حوافز مشجعة لمن يقدم إقرار 

النسب  لعينة العاملين ف   بينما بلي الوزن، د سب  من أسبا  التير  الضريب ضريب  صحيح يع
ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "65.4دوائر الضريبة على ىذه الفقري  "
 .األطبا الفقري ول ن بدرجة أقل من عينة 

وبصوري عامة ، يتضح أن وجود أنر للحوافز الضريبة ف  زيادي التير  الضريب  ف  الميتن الطبيتة 
 ،%(72.2المبحتتتونين متتتن العينتتتتين وبتتتوزن نستتتب   لتتت  لعينتتتة األطبتتتا   ) فتتت  فلستتتطين حستتت  رأي

وبتتوزن نستتب   لتت  لعينتتة العتتاملين فتت   ،( 0.00(، ومستتتوى داللتتة ) 0.72514وانحتتراف معيتتاري )
ويعنتتتت  ذلتتتتك رفتتتتض الفرضتتتتية ، (0.84518وانحتتتتراف معيتتتتاري ) ،%(56.8دوائتتتتر الضتتتتريبة بلتتتتي )
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لحتتوافز الضتتريبة فتت  زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن الصتتفرية بمعنتتى وجتتود فتتروق معنويتتة ألنتتر ل
 الطبية ف  فلسطين.

 نتائج الفرضية الخامسة: 2.5

ونصت الفرضية الخامسة على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤.ألنر العقوبات الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين) 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،ن اجل اختبار الفرضية الخامسةم
test واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر العقوبات الضريبية ف  زيادي )

 ( :14التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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رب الضريبي (: نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر العقوبات الضريبية في زيادة التي14جدول)
 في المين الطبية في فمسطين. 

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t قيمة *

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة العاممين في المين الطبية )األطباء( الفقري

ط المتوس
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

المتوسط  الترتي 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

 الترتي 

عدم تطبيق العقوبات الضريبية على الم لفين  00
 ير الملتزمين يعط  مبرر للملتزمين بالتير  

 من دفع الضريبة

3.819 1.055 10.32 0.01 76.38 1 4.310 0.717 23.16 0.00 86.20 1 

سو  استخدام الصالحيات الممنوحة لموظف   02
دوائر ضريبة الدخل والقيمة المضافة حس  
 القانون عد سب  من أسبا  التير  الضريب 

3.553 1.038 7.094 0.00 71.06 3 3.093 1.182 1.000 0.30 61.86 4 

لعقوبات المالية  الغرامة على عند فرض ا 03
الم لفين المتيربين من الضريبة تساعد على 

 عدم االلتزام بدفع الضريبة

3.220 0.995 2.945 0.00 64.40 4 2.764 1.175 2.548 0.00 55.28 3 

ىناك جيل واضح ألصحا  المين الطبية  04
بالعقوبات المنصوص علييا ف  القانون 

 الضريب  الفلسطين 

3.700 1.105 8.430 0.00 74.00 2 3.906 0.893 12.88 0.00 78.12 2 

  70.36 011. 11.64 0.56 3.518  71.46 001. 11.67 0.650 3.573 العقوبات الضريبية 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 14ة ف  جدول رقم )للعينة الواحدي والنتائج مبين tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )العقوبات الضريبية وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  

 فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

مما  ،"0.00توى الداللة "%"  ومس76.3" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "11ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يؤ دون على إن عدم تطبيق العقوبات الضريبية على الم لفين  ير الملتزمين 

بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر  ،لملتزمين بالتير  من دفع الضريبةيعط  مبرر ل
لل على أن العاملين ف  دوائر األمر الذي يد ،"0.00%"  ومستوى الداللة "86.2الضريبة "

بمعنى أن عدم تطبيق  ،األطبا الضريبة يوافقون على محتوى ىذه الفقري ول ن بدرجة أ بر من 
 .ساعد على عدم االلتزام الضريب  "العقوبات الضريبية ي

مما يدل  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "71" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "12ف  الفقري رقم " .2
لى أن األطبا  يوافقون على محتوى الفقري  بأن سو  استخدام الصالحيات الممنوحة لموظف  ع

بينما ، دوائر ضريبة الدخل والقيمة المضافة حس  القانون عد سب  من أسبا  التير  الضريب 
ويعن   ،"0.30%"  ومستوى الداللة "61.8بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "

 عدم تأييدىم لمحتوى الفقري. ذلك

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "64.4" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "13ف  الفقري رقم " .3
يدل على أن األطبا  يوافقون على أن فرض العقوبات المالية  الغرامة على الم لفين المتيربين من 

ا بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر بينم ،الضريبة تساعد على عدم االلتزام بدفع الضريبة
ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "55.2الضريبة على ىذه الفقري  "
 .األطبا ول ن بدرجة أقل من عينة 

مما يدل  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "74" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "14ف  الفقري رقم " .4
ى أن األطبا  يوافقون على أن ىناك جيل واضح ألصحا  المين الطبية بالعقوبات المنصوص عل

بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة ، علييا ف  القانون الضريب  الفلسطين 
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جة ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري وبدر  ،"0.00ومستوى الداللة "  ،%"78.1على ىذه الفقري  "
 .األطبا قريبة من عينة 

وبش ل عام، يتضح وجود أنر للعقوبات الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  
وانحراف  ،%(71.4وبوزن نسب   ل  لعينة األطبا   ) ،فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين

ة العاملين ف  دوائر وبوزن نسب   ل  لعين ،( 0.00(، ومستوى داللة ) 0.6353معياري )
(، ويعن  ذلك رفض الفرضية الصفرية 0.46496وانحراف معياري ) ،%(70.3الضريبة بلي )

بمعنى وجود فروق معنوية ألنر العقوبات الضريبية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  
 فلسطين.

 نتائج الفرضية السادسة: 2.6

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونصت الفرضية السادسة على أنو :ال ت
(0.05≤).ألنر العوامل النفسية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية السادسة
test يارية العوامل النفسية  ف  زيادي التير  ( واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 ( :15الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين ،و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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عينة الدراسة حول أثر العوامل النفسية  في زيادة التيرب الضريبي في  أفراد إلجابات( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 51جدول )
 المين الطبية في فمسطين.

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t قيمة *

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة العاممين في المين الطبية )األطباء( الفقري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

 لترتيبا

تعد طبيعة المين الطبية سب  رئيس  للحفاظ  05
على مستوى عال من الحياي االجتماعية 

 المعيشية

3.717 1.2290 7.767 0.01 74.35 3 3.6273 0.93421 8.520 0.000 72.55 2 

عدم رؤية الم لفين للمنافع المباشري من المبالي  06
المدفوعة للضريبة  يعد سب  رئيس  لوجود 

 تجاه تلك الضريبية  راىية

4.096 0.9395 15.520 0.00 81.92 1 3.9876 0.95517 13.119 0.000 79.75 1 

ىناك اعتقاد واضح من قبل أصحا  المين  07
الطبية بأن الضريبة ال تفرض على  بار 

المسؤولين ف  فلسطين وبالتال  يزداد التير  
 الضريب 

3.943 1.0692 11.733 0.00 78.87 2 3.4534 1.15623 4.976 0.000 69.07 3 

  73.79 0001. 11.706 747331. 3.6894  78.38 001. 16.474 74221. 3.919 العوامل نفسية 
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يبين آرا  أفراد عينة  ( والذي14للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )العوامل نفسية وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين( 

 مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "74.3" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "15ف  الفقري رقم " .1
على أن األطبا  يؤ دون على إن طبيعة المين الطبية سب  رئيس  للحفاظ على مستوى عال يدل 

بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة ، بينما من الحياي االجتماعية المعيشية
األمر الذي يدلل على أن العاملين ف  دوائر الضريبة يوافقون  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "72.2"
بمعنى أن طبيعة المين الطبية تساعد على  ،األطبا ى محتوى ىذه الفقري وبدرجة متقاربة مع عل

 عدم االلتزام الضريب  " .

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "81.9" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "16ف  الفقري رقم " .2
الم لفين للمنافع المباشري من يدل على أن األطبا  يوافقون على محتوى الفقري  بأن عدم رؤية 

، بينما بلي الوزن لوجود  راىية تجاه تلك الضريبية المبالي المدفوعة للضريبة  يعد سب  رئيس 
" وبدرجة متقاربة مع 0.00%"  ومستوى الداللة "79.7النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "

 االلتزام الضريب .بمعنى أن طبيعة المين الطبية تساعد على عدم  ،األطبا 

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "78.8" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "17ف  الفقري رقم " .3
يدل على أن األطبا  يوافقون على أن ىناك اعتقاد واضح من قبل أصحا  المين الطبية بأن 

بينما بلي  ،لضريب الضريبة ال تفرض على  بار المسؤولين ف  فلسطين وبالتال  يزداد التير  ا
 ،"0.00%"  ومستوى الداللة "69الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة على ىذه الفقري  "

 ويعن  ذلك تأييدىم لمحتوى الفقري ول ن بدرجة أقل من عينة االطبا .

وبش ل عام يتضح وجود أنر للعوامل النفسية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  
وانحراف  ،%(78.3فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين وبوزن نسب   ل  لعينة األطبا   )

وبوزن نسب   ل  لعينة العاملين ف  دوائر  ،( 0.00(، ومستوى داللة ) 0.74220معياري )
(، ويعن  ذلك رفض الفرضية الصفرية 0.74733وانحراف معياري ) ،%(73.7الضريبة بلي )
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معنوية ألنر العوامل النفسية ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف   بمعنى وجود فروق
 فلسطين.

 نتائج الفرضية السابعة: 2.7

ونصت الفرضية السابعة على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤  ألنر االستقرار السياس  واالقتصادي ف  زيادي التير  الضريب  ف )  المين الطبية ف

 فلسطين. 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية السابعة  
test  واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر االستقرار السياس  واالقتصادي )

 ( :16لنتائج  ما ف  الجدول )ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت ا
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زيادة ( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر االستقرار السياسي واالقتصادي في 51جدول )
 التيرب الضريبي في المين الطبية في فمسطين.

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t قيمة *

 

 

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة باء(العاممين في المين الطبية )األط الفقرة
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

المتوسط  الترتي 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

 الترتي 

ىناك تأنير واضح لبوضاع  08
االقتصادية والسياسية ف  فلسطين 

 عدم االلتزام بدفع الضريبة على

4.5198 0.7619 26.536 0.0 90.40 0 3.7826 1.0529 9.431 0.00 75.65 0 

إن نبات نسبة الضريبة وعدم  09
تخفيضيا بما يتناس  مع الظروف 
االقتصادية والسياسية السيئة سب  

 من أسبا  التير  الضريب 

4.2542 0.8172 20.417 0.00 85.08 2 3.2050 1.1785 2.207 0.00 64.10 2 

  69.88 001. 6.911 90651. 3.4938  87.74 001. 28.508 64721. 4.3870 االستقرار السياس  واالقتصادي 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 16للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )االستقرار السياس  واالقتصادي وأنره ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين 

 الطبية ف  فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

مما  ،"0.00لداللة "%"  ومستوى ا90.4" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "18ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يؤ دون على إن ىناك تأنير واضح لبوضاع االقتصادية والسياسية ف  

بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة  ،  بينمافلسطين على عدم االلتزام بدفع الضريبة
ن ف  دوائر الضريبة يوافقون األمر الذي يدلل على أن العاملي ،"0.00%"  ومستوى الداللة "75.6"

بمعنى أن األوضاع االقتصادية والسياسية  ،األطبا على محتوى ىذه الفقري وبدرجة متقاربة مع 
 تساعد على عدم االلتزام الضريب  " .

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "85" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "19ف  الفقري رقم " .2
افقون على محتوى الفقري  بأن نبات نسبة الضريبة وعدم تخفيضيا بما يدل على أن األطبا  يو 

يتناس  مع الظروف االقتصادية والسياسية السيئة سب  من أسبا  التير  الضريب ، بينما بلي 
" وبدرجة أقل 0.00%"  ومستوى الداللة "64.1الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "

 بيعة المين الطبية تساعد على عدم االلتزام الضريب .بمعنى أن ط ،األطبا مع 

وبشتتت ل عتتتام، يتضتتتح وجتتتود أنتتتر لالستتتتقرار السياستتت  واالقتصتتتادي فتتت  زيتتتادي التيتتتر  الضتتتريب  فتتت  
الميتتتن الطبيتتتة فتتت  فلستتتطين حستتت  رأي المبحتتتونين متتتن العينتتتتين وبتتتوزن نستتتب   لتتت  لعينتتتة األطبتتتا   

وبتتوزن نستتب   لتت  لعينتتة  ،( 0.00داللتتة ) (، ومستتتوى 0.64729وانحتتراف معيتتاري ) ،%(87.7)
(، ويعنتت  ذلتتك رفتتض 0.90655وانحتتراف معيتتاري ) ،%(69.8العتتاملين فتت  دوائتتر الضتتريبة بلتتي )

الفرضية الصفرية بمعنى وجود فروق معنوية ألنر االستقرار السياس  واالقتصادي ف  زيادي التير  
 الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين.
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 ضية الثامنة :نتائج الفر  2.8

ونصت الفرضية النامنة على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤ ).ألنر النظام المحاسب  ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية النامنة 
test واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر النظام المحاسب  ف  زيادي )

 ( :17التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين ،و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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د عينة الدراسة حول اثر النظام المحاسبي في زيادة التيرب الضريبي في ( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفرا51جدول )
 المين الطبية في فمسطين. 

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة العاممين في المين الطبية )األطباء( الفقري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

ط المتوس الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوزن 
النسبي 

% 

 الترتيب

إن  مسك حسابات وسجالت  21
محاسبية نظامية وسليمة تحد 

 من حجم التير  الضريب 

3.587 1.1844 6.600 0.00 71.74 1 4.4596 0.7070 26.19 1.11 89.19 1 

إن طبيعة المين الطبية ال  20
ت ودفاتر تستدع  مسك سجال

 محاسبية رسمية

3.107 1.3462 1.061 0.290 62.14 2 2.0994 1.0012 11.41 1.02 41.99 2 

  65.59 1.11 6.286 56411. 3.2795 66.94 66.94 0.00 7.443 62101. 3.347 النظام المحاسب  

 1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   t* قيمة 
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 17للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tم استخدام اختبار ت
الدراسة ف  فقرات )النظام المحاسب  وأنره ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  

 فلسطين( مرتبة  تنازليا حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : 

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "71.7بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  " "20ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يؤ دون على أن مسك حسابات وسجالت محاسبية نظامية وسليمة تحد من 

بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة  الضريب   ما يرى األطبا ، بينماحجم التير  
األمر الذي يدلل على أن العاملين ف  دوائر الضريبة يوافقون  ،"0.00لداللة "%"  ومستوى ا89.1"

بمعنى أن مسك حسابات وسجالت محاسبية  ، األطبا على محتوى ىذه الفقري وبدرجة أ بر مع 
 نظامية وسليمة تحد من حجم التير  الضريب   .

مما  ،"0.29ومستوى الداللة "  %"62.1" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "21ف  الفقري رقم " .2
اتر يدل على أن األطبا  ال يوافقون على إن طبيعة المين الطبية ال تستدع  مسك سجالت ودف

%"  ومستوى 64.1، بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "محاسبية رسمية "
 .األطبا " وبدرجة أقل مع 0.12الداللة "

ود أنتر للنظتام المحاستب  فت  زيتادي التيتر  الضتريب  فت  الميتن الطبيتة فت  وبش ل عتام، يتضتح وجت
وانحتراف  ،%(66.9فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين وبوزن نسب   ل  لعينتة األطبتا   )

وبتتوزن نستتب   لتت  لعينتتة العتتاملين فتت  دوائتتر  ،( 0.00(، ومستتتوى داللتتة ) 0.621040معيتتاري )
(، ويعنتتت  ذلتتتك رفتتتض الفرضتتتية الصتتتفرية 0.56410راف معيتتتاري )وانحتتت ،%(65.5الضتتتريبة بلتتتي )

بمعنى وجود فروق معنوية ألنر النظام المحاسب  ف  زيادي التيتر  الضتريب  فت  الميتن الطبيتة فت  
 فلسطين.
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 نتائج الفرضية التاسعة: 2.9

ونصت الفرضية التاسعة على أنو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≤.ألنر الرقابة الفعالة ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين ) 

 One Sample Tللمجتمع الواحد ) Tتم استخدام اختبار  ،من اجل اختبار الفرضية التاسعة  
test  واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنر الرقابة الفعالة ف  زيادي التير ) 

 ( :18الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين، و انت النتائج  ما ف  الجدول )
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الضريبي في ( نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر الرقابة الفعالة في زيادة التيرب 51جدول )
 المين الطبية في فمسطين.

1.97" تساوي  176" و درجة حرية " 0.05عند مستوى داللة " الجدولية   t قيمة *

سل
تسل
ال

 

 العاممين في دوائر الضريبة العاممين في المين الطبية )األطباء( الفقري

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

المتوسط  الترتي 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

الوزن 
النسب  
% 

 الترتي 

22 
إن  يا  عنصر الرقابة الفعال 

على المحاسبين سب  من أسبا  
 التير  الضريب 

3.5989 1.09886 7.25 0.01 71.98 2 4.0000 0.99373 12.769 0.00 80.00 0 

23 
يعد  يا  الرقابة الداخلية الفعالة  

على مأموري التقدير سب  من 
 أسبا  التير  الضريب 

3.7853 1.02204 10.22 0.00 75.71 1 2.7329 1.17664 -2.880 0.00 54.66 3 

24 
يعد  يا  الرقابة الفعالة  على 
الم لفين   سب  من أسبا  

 التير  الضريب 

3.2034 1.26733 2.135 0.00 64.07 3 4.1863 0.82314 18.287 0.00 83.73 2 

 
  72.79 000. 12.432 652950. 3.6397  70.58 001. 8.032 876491. 3.5292 الرقابة الفعالة
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( والذي يبين آرا  أفراد عينة 17للعينة الواحدي والنتائج مبينة ف  جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
الدراسة ف  فقرات )الرقابة الفعالة وأنرىا ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين( 

 حس  الوزن النسب  ل ل فقري  ما يل : مرتبة  تنازليا 

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "71.9" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "22ف  الفقري رقم " .1
يدل على أن األطبا  يؤ دون على أن  يا  عنصر الرقابة الفعال على المحاسبين سب  من 

 %"80لعاملين ف  دوائر الضريبة "ابلي الوزن النسب  لعينة  ، بينماأسبا  التير  الضريب 
األمر الذي يدلل على أن العاملين ف  دوائر الضريبة يوافقون على  ،"0.00ومستوى الداللة "

بمعنى أن  يا  الرقابة يزيد من حجم التير   األطبا محتوى ىذه الفقري وبدرجة أ بر مع 
 الضريب " .

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "75.7با  "" بلي الوزن النسب  لعينة األط23ف  الفقري رقم " .2
يدل على أن األطبا  يوافقون على إن  يا  الرقابة الداخلية الفعالة  على مأموري التقدير سب  

%"  54.6بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "، بينما من أسبا  التير  الضريب 
 .طبا األ" وبدرجة أقل من 0.00ومستوى الداللة "

مما  ،"0.00%"  ومستوى الداللة "64" بلي الوزن النسب  لعينة األطبا  "24ف  الفقري رقم " .3
ن   سب  من أسبا  يدل على أن األطبا  يوافقون على إن  يا  الرقابة الفعالة  على الم لفي

ومستوى  %" 83.7، بينما بلي الوزن النسب  لعينة العاملين ف  دوائر الضريبة "التير  الضريب 
 .األطبا " وبدرجة أ بر من 0.00الداللة "

وبشتت ل عتتام، يتضتتح وجتتود أنتتر للرقابتتة الفعالتتة فتت  زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن الطبيتتة فتت  
وانحتراف  ،%(70.5فلسطين حس  رأي المبحونين من العينتين وبوزن نسب   ل  لعينتة األطبتا   )

وبتتوزن نستتب   لتت  لعينتتة العتتاملين فتت  دوائتتر  ،( 0.00(، ومستتتوى داللتتة ) 0.876490معيتتاري )
(، ويعنتت  ذلتتك رفتتض الفرضتتية الصتتفرية 0.652950%( وانحتتراف معيتتاري )72.7الضتتريبة بلتتي )

بمعنتتى وجتتود فتتروق معنويتتة ألنتتر الرقابتتة الفعالتتة فتت  زيتتادي التيتتر  الضتتريب  فتت  الميتتن الطبيتتة فتت  
 فلسطين.
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الباحث أسلو  تحليل التباين المتعدد، ويبين الجدول  اما بالنسبة لمتغيرات الديمو رافية فقد استخدم
ألنر المتغيرات الديمو رافية لعينة األطبا  )المحافظة/ م ان العمل، ( نتائج تحليل التباين 19رقم )

 التخصص، عدد سنوات مزاولة المينة ( ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين.

ألثر المتغيرات الديمغرافية لعينة األطباء )المحافظة/ حميل التباين ( يبين نتائج ت19جدول رقم  )
مكان العمل، التخصص، عدد سنوات مزاولة المينة في زيادة التيرب الضريبي في المين الطبية 

 في فمسطين.
مجموع مربعات  مصدر التباين

 االنحرافات
SS 

درجات 
 الحرية 

DF 

متوسط مجموع 
مربعات 

 االنحرافات 
MS 

مستوى  )ف(قيمة 
 الداللة 

 0.280 1.207 0.141 4 1.835 التخصص

 0.569 0.674 0.079 13 236. عدد سنوات مزاولة المينة
 4360. 0.729 0.670 3 7.366 المحافظة/ م ان العمل

   1170. 11 16.949 الخطأ )البواق (
    145 2505.554 الكمي

 حسو  من العينة على متغيرات المحافظة،( أن قيمة مستوى الداللة الم19يتضح من الجدول )
وىذه  ،(0.56، 0.28، 0.43التخصص، عدد سنوات مزاولة المينة ( قد بلغت على التوال   )

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية  ،(≥0.05القيم أ بر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة )
إحصائية على مستوى  على ىذه المتغيرات، ويعن  ذلك عدم وجود فروق ذات داللة

التخصص، عدد سنوات و رافية لعينة األطبا  )المحافظة، ألنر المتغيرات الديم( ≥0.05الداللة)
 مزاولة المينة ( ف  زيادي التير  الضريب  ف  المين الطبية ف  فلسطين.

 مدى توافق أو تعارض دراسة الباحث مع الدراسات السابقة 

 راسات اآلتية :لقد توافقت دراسة الباحث مع الد 
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حيث أن  انعدام االستقرار السياس   :(2007( ودراسة ) العمور، 2003دراسة )قاسم ،  (1
واالقتصادي و موض وطبيعة القوانين الضريبية تعد  ليا أسبا  تدفع الم لفين للتير  من 

 دفع الضريبة المستحقة عليو .

عدم تطبيق العقوبات حيث أن  :(2003( ودراسة ) المحارمة، 2004دراسة ) منصور،   (2
 الضريبية على الم لفين  ير الملتزمين يساعد على عملية التير  الضريب  .

حيث أن حجم التنزيالت وارعفا ات  :(2005( ودراسة ) محمد ، 2004دراسة ) حماد،  (3
عدا عن ارتفاع نسبة الضريبة على الم لف  ،المتدنية  ليا أسبا  من أسبا  التير  الضريب 

 ( .2000طبا  توافق ذلك أيضا مع  دراسة ) الخطي ، حس  راي األ

 ):   HANOUSEK,2004( ودراسة ) Nashid,2012( ودراسة ) 2006دراسة ) امجد،   (4
حيث أن عدم رؤية الم لفين للمنافع المباشري من المبالي المدفوعة للضريبة وعدم  فاية  

 لضريبة .الخدمات المقدمة ليم يعد سب  رئيس  لعدم االلتزام بدفع ا

 : تعارضت دراسة الباحث مع الدراسات اآلتية 

التير  الضريب   حيث أن ارتفاع نسبة الضريبة سب  من أسبا  :(2005دراسة ) محمد،  (1
س  دراسة الباحث على ، بينما  ان  رأي العاملين ف  دوائر الضريبة ححس  ىذه الدراسة

 سبا  التير  الضريب  .، أي أن ارتفاع نسبة الضريبة ليس سب  من أالع س تماما

ة ىو مبرر حيث أن سو  استخدام الصالحيات حس  ىذه الدراس :(2004دراسة ) منصور،   (2
، على الع س تماما ف  دراسة الباحث حيث أن سو  استخدام للتير  من دفع الضريبة

 الصالحيات ليست مبرر للتير  من الضريبة .

، على ية تساعد على االلتزام الضريب يبحيث أن القوانين الضر  :(2004دراسة ) منصور،  (3
القوانين الضريبية ال تساعد على االلتزام الضريب   أنالع س تماما ف  دراسة الباحث حيث 

 حس  رأي األطبا .
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 الفصل الخامس

 التوصياتو  النتائج
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 نتائج الدراسة

بية تساعد على من قبل أصحا  المين الطبية بأن طبيعة القوانين الضري واضح ىناك اعتقاد  (1
ن طبيعة القوانين الضريبية تساعد بأبينما العاملين ف  دوائر الضريبة يعتقدون  ،التير  الضريب 

 على االلتزام الضريب .

ىناك توافق بين أصحا  المين الطبية والعامين ف  دوائر الضريبة بأن حجم ارعفا ات   (2
 الضريبية  افية .

طعة من الدخل ارجمال  سب   اف  لعدم االلتزام بدفع إن حجم التنزيالت والمصروفات المقت  (3
 وذلك بنا  على رأي  ل من أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دوائر الضريبية. ،الضريبة

إن أصحا  المين الطبية يؤ دون بان ارتفاع نسبة ضريبة الدخل والقيمة المضافة يعد سب    (4
من ذلك بما يخص موقف العاملين ف  دوائر  ، على الع سئيس  لعدم االلتزام بدفع الضريبةر 

 الضريبة .

تختلف عن المين  ،عدم مال مة نسبة الضريبة لخصوصية أصحا  المين الطبية  ونيا  (5
وذلك بموافقة الطرفين أصحا  المين  ،وبالتال  تساعد على التير  الضريب  ،التجارية األخرى

 الطبية والعاملين ف  دوائر الضريبة .

 ،بين حجم ارعفا ات الضريبية الممنوحة ألصحا  المين الطبية ف  فلسطين عدم التساوي  (6
، وعلى راجع إلى رأي أصحا  المين الطبيةوىذا  ،يعد سب  رئيس  من أسبا  التير  الضريب 

 الع س من ذلك بما يخص موقف العاملين ف  دوائر الضريبة .

عفا ات يعد سب  رئيس  من إن وجود تعقيدات ف  ارجرا ات الضريبية للحصول على ار  (7
وذلك بموافقة الطرفين  ل من أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دوائر  ،أسبا  التير  الضريب 

 الضريبة.
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بأن عدم منح  ،ىناك اتفاق واضح من قبل أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دوائر الضريبة  (8
ذلك ف  بداية ممارسة المينة سب  من و  ،إعفا ات خاصة ف  القانون الضريب  الفلسطين  لبطبا 

 أسبا  التير  الضريب  .

بأن أحد  ،ىناك انسجام ف  الرأي بين أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دوائر الضريبة  (9
 أسبا  التير  الضريب  ىو عدم إعطا  حوافز مشجعة لمن يقدم إقرار ضريب  صحيح .

لملتزمين بالتير   ير الملتزمين يعط  مبرر ل ( عدم تطبيق العقوبات الضريبية على الم لفين10
، وىناك جيل واضح من قبل أصحا  المين الطبية بالعقوبات الواردي حس  قرار من دفع الضريبة

 2011لسنة  8بقانون رقم 

( إن العقوبات المالية  الغرامة على الم لفين المتيربين من دفع الضريبة تساعد على االلتزام 11
 ل  تحار  ظاىري التير  الضريب  .الضريب  ، وبالتا

بأن طبيعة  ،االعتقاد الواضح من قبل أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دائري الضريبة12) 
، وأن الضريبة ل من الحياي االجتماعية المعيشيةحفاظ على مستوى عالالمين الطبية سب  رئيس  ل

 ال تفرض على  بار المسؤولين ف  فلسطين .

، وىذا يؤدي شري من المبالي الت  تدفع ضريبياالمين الطبية للمنافع المبا عدم رؤية أصحا  (13
 إلى وجود  راىية تجاه دائري الضريبة وذلك بموافقة العاملين ف  دوائر الضريبة .

ن على عدم االلتزام بدفع ىناك تأنير واضح لبوضاع االقتصادية والسياسية ف  فلسطي (14
 المين الطبية والعاملين ف  دوائر الضريبة . ، وىذا ما أ ده  ل من أصحا الضريبة

ىناك سب  واضح للتير  من دفع الضريبة وىو نبات نسبة الضريبة وعدم تخفيضيا بما  (15
 يتال م مع الظروف االقتصادية والسياسية السيئة .
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، الن يمة تحد من ظاىري التير  الضريب إن مسك حسابات وسجالت محاسبية ونظامية وسل (16
طبية تستدع  ذلك حس  ما وافق عليو أصحا  المين الطبية والعاملين ف  دوائر طبيعة المين ال

 الضريبة .

إن  يا  عنصر الرقابة الفعال على المحاسبين ومأموري التقدير والم لفين يعد سب  رئيس    (17
 من أسبا  التير  الضريب  .
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 توصيات الدراسة 

 طبقة في المين الطبيةالتوصيات المتعمقة بطبيعة القوانين الضريبية الم( 1

 العمل على زيادي حجم ارعفا ات الضريبية ألصحا  المين الطبية . -

 قبول  حجم المصروفات والتنزبالت المقدمة من أصحا  المين الطبية بش ل ا بر. -

 العمل على إشراك األطبا  وأصحا  ذوي العالقة بتعديل بعض القوانين الضريبية.  -

 ارتفاع نسبة الضريبة وانخفاضيا الخاصة بالمين الطبيةالتوصيات المتعمقة ب( 2

 العمل على تعديل نسبة الضريبة بما يتال م مع طبيعة أصحا  المين الطبية ألنيا  ير تجارية.  -

 التوصيات المتعمقة بحجم اإلعفاءات الممنوحة ألصحاب المين الطبية( 3

  ات من قبل أصحا  المين الطبية.  عدم تعقيد ارجرا ات الضريبية  عند الحصول على إعفا -

عقد لقا ات دورية مع أصحا  المين الطبية رقناعيم لدراسة حجم ارعفا ات المحلية مع  -
 الدولية.

 التوصيات المتعمقة بالحوافز الضريبية ألصحاب المين الطبية( 4

اللتزامو بدفع منح إعفا ات  خاصة ألصحا  المين الطبية ف  بداية ممارسة مينتو لي ون دافع  -
 الضريبة.

 منح حوافز مشجعة ألصحا  المين الطبية وذلك ف  حالة تقديم إقرار ضريب  صحيح.  -

 النظر ف  حجم ارعفا ات المقرري ف  القانون الضريب  والعمل على تعديليا.  -
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 التوصيات المتعمقة بطبيعة العقوبات الضريبية المطبقة عمى أصحاب المين الطبية( 5

يق العقوبات الضريبية على الم لفين  ير الملتزمين  بدفع الضريبة وذلك حس  القانون تطب -
 الضريب .

عمل دورات أو ورشات خاصة بأصحا  المين الطبية لتعريفيم بالعقوبات المنصوص علييا ف   -
 القانون الضريب . 

ن عند فرض استخدام الصالحيات الممنوحة لموظف الضريبة بش ل سليم وذلك حس  القانو  -
 العقوبة

 التوصيات المتعمقة بالعوامل النفسية واالجتماعية الخاصة بأصحاب المين الطبية( 6

 إقناع أصحا  المين الطبية بان ىناك منافع مقابل قياميم بدفع الضريبة. -

إقناع أصحا  المين الطبية بان الضريبة تفرض على  ل م لف بغض النظر عن م انتو  -
 ومر زه.

 يات المتعمقة بالعوامل السياسية واالقتصادية المؤثرة في أصحاب المين الطبيةالتوص( 7

األخذ بعين االعتبار لبوضاع االقتصادية والسياسية من قبل  دوائر الضريبة عند فرض  -
 الضريبة من حيث نسبتيا على أصحا  المين الطبية.

 بيةالتوصيات المتعمقة بطبيعة النظام المحاسبي في المين الط( 8

العمل على مسك حسابات وسجالت محاسبية نظامية سليمة من قبل أصحا  المين الطبية  -
 . تير  الضريب  وت ون وسيلة إنبات للحد من حجم ال
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التوصيات المتعمقة بعنصر الرقابة الفعالة عمى أصحاب المين الطبية والمحاسبين ومأموري ( 9
 التقدير

الة على المحاسبين ومأموري التقدير والم لفين بش ل أفضل تفعيل وتشديد  نظام الرقابة الفع -
لي ون عامل مساعد للحد من حجم التير  الضريب  وذلك من خالل التعاون مع مؤسسات القطاع 

 العام .
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 ( 1ممحق رقم )

 

 

 

 

 جامعة النجاح الوطنية

 كمية الدراسات العميا

 برنامج ماجستير " المنازعات الضريبية "

 

 

 

 

 

 

 : اآلتية لألسئلة سبةالمنا اإلجابة أمام)×(   إشارة وضع الرجاء:  أوال

 : الوظيفية الصفة** 

 )     (    تخصص                                              طبيب 

 )       ( تخصص                             دخل ضريبي موظف  

 )       (  تخصص                    مضافة قيمة ضريبي موظف 

 ... الكرام األخوات/  األخوة

 ...وبركاتو اهلل ورحمة عميكم السالم

 : بعنوان ميدانية دراسة بإعداد مرداوي رياض الباحث يقوم

 ( فلسطين ف  الطبية المين ف  الضريب  التير ) 

 بانةاالستت ختالل متن مختلفتة معلومتات  علتى لحصتولا يستتلزم الدراستة ىتذه انجاز أجل ومن
 ليتتذه لمتتا وعنايتتة بدقتتة االستتتبانة ىتتذه علتتى بارجابتتة الت تترم حضتترت م متتن أرجتتو لتتذا المرفقتتة،
 بستترية وستتتعامل العلمتت  البحتتث أل تتراض ستستتتخدم البيانتتات بتتأن علمتتاً  أىميتتة، متتن الدراستتة
 .تامة

 تعاونكم حسن لكم شاكراً 

  والتقدير حتراماال فائق بقبول وتفضموا

 مرداوي رياض:   الباحث
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 :  الخبرة سنوات** 

 سنوات 01 من اكثر سنوات 01 – 6 االكثر على واتسن 5 

 )               (  المحافظة** 

 : الدراسة بموضوع المتعلقة اآلتية األسئلة عن اإلجابة الرجاء:  ثانيا   

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
 موافق
 بشدة

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير
 موافق

 غير
     موافق
 بشدة

 
 
1-  

 
  الضرٌبً االلتزام على تساعد الضرٌبٌة القوانٌن طبٌعة إن
 

     

 
2- 

 
 ألصحاب الممنوحة الدخل ضرٌبة فً الضرٌبٌة اإلعفاءات حجم إن

 كافٌة غٌر الطبٌة المهن
 

     

 
3- 

 
 الدخل من المقتطعة  والمصروفات التنزٌالت حجم  بعض قبول عدم

 الضرٌبة بدفع االلتزام لعدم كافً سبب اإلجمالً
  

     

 
4- 

 
 رئٌسً سبب ٌعد المضافة القٌمة و الدخل ضرٌبة ةنسب ارتفاع إن

  الضرٌبة بدفع االلتزام لعدم
 

     

 ألنها الطبٌة المهن أصحاب لخصوصٌة الضرٌبة نسبة مالءمة عدم -5
 الضرٌبً التهرب على تساعد األخرى التجارٌة المهن عن تختلف

  

     

 
6- 

 ألصحاب الممنوحة الضرٌبٌة اإلعفاءات حجم بٌن التساوي عدم
  ٌعد األخرى  الدول قوانٌن مع مقارنة  فلسطٌن فً الطبٌة المهن
 الضرٌبً التهرب أسباب من رئٌسً سبب

 

     

 
7- 

 
 على للحصول الضرٌبٌة اإلجراءات فً تعقٌدات وجود   إن

 الضرٌبً التهرب أسباب من سبب ٌعد اإلعفاءات
 

     

 
8- 

 
 ألصحاب الفلسطٌنً ًالضرٌب القانون فً خاصة إعفاءات منح عدم

 للتهرب رئٌسً سبب المهنة ممارسة بداٌة فً وذلك الطبٌة المهن
 الضرٌبً

 

     

 
 
9- 

 
 مجاال تعطً الضرٌبة قانون حسب المقررة اإلعفاءات حجم إن

 الضرٌبً للتهرب
 

     

 سبب ٌعد صحٌح ضرٌبً إقرار ٌقدم لمن مشجعة حوافز إعطاء عدم -10
 ًالضرٌب التهرب أسباب من
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11- 

 
 ٌعطً الملتزمٌن غٌر المكلفٌن على الضرٌبٌة العقوبات تطبٌق عدم

 الضرٌبة دفع من بالتهرب للملتزمٌن مبرر
 

     

 
12- 

 الدخل ضرٌبة دوائر لموظفً الممنوحة الصالحٌات استخدام سوء
 ٌعد المكلفٌن على العقوبات فرض عند القانون حسب المضافة والقٌمة

 الضرٌبً التهرب أسباب من سبب
 

     

 من المتهربٌن المكلفٌن على كالغرامة المالٌة العقوبات فرض عند -13
  الضرٌبة بدفع االلتزام عدم على تساعد الضرٌبة

 

     

 المنصوص بالعقوبات الطبٌة المهن ألصحاب واضح جهل هناك -14
 الفلسطٌنً الضرٌبً القانون فً علٌها

 

     

 من عال مستوى على للحفاظ رئٌسً سبب الطبٌة المهن طبٌعة تعد -15
 المعٌشٌة االجتماعٌة الحٌاة

 

     

  للضرٌبة المدفوعة المبالغ من المباشرة للمنافع المكلفٌن رؤٌة عدم -16
   الضرٌبٌة تلك تجاه كراهٌة لوجود رئٌسً سبب ٌعد

 

     

 ال الضرٌبة بأن الطبٌة المهن أصحاب قبل من واضح اعتقاد هناك -17
 التهرب ٌزداد وبالتالً فلسطٌن فً المسؤولٌن كبار على تفرض

 الضرٌبً

     

 على فلسطٌن فً والسٌاسٌة االقتصادٌة لألوضاع واضح تأثٌر هناك -18
  الضرٌبة بدفع االلتزام عدم

     

 
 
19- 

 الظروف مع ٌتناسب بما تخفٌضها وعدم الضرٌبة نسبة ثبات إن
 الضرٌبً التهرب أسباب من سبب ةالسٌئ والسٌاسٌة االقتصادٌة

     

 حجم من تحد وسلٌمة نظامٌة محاسبٌة وسجالت حسابات مسك  إن -20
 الضرٌبً التهرب

 

     

 محاسبٌة ودفاتر سجالت مسك تستدعً ال الطبٌة المهن طبٌعة إن -21
  رسمٌة

 

     

 
22- 

 أسباب من سبب المحاسبٌن على الفعال الرقابة عنصر غٌاب إن
 الضرٌبً ربالته

 

     

 من سبب التقدٌر مأموري على  الفعالة الداخلٌة الرقابة غٌاب ٌعد -23
 الضرٌبً التهرب أسباب

 

     

24- 

 
 التهرب أسباب من سبب   المكلفٌن على  الفعالة الرقابة غٌاب ٌعد

 الضرٌبً
 

     

 ش را لتعاون م
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Tax  Evasion in the Medical Profession in Palestine 
By 

Riyadh Yousef Hussien Mardawi 
Supervision 

Dr. Ghassan Da'as 

Abstract 

This study aimed to identify the accounting system of medical careers in 

Palestine, the study of the legal texts of the laws relevant to the medical 

profession and its relation to tax collection, and to identify the nature and 

forms of tax evasion to the medical occupations in Palestine. Also, what are 

the underlying causes of tax evasion to related to medical careers, and what 

should be done as aproposals for the mechanism of addressing tax evasion 

in medical occupations in Palestine. 

To achieve that study objectives, the descriptive and analytical approach 

was used through the deep literature review, and then a questionnaire was 

developed to be the main study tool, and then the study tool was verified 

and validated. 

The study tool consisted of 24 paragraphs divided into 3 key areas 

distributed on the study sample that was randomly selected. The sample 

size consisted 177 physicians who has private clinics. Also 161 members 

from the employees in the offices of income tax and VAT were selected.  

Data were collected and processed through the statistical package for social 

science SPSS. 
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The results of the study have shown that the reasons for tax evasion refers 

to several things, including the absence of a sound accounting system and 

to the nature of the tax laws, in addition to exemptions and incentives 

granted to the medical occupations, and the extent of suitability of the tax 

rate for the medical occupations which is differs from other commercial 

ones. Also, among the main reasons is the lack of the implementation of tax 

sanctions is a fair and consistent manner. The economic and political 

instability is also be in regarded as one of the reasons of tax evasion, in 

addition  to the extent of insistence and implementation of an effective 

control system managed by the accountant and the tax evaluator . 

According to the study results, it is recommend that there is a need for 

keeping regular and sound accounting records by the medical occupations 

that will reduce the extant of tax evasion by appropriate and accepted 

documentation level, reviewing the tax laws, and taking into consideration 

the economic and political conditions when imposing a tax to convince the 

owners of the medical occupations that the tax is imposed fair manner 

according to the law apart from his status or position. Also it's necessary to 

review the object of granting encouraging incentives for the medical 

occupations, and applying the tax sanctions for non-payers. In addition, the 

necessity of making awareness courses or workshops for the medical 

occupations to beware of the sanctions set forth in the tax laws, and to 

simplify the tax procedures, and tightening the control system to be 

effective. Those will be targeted to, the accountants, and the tax evaluators 
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in more efficient ways to be a co-factor to reduce the tax evasion in 

cooperation with public institutions 




