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َوالَِّذيَن ِمنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه  َيْرَفِع 

 َتْعَمُلوَن ِبَما َواللَُّه َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا
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ستمد أإلى من    إلى مثال الحب والحنان والتضحية،     إلى كل من عرف حق ربه عليه فأطاعه،        

إلى من علمتني وأرشدتني إلى طريـق        إلى من سهرت على راحتي،     ،والحنانمنها الدفء   

א... الخير والهدى   ها،،،ئالتي أطفأت شمعة عمرها لتضيء شمعة أبنا... א

..  الطاهرة، الذي أضاء دربي بالدعاء وتحمل في تربيتي كل مشقة وعنـاء            אإلى روح    

      َه فسيح جناته، وأدخلـه      بأبنائه، طيب اهللا ثراه وأسكن     وواصل الليل بالنهار من أجل أن يسمو

  ،،،الفردوس األعلى 

אإلى روح      أسأل اهللا العظيم أن يجمعنا به فـي مـستقر رحمتـة             א

  وواسع جنته،،،

   ... حتياجي إلـيهم رمـز المحبـة واإلخـالص         كشفت لي الحياه مقدار حبي لهم وا       إلى من  

  اب،،، األحبא א

  ووفرت لي أسباب السكينة والهـدوء مـن حـولي          ...إلى من تحملت معي مشاق مسيرتي        

  ،،،א 

   ...وشموع المـستقبل المـشرق      ... وزينة حياتي ...وفلذات كبدي ...إلى من هم مهجة قلبي     

  ... ،  ،   

 الي،،،إلى كل الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الغ 
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  إلى الذين آثروا الجهاد والموت في سبيل اهللا،،، 

  ،،،א ... إلى اإلمام الشهيد 

  ،،،א א ... إلى الشهيد الدكتور 

  إلى كل صديق وقريب وقف بجانبي وقدم لي المساعدة،،، 

  الدرب حتى يصلوا،،،على إلى كل معلم سار مع طالبه  

  علم واالجتهاد،،،إلى كل طالب سعى إلى ال 

  

  إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا البحث املتواضع

  سائالً املوىل عز وجل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي
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...              ـاهضا تَرـاِلحـَل صمَأع َأنو ياِلدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بر

ويناِلحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخَأد) 19اآلية : سورة النمل.(  

ن واآلخرين، وعلـى آلـة      الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنام، سيد األولي          

  ،،،ستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد واوصحبة ومن سار على دربه

  .)من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا (لية وسلمانطالقاً من قول النبي صلى اهللا ع

   والذي ما كان ليتم لوال فضل اهللا       ، ر لي إتمام هذا الجهد المتواضع      ويسّ  عليّ ّن فالحمد هللا الذي م

 ولم يبخلوا عليّ  ، وأفاضوا علّي بعلمهم  ، ذين ذللوا لي الصعاب   ال،  ثم بفضل أصحاب الفضل    أوالً

فإنـه لمـن تمـام      . إلى خير الوجود  ، لعمل المتواضع وظهر هذا ا  ، حتى أثمر جهدي  ، بنصحهم

لذا فـإنني أقـدم     ،  الفضل بفضلهم وشكرهم وتقديرهم    االعتراف لذوي ، عمال وكمال األخالق  األ

ـ         ،א/אشكري وتقديري    ، ر على ما بذله  معي من جهد كبي

  .رشاد متواصل حتى أنجز هذا البحثوإ،  إياه من علم غزيروعلى ما منحني، ومتابعة مستمرة

  :الشكر العميقكما أتقدم ب

 מ/

 מ/א

وإبداء المالحظـات   ، ودورهما في إصالح جوانب القصور فيها     ، لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة   

 .واآلراء السديدة، القيمة

  االمتنان إلى الجامعـة اإلسـالمية التـي       وإنه ليطيب لي ويسعدني أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم          

فتحت ذراعيها لكل المتعطشين للعلم والمتلهفين للمعرفة نسأل اهللا العلي العظيم أن يحفـظ هـذه                

 .امعة لتبقى منارة للعلم والعلماءالج
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كليـة  اضل فـي    كما أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل إلى من نلت العلم على أيديهم أساتذتي األف            

كمـا  ، لها التي من وازع سروري أن أنتمي     ، سالمية منارة العلم والعلماء الجامعة اإل     التجارة في 

كما وأشكر  ، أداة الدراسة  في تحكيم     أن أشكر األساتذة المحكمين الذين بذلوا جهداً        إال وال يفوتني 

خالـد  / عبد الناصر مهنا، واألستاذ   / ، واألستاذ  يوسف الكيالي  / واألستاذ ،بيان أبو شعبان  / األستاذ

وأتقدم بالشكر العميـق إلـى      ، مجعلها اهللا في ميزان حسناته    ،  الطيبة م على كل جهوده   ،الحسيني

الزمالء في اإلدارة العامة لضريبة الدخل ومكاتبها الفرعية، كما وأتقـدم           وأخواتي  جميع إخواني   

يـع  بالشكر والتقدير إلخواني المحاسبين والمراجعين لضريبة الدخل الذين سـاعدوني فـي توز            

 أسئلتها، وال يفوتني أن أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في هذا البحث ولو              عناالستبانة واإلجابة   

وأخص بالذكر صديقي المخلص فـؤاد  ، تقديراللهم منى عظيم الود وف ،بكلمة أو نصيحة أو كتابة    

 ،عاهد مرتجى المـدقق اللغـوي للرسـالة       /وسيم سكيك منسق الرسالة، واألستاذ      / شلح، واألخ 

  . اهللا خيراًمجزاهف

 إن  الخلـد وأسأل اهللا الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية، في جنات                 

 وحسن أولئك رفيقا، وأرجو من اهللا العلـي       والصالحين  شاء اهللا مع النبيين والصديقين والشهداء       

إنـه  ، يزان حسناتي يوم القيامةوأن يجعله في م   ،  لوجهه القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً متقبالً      

   .على ما يشاء قدير

  

  

  

  



   خ

א
  

  المختلفـة   الحوافز التشجيعية الـضريبية بأنواعهـا       طبيعة دراسة إلى التعرف على   تهدف هذه ال  

 تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة علـي       ولغرض ، زيادة اإليرادات الضريبية   ومدى تأثيرها على  

الحصول علي البيانات والمعلومـات األوليـة عـن         ولوصفي التحليلي    المنهج ا  تباعتم ا أسئلتها،  

   .وتوزيعها على مجتمع الدراسة تم إعدادها استبانةطريق 

  زيـادة   تؤدي إلـى   تطبيق حوافز تشجيعية ضريبية   أن  هذا وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها         

دة فـي قـانون     مات الوار توعية المكلفين بالتنزيالت والخصو   أن  و،  اإليرادات الضريبية  حصيلة

وأن تطبيق اإلعفاءات بـصورة     ،  تسهيل إجراءات التحصيل الضريبي    ضريبة الدخل تعمل على   

  .عادلة بين المكلفين يحقق العدالة والمساواة بينهم

بتطوير  قيام المشرع الضريبي الفلسطيني ضرورةوفي ضوء تلك النتائج توصي الدراسة ب

وإعادة النظر بما يتالءم مع المقدرة التكليفية لألفراد،  الشرائح الضريبية المنصوص عليها

، بالعدالة الضريبية ، حتى يشعر المكلف فيها من فترة ألخرى حسب الظروف االقتصادية

 تنمية الوعي مع ،تخفيض النسب الضريبية للحد من التهرب الضريبي مع العمل على

، األمر الذي يبة على حد سواءوالمكلفين بالضر كِل من اإلدارة الضريبيةالضريبي لدى 

عدم  الضريبية، ويقلل من ظاهرة والدائرةيؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي بين المكلف 

 ظاهرة التهرب الضريبي، وبالتالي زيادة تخفيض من الضرائب ويؤدي بالتالي إلى الرضا

  .حصيلة اإليرادات الضريبية

 
  
  
  
  

Abstract 
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This study aims to identify tax incentives and their impact on increasing 
income tax. The researcher used the analytical descriptive approach 
obtaining data through a questionnaire that was distributed to the study 
target In order to achieve the study objectives and answer its questions. The 
study reached some important results: the application of tax incentives 
increases tax revenues, educating those who work in the field and 
equipping them with the latest data of discounts and reduction in the 
income tax law facilitate collecting taxes, and that fair treatment and 
distribution achieve equal satisfaction. 
 
In light of these findings, the study recommends the Palestinian taxation 
system to improve tax brackets set forth to suit the individuals and to 
reconsider them from time to time taking into account the economical 
conditions. Reducing tax rates will reduce tax evasion. In addition, raising 
awareness among tax administration and tax payers can remove the 
psychological barrier between and reduce tax dissatisfaction and tax 
avoidance and thus the increase in tax revenue. 
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  :مقدمة

 تستخدمها الحكومة في تنفيذ وتحقيق الكثير من أهدافها         مهمةة  تشكل ضريبة الدخل وسيل   

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها، وتحتل دوراً بارزاً من حيث المـصادر اإليراديـة             

للدولة، كما أنها تعتبر من الوسائل الهامة في تنشيط وتحفيز االستثمارات الخاصة سواء كانـت               

 اً في تحديد قرار االستثمار وزيـادة اإليـرادات للدولـة          دوراً رئيس أو أجنبية ألنها تلعب     محلية  

  ).2007:11 ،الفريجات(

 الدولة وفقاً لقواعد تشريعية مقـررة       ى فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إل      الضريبة هي ف

 مبلغ نقـدي تفرضـه      أو أنها ،  )1987:13 ،ةأبو جبار ( وبصفة نهائية لغرض تغطية النفقات العامة     

ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل        ، أو إحدى الهيئات المحلية فيها جبرياً     الدولة  

 هو المساهمة في تغطيـة نفقـات        هاويكون الهدف من فرض    ،وذلك وفق قانون أو تشريع محدد     

  إليهـا  للوصـول الدولة المختلفة وتحقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتماعية التي تـسعى           

  ).1996: 8، أبونصار، أخرون(

لذلك البد للدولة من حمايـة هـذا        ، السلطة لموازنة   ةافد الرئيسي و الر  من فالضرائب هي 

الرافد كي تتمكن من توفير األموال التي تحتاجها لمعالجة مشاكلها االقتصادية وتحقيـق النمـو               

لمالءمة  أن تتصف الضريبة بالعدالة االجتماعية وا      ىكما وتسعى الدولة إل   ، واالزدهار لمواطنيها 

 القبول والرضا من المكلفين فال يعتبرونها عبئاً عليهم أو عقوبة تصيبهم بل يـدفعونها               تلقىحتى  

عن طيب خاطر مساهمة منهم في تحقيق أهداف الدولة وتحقيقاً للوالء االجتماعي بـين أفـراد                

  ).12:2003، عدس، نور(المجتمع وذلك ضمن سياسة ضريبية ناجحة تتبناها الدولة 
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تعتمد دول العالم منها المتقدمة أو النامية على الحوافز الضريبية كأسلوب لجـذب             هذا و 

االستثمارات لما لها من تأثير هام على زيادة اإليرادات الـضريبية وزيـادة معـدالت النمـو                 

االقتصادي، وتحقيق التنمية االقتصادية في الدول المضيفة لالسـتثمارات، وتختلـف الحـوافز             

ها من نشاط آلخر ومن دولة ألخرى وداخل الدولة الواحدة من إقليم ضريبي             الضريبية في تأثير  

آلخر وذلك لالختالف في األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقهـا مـن وراء اسـتخدام سياسـة                  

اإلعفاءات والحوافز الضريبية، كل ذلك وضع تحدياً أمام السياسة الماليـة والـضريبية لتحديـد               

  )2002:167عوض اهللا، (لحوافز التي تناسب المشروعات المختلفة الشكل المناسب لإلعفاءات وا

سـلوك المكلفـين    على  والشك أن الحوافز التي تتضمنها السياسة الضريبية للدولة تؤثر          

ثارها في معالجة الخلل المـالي      آوتدفعهم نحو تسديد التزاماتهم الضريبية بشكل طوعي لتنعكس         

دقيقة تأخذ في الحسبان اآلثار      ذي يفرض إجراء موازنة   والهيكلي في مكونات الضريبة، األمر ال     

  ).2004:10خرون، وآعفانة، ( السلبية واإليجابية لتلك الحوافز

هذا وفيما يتعلق بموضوع الحوافز التشجيعية الواردة في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني            

الت الـضريبة   فقد شملت بعض الجوانب التي تساهم في منح تسهيالت تحفيزية مثل تعديل معد            

ومنح خصومات تشجيعية وغيرها من الحوافز األخرى ونظراً ألهمية تقييم وتحليل هذه الحوافز             

فإن هذه الدراسة تأتي بغرض الوقوف على دور تلك الحوافز في تشجيع المكلفين علـى الـدفع                 

 واقتراح ما يلزم من حوافز أخرى تعمل في نفس االتجاه وذلك في ضوء الحـوافز التـشجيعية                

  . الواردة في قوانين وأنظمة الضريبة في الدول المجاورة

  

  :مشكلة الدراسة

ترتبط النظم بوجه عام بالبيئة التي تعمل فيها وما يسود تلك البيئة من تيارات اقتـصادية         

واجتماعية، ولكي يستمر النظام يجب تطويره بصفة دائمة حتى يتكيف مع التغيرات الجديدة التي              

مو االقتصادي واالجتماعي، ولما كان النظام الضريبي كأحد تلك النظم فإنه يجب            تالئم التقدم والن  

العمل أيضاً على تطوير أهدافه وأساليبه ليصبح أداة للتوجيه االقتصادي واالجتمـاعي بجانـب              
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 تقديم المحفزات   ىوظيفته التقليدية كمصدر تمويلي للخزانة العامة للدولة، لذا تلجأ الدول عامة إل           

  . الضريبيةاإليرادات حصيلة التي تساهم في زيادة الت والمزايا الضريبية والتسهي

 ليرسم ويـنظم    2004لسنة   17وفي النطاق المحلي في فلسطين فقد صدر القانون رقم          

معالم جديدة للعمل الضريبي في فلسطين حيث كان يطبق في محافظات الضفة الغربية القـانون               

 ، وقـد تـضمن القـانون   1947لسنة  13 القانون رقم  وفي محافظات غزة   1964لسنة   25 رقم

 في عدة مجاالت من بينها مجاالت الحوافز الضريبية بهدف          تعديالت ضمن بنوده إحداث     الجديد

بياً على زيـادة اإليـرادات      يجاإتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم مما يتوقع أن يكون له أثراً            

  .الضريبية

لتلقي الضوء على هذا الموضوع من خـالل التعـرف          من هنا فإن هذه الدراسة جاءت       

لة البحث تدور حول     فإن مشك  ه وعلي ، الضريبية اإليرادات على زيادة    التشجيعيةعلى أثر الحوافز    

  :السؤل الرئيسي التالي

 ) التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على اإليـرادات الـضريبية           الحوافزما هي أثر    (

  :لتاليةوتتفرع منه األسئلة ا

   الضريبية؟اإليرادات على أثر وجود إعفاءات محددةما  -1

  ؟اإليرادات الضريبية علىما أثر الحوافز المؤقتة  -2

  الضريبية؟اإليرادات  ىما أثر التنزيالت المالية للدخل عل -3

  ؟اإليرادات الضريبية ىما أثر الشرائح والنسب الضريبية عل -4

 ؟اإليرادات الضريبية ىلضرائب علما أثر الطرق واألساليب المتبعة في تحصيل ا -5

  

  :أهمية الدراسة

تعتبر ضريبة الدخل هي الضريبة الحقيقية التي تسيطر عليها السلطة الفلـسطينية مـن              

لـذلك   ،هي من الروافد األساسية لخزينة الـسلطة      حيث التشريع والجباية والتحصيل، فالضريبة      

اإليـرادات   تساعد فـي تنميـة       عيةتشجي بشأن إقرار حوافز     2004  لسنة 17صدر القانون رقم    
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 بالمناقشة والتحليل لغرض الوقـوف  تتناوله هذه الدراسة وتعظيم الحصيلة الضريبية، األمر الذي      

على أثر هذه الحوافز وانعكاساتها على األداء الضريبي ومعرفة البدائل الممكنة التي تساهم فـي               

 المكلف واإلدارة الضريبية ذاتها دعماً      زيادة تلك الحصيلة، مما ينعكس أثره بالفائدة على كل من         

  .للخزينة العامة

  

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  .وأثرها على اإليرادات الضريبية الضريبية وتحليلها الحوافز التشجيعيةالوقوف على  -1

 .الضريبية اإليرادات ودورها في توفير حوافز كافية لزيادة التشجيعية الحوافز التعرف على -2

 الواردة في قانون ضريبة الدخل مقارنة       التشجيعية الحوافزليل التغيرات والتطورات في     تح -3

 . في التشريعات السابقةهبما كانت علي

التـشجيعية   الحـوافز  تساهم في بلورة إطار فكري حـول         مهمةالخروج بنتائج وتوصيات     -4

 . البديلة التي تساهم في تنمية اإليرادات الضريبيةالضريبية

  

  :لدراسةافرضيات 

 تؤثر بـصورة ذات داللـة إحـصائية علـى            مالئمةضريبية  شرائح ونسب   إقرار تطبيق    -1

 . الضريبيةاإليرادات

  تؤثر بصورة ذات داللة إحصائية على اإليرادات الضريبية وجود إعفاءات محددة  -2

تؤثر بـصورة ذات داللـة إحـصائية علـى اإليـرادات            ضريبية  إقرار وتطبيق تنزيالت     -3

 .الضريبية

  تؤثر بصورة ذات داللة إحـصائية علـى          رق واألساليب المتبعة في تحصيل الضرائب     الط -4

  .اإليرادات الضريبية
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تؤثر بصورة ذات داللة إحـصائية علـى         تتعلق بالخصم التشجيعي     تشجيعيةتطبيق حوافز    -5

  .اإليرادات الضريبية

  

  :منهجية الدراسة

  :حليلي من خالل األسس التالية على إتباع المنهج الوصفي الت منهجية هذه الدراسةترتكز

دراسة وتحليل األدبيات المتعلقة بالموضوع من خالل الرجوع إلى المراجع العلمية وذلـك              -1

  .ر النظري للدراسة واالستعانة بهالتحديد اإلطا

 علـى   من خالل تـصميم وتوزيـع اسـتبانة       جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع       -2

 بدفع الضريبة من األفراد والشركات العاديـة والـشركات          والمكلفينموظفي ضريبة الدخل    

 علـى زيـادة     التـشجيعية رائهم ومقترحاتهم حول جدوى الحوافز      المساهمة للتعرف على آ   

 . الضريبيةاإليرادات

  

  :الدراسات السابقة

  :بعنوان) 2006، درغام( دراسة  -1

  )"2003-1996(لفترة تقويم وقياس األداء لدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة في فلسطين ل"

وذلـك  ،  تقويم وقياس األداء لدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة في فلسطين           ىهدفت الدراسة إل  

وإظهار المـشكالت والمعوقـات     ، من خالل توضيح أداء موظفي ضريبة الدخل في قطاع غزة         

من أهـم   وكان   الضريبة،   االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية التي يتعرض لها موظفو       

وجود معوقات اقتصادية واجتماعية وإدارية تحول دون استغالل الطاقة القـصوى            نتائج الدراسة 

ألداء دائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة، وعدم بناء نظام معلومات وبيانات متكامـل وحـديث                

ـ   وكان من أهم توصياتها   دخل للقيام بأعمالها المنوطة بها،      لمساعدة دائرة ضريبة ال    ى العمل عل

 التطـور   ىرفع مستوى أداء الموظفين في دائرة ضريبة الدخل واستثمار قدراتهم مما يساعد عل            

، والتقدم في أعمالهم حسب ما هو محدد ومرسوم، تقويم برامج وسياسات دائرة ضريبة الـدخل              
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قيـاس    دقة واستكمال هذه الـسياسة،     ىكون نتائج العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات للحكم عل        

ألداء الضريبي من خالل المقارنة بين السلوك المتوقع واألهداف الـضريبية المرسـومة             فاعلية ا 

  .والسلوك الفعلي ومستويات اإلنجاز والنتائج واآلثار العامة من جهة أخرى، والمحددة من جهة

  :بعنوان) 2004، المومني، اللوزي( دراسة  -2

دراسـة ميدانيـة آلراء     "  األردن دور الحوافز واإلجراءات الضريبية في تشجيع االستثمار في       "

  " .ستثمرين في مؤسسة المدن الصناعيةالم

 دور الحوافز الضريبية والتـشجيعية واإلجـراءات اإلداريـة          ى التعرف عل  ىهدفت الدراسة إل  

الضريبية في تشجيع االستثمار من وجهة نظر المستثمرين في مؤسسة المـدن الـصناعية مـن                

، فاء من ضريبة الدخل وحوافز اإلعفاء من رسوم االستيراد        خالل معرفة آرائهم في حوافز اإلع     

نتـائج الدراسـة    وكان من أهم    ،   الحوافز الضريبية  ىومعرفة آرائهم في إجراءات الحصول عل     

وجود عالقة طردية بين الحوافز الضريبية وتشجيع االستثمار، ووجـود عالقـة طرديـة بـين         

ستثمار، ووجـود عالقـة طرديـة بـين          الحوافز الضريبية وتشجيع اال    ىإجراءات الحصول عل  

  .إجراءات دائرة ضريبة الدخل في التعامل مع المستثمرين وتشجيع االستثمار

عدم التوسع في إصدار حوافز ضريبية للمستثمرين واالكتفاء بما نصت           وكان من أهم توصياتها   

 اإلعفاء  ىل تبسيط إجراءات الحصول ع    ىعليه القوانين والتشريعات الحالية، وضرورة العمل عل      

  . تبسيط إجراءات تحصيل الضرائبىمن رسوم االستيراد، وضرورة العمل عل

  :بعنوان) 2003، حنا( دراسة  -3

نتقاديـة  دراسـة ا  (" تقييم سياسة الحوافز الضريبية ودورها في جذب االستثمارات األجنبيـة         "

  ).مقارنة لتجربتي مصر وسوريا

لتي تمنحها قوانين االسـتثمار فـي كـل مـن            تحليل اإلعفاءات الضريبية ا    ىهدفت الدراسة إل  

جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية لتقرير مدى مساهمتها في جذب االستثمار            

  راسة مدى الرشد في هذه اإلعفاءات،األجنبي المباشر وتحقيق األهداف القومية المبتغاة منها ود
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م فـي تحقيـق أهـداف       رية يجب أن تسه   أن المشروعات االستثما   الدراسة   وكان من أهم نتائج   

نها ليست كلها اقتصادية بل قد تتـضمن أهـدافاً اجتماعيـة وسياسـية، وأن               حيث إ ، المجتمع  

 جميع المشروعات الخاصة،  مثل   الربح مثلها في ذلك      ى أساساً إل  ىالمشروعات االستثمارية تسع  

توجيـه المـشروعات    وأن أحد أهم الوسائل واألدوات التي يمكن للدولـة أن تـستخدمها فـي               

ضـرورة ترشـيد     وكان من أهم توصـياتها    ،  االستثمارية هي اإلعفاءات الضريبية والجمركية    

اإلعفاءات الضريبية والجمركية والحوافز األخرى غير الضريبية بحيث ال يتم منحهـا لجميـع              

ازن المشروعات بال استثناء، ورفع معدالت االدخار المحلي، وتحقيق االستقرار النقـدي والتـو            

  .المالي، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية وفقاً لسياسة تشجيعية تحقق الكفاءة من تطبيقها

 : بعنوان) 2003، المهايني( دراسة  -4

دور الضريبة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريا مع حاالت تطبيقيـة فـي               "

 )".المقارن(التشريع الضريبي 

   ضـوء تطـور    فـي ر وأهمية الضريبة في تمويل عملية التنميـة          تحليل دو  ىهدفت الدراسة إل  

   تـأمين   مـن حيـث   التحديات التي تواجهها الـدول الناميـة        في االعتبار    آخذه، وظائف الدولة 

   مفهـوم الـضريبة وآثارهـا االقتـصادية واالجتماعيـة           وقد تعرضت الدراسة إلـى    ، الموارد

  ج والعمـل وانعكاسـاتها علـى التـضخم أو          والسياسية في توجيه االستثمار واالدخار واإلنتـا      

  وذلـك  ،  درجة النمـو فـي النظـام الـضريبي    كما تطرقت الدراسة إلى ، االنكماش االقتصادي 

  من خالل تحليل النظم الضريبية في الدول النامية والـدول ذات االقتـصاد الموجـه والـدول                 

   ودراسـة حـاالت تطبيقيـة       إلى جانب عرض  ،  المتقدمة والعالقة بينها وبين الهياكل االقتصادية     

  وكـان مـن أهـم      ،  )األمريكـي ، الفرنـسي ، اللبناني، السوري(في التشريع الضريبي المقارن     

  ضرورة إعادة النظر باإلعفاءات الواسعة فـي التـشريع الـضريبي الـسوري بمـا                توصياتها

  نون يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية دون المساس باإلعفـاءات الـواردة فـي قـا              

ـ            المبيعـات وذلـك لتعـويض نقـص         ىتشجيع االستثمار، والنظر في إدخال ضريبة عامة عل

  وإن تـأثير الـضرائب فـي     الـدخل، علـى  الواردات الناجم عن تخفيض عـبء الـضرائب   
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   توجيـه رؤوس األمـوال نحـو بعـض األنـشطة            ىالتنمية االقتصادية يجب أن ال يقتصر عل      

راً مهماً في توجيه رؤوس األمـوال نحـو المحافظـات           بل يتعين كذلك أن تؤدي الضرائب دو      

  .تشكو من نقص في اإلنتاج والتشغيلالضعيفة اقتصادياً التي 

  :بعنوان) 2003، الحاج( دراسة  -5

  ".أثر قانون ضريبة الدخل األردني الجديد على تحصيل ضريبة الدخل في األردن"

قانون  في الضريبية المعمول بها      نجاعة اإلجراءات والتشريعات   ى معرفة مدى  هدفت الدراسة إل  

  . تحصيل ضريبة الدخل في األردنى تأثيرها علىالجديد ومدضريبة الدخل األردني 

   الدخل الجديد من وجهة نظر مقدري ضـريبة          ضريبة ن أثر قانون   أ وكان من أهم نتائج الدراسة    

   غرامـات   ،الخـصم التـشجيعي   ، كبيرة جداً من حيث تقسيط الـضريبة      الدخل والمكلفين كانت    

ـ            ي مـديريات  تأخير الدفع والزيادات الدورية، وحدوث زيـادة فـي الـضرائب المفروضـة ف

  ضـرورة إعـادة النظـر فـي نـسبة           توصـياتها  وكان من أهـم   ضريبة الدخل في األردن،     

  الخصم التشجيعي، باإلضافة إلى إعادة النظـر ببنـود القـانون بمـا يـتالءم مـع الظـروف                   

  ، ة النسبة المئوية للتغير، وضرورة البحث عـن مـصادر أخـرى           االقتصادية في األردن خاص   

  ، الغرامـات ، مثل زيـادة الرسـوم الجمركيـة      (إلى جانب الضرائب لرفد خزينة الدولة بالمال        

  واالنخفـاض  ، بعـد انقطـاع اإلعانـات الخارجيـة       ) تخفيض الدعم الحكومي لـبعض الـسلع      

  .الحاد لتحويالت األردنيين من الخارج

  :بعنوان) 2002،مةخشار( دراسة  -6

) 75( توافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً مع قانون ضريبة الدخل األردني رقم           مدى"

  ".دراسة تحليلية) 1995(لسنة ) 14(والقانون المعدل له رقم ) 1985(لسنة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافق قانون ضريبة الدخل األردني وتعديالتـه مـع المبـادئ                

محاسبية المقبولة قبوالً عاماً لما لذلك من أثر على االستثمار في األردن وحمايـة الـصناعات                ال

أن  وكان من أهم نتـائج الدراسـة      ،  المحلية وتوجيه االستثمارات نحو القطاعات المرغوب فيها      

له والقانون المعدل   ) 1985(لسنة  ) 75(هناك توافقاً كامالً بين قانون ضريبة الدخل األردني رقم          
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وبين تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً مع وجـود بعـض            ) 1995(لسنة  ) 14(رقم  

 ضرورة قيام  وكان من أهم توصياتها   التي كان فيها التوافق بشكل جزئي،       االستثناءات المحدودة   

ن بتعديل بعض المواد والفقرات والبنود في قانون ضريبة الدخل األردنـي            المختصين والمشرعي 

التي ال تتوافر فيها حالة التوافق الكامل بحيث تجعل التوافق بينها وبـين المبـادئ المحاسـبية                 

إذ تعد ضريبة الدخل    ، المقبولة قبوالً كامالً لما لذلك من أثر في مواجهة أوضاع اقتصادية معينة           

 .عنصراً أساسياً من عناصر الموازنة العامة للدولة

  : بعنوان) 2002، خشارمة( دراسة  -7

 1995لسنة  ) 14(قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً في األردن وفق القانون المعدل رقم             "

  ".وأثره على تشجيع االستثمار في األردن

 والقانون المعدل له رقم     1985لعام  ) 75(ضريبة الدخل رقم    تحديد أثر قانون   ىهدفت الدراسة إل  

أن قـانون    كان من أهم نتائج الدراسـة     وى تشجيع االستثمار في األردن،       عل 1995لسنة  ) 14(

 يـشجع   1/1/1996 والذي بدأ العمل به اعتباراً من        في األردن ضريبة الدخل المعمول به حالياً      

 األشخاص الطبيعيين   على االستثمار، فضالً عن مالءمة اإلعفاءات الضريبية الحالية سواء كانت         

الضريبي من خالل أجهزة اإلعـالم      ضرورة نشر الوعي     ، وكان من أهم توصياتها    أو المعنويين 

والمؤسسات التعليمية، ومشاركة القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية في وضع السياسات الضريبية          

للدولة، وتطوير األجهزة اإلدارية كي تعمل على تطبيق األنظمة الـضريبية بكفـاءة، وتبـسيط               

  .نين الضريبيةاإلجراءات لضمان سرعة إنجاز المعامالت الناشئة عن تطبيق القوا

  :بعنوان) 2000، شعبان( دراسة  -8

  ".دراسة تحليلية محاسبية ألثر اإلعفاءات الضريبية على االستثمار في مصر"

 قرارات االستثمار من ناحيـة وعلـى        ى إظهار أثر اإلعفاءات الضريبية عل     ىهدفت الدراسة إل  

 المقـررة للمـشروعات     االقتصاد القومي من ناحية أخرى من خالل تناول اإلعفاءات الضريبية         

شروعات المقامة في المناطق    واإلعفاءات الضريبية المقررة للم   ، المقامة بنظام االستثمار الداخلي   

 مرحلة دراسـة    ىوجود دور مؤثر لإلعفاءات الضريبية عل      وكان من أهم نتائج الدراسة    الحرة،  
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ة أكبـر مـن حجـم       الجدوى الفنية، كما أن حجم مساهمة المصريين في المشروعات االستثماري         

مساهمة العرب واألجانب بالرغم من المميزات والحوافز االسـتثمارية التـي تقـدمها الدولـة               

ـ       ىاإلعفاءات تؤدي إل   للمستثمرين العرب واألجانب،   ادة  زيادة التدفق النقدي الداخل وبالتالي زي

 بقـدر   ضرورة أن تكـون اإلعفـاءات      وكان من أهم توصياتها   صافي القيمة الحالية للمشروع،     

ـ                 ىالمستطاع إعفاءات جزئية أو مؤقتة حتى يتم االستفادة من هذه اإلعفاءات بشكل إيجـابي عل

ـ                ىالحسابات القومية والتقليل من اآلثار السلبية لهذه اإلعفاءات الضريبية، وأن يتم التغلـب عل

وأن  اآلثار السلبية لإلعفاءات دون التوسع في منحها ومنها اإلعفاء من الـضرائب الجمركيـة،  

يتسع إعفاء عوائد السندات المقررة للشركات التي تتخذ شكل منشأة فردية أو شركات أشـخاص               

  .بجانب الشركات المساهمة العامة ليشمل عوائد السندات التي تصدرها شركات التوصية باألسهم

  :بعنوان) 1994، العواملة(دراسة  -9

  ).راسة ميدانيةد" (قياس فعالية األداء في جهاز ضريبة الدخل في األردن"

وكان من أهم نتائج    ،   إجراء تحليل دقيق ألداء جهاز ضريبة الدخل في األردن         هدفت الدراسة إلى  

وجود مؤشرات مالية وإدارية عديدة تدل على تحسن تدريجي مطرد في أداء جهاز ضريبة               الدراسة

 والنـسبية   الدخل في األردن وخصوصاً زيادة التحصيالت من هذه الـضرائب باألرقـام المطلقـة             

 اً تـذمر  غير أن هناك  بالمقارنة مع اإليرادات المحلية والعامة والناتج المحلي اإلجمالي في األردن،           

وجود معوقـات اقتـصادية     و من المواطنين في عالقتهم بجهاز ضريبة الدخل في األردن،           اًملموس

از ضريبة الـدخل    وإدارية واجتماعية وسياسية مهمة تحول دون استغالل الطاقة القصوى ألداء جه          

إجراء المزيد من الدراسات في مختلـف جوانـب          ضرورة   وكان من أهم توصياتها    ،في األردن 

وضرورة تبني   مستوى األداء العام لجهاز الضريبة،الوقوف علىضريبة الدخل في األردن بغية 

 نظام متكامل ومدروس لتقييم أداء جهاز ضريبة الدخل في األردن وربط هـذا النظـام بنظـام                

ـ         الحوافز واالتصال والقيادة والرقابة،     ىوتأسيس نظام متكامل للمعلومات والبيانات والعمـل عل

  .نتطويره بشكل يخدم أغراض دائرة ضريبة الدخل في األرد
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  : بعنوان) 1992، عبد الحليم( دراسة  -10

  ".نتقادية لتأثير المحفزات الضريبية في القوانين المصرية على مناخ األعمالدراسة ا"

 الـضريبية االقتـصادية علـى االدخـار واالسـتثمار           الحوافز إبراز أهمية    دفت الدراسة إلى  ه

ية الموجودة فـي القـوانين      نتقادية للمحفزات الضريب  تصاد القومي بصفة عامة مع دراسة ا      واالق

 بديل مناسب يوفر حافزاً كافياً لالسـتثمار        ىومن ثم بدائل تلك المحفزات للوصول إل      ، المصرية

وكان مـن أهـم     ،  افظة على اإليرادات الضريبية كمورد هام من الموارد المالية للدولة         مع المح 

 مناخ اقتصادي    تشجيع االستثمارات يحتاج إلى جانب المحفزات الضريبية إلى        أن،  نتائج الدراسة 

 الوصـول   ختلفة للمحفزات الضريبية يؤدي إلـى     وإن دراسة البدائل الم    واجتماعي ومالي سليم،  

اسب من بين تلك المحفزات والذي يحقق االرتباط بين شكل المحفز الضريبي وحجـم              للبديل المن 

باإلضافة إلى تـأثيره اإليجـابي فـي قـرارات االسـتثمار            ، االستثمار في األصول الرأسمالية   

 المشرع الضريبي بدراسـة تـأثير األشـكال         ، ضرورة قيام  وكان من أهم توصياتها   ،  الرأسمالي

 توجيهها الوجهة المحققة لمـصالح      ى جذب االستثمارات وعلى   بية عل المختلفة للمحفزات الضري  

 دخول مجاالت اإلنتاج وضمان عدم تعرض       ؤوس األموال على  الدولة الختيار أنسبها، وتشجيع ر    

تلك األموال للمصادرة أو التأميم وذلك لجذب المزيد من مدخرات المصريين الموجودة والمكدسة             

مباشر في المشروعات اإلنتاجية، وتمييز االستثمار عن االدخار في         بالبنوك األجنبية لالستثمار ال   

 المـدخرات فـي     ستثمار أقل من أسعار الفائدة على      اال عائد على المعاملة الضريبية وذلك ألن ال    

  .اطرةفضالً عن تعرض االستثمارات لعنصر المخ، الوقت الحاضر
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  -:الدراسات األجنبية : ثانياً

  : بعنوان) abdulrazag، 2003(دراسة  .1

"The causal relationship between tax revenues and expenditures in 
Jordan" 

 توضيح العالقة السببية بين اإلنفاق الحكومي واإليـرادات الـضريبية فـي             ىهدفت الدراسة إل  

  .2000-1980االقتصاد األردني خالل الفترة ما بين 

وأن  ضريبية واإلنفاق الحكومي همـا متكـامالن،       ال اإليراداتأن  ،  وكان من أهم نتائج الدراسة    

وكان من  ،  هناك عالقة سببية ثنائية مباشرة بين النفقات الحكومية والعائدات الضريبية الحكومية          

ات اإلنفـاق   أن يكون تأثير تطبيق القرارات الضريبية وسياستها وقـرار         ضرورة   أهم توصياتها 

  .ن مع بعضهما البعضكالهما متزامنين ومرتبطي

  :بعنوان) hohots،2001(دراسة   .2

"The role of the tax system of Ukraine, Russia, and Kazakhstan in 
attracting foreign investments". 

هدفت الدراسة إلى تحليل األنظمة الضريبية المطبقة في أوكرانيا وروسيا وقزخـستان، ومـدى              

نبية إليها، لما للتدخل الحكومي والـسياسة       تأثير كل من هذه األنظمة في جذب االستثمارات األج        

المالية وبالتالي السياسة الضريبية من تأثير مباشر على اإلصالح االقتصادي في هـذه البلـدان،               

ولما ألنواع الضرائب وحجم العبء الضريبي من تأثير أكيد على االستهالك واالدخار، وبالتالي             

أن قزخستان قد حققـت النجـاح       نتائج الدراسة   ، وكان من أهم     حجم االستثمار األجنبي والمحلي   

 أوكرانيا  ، أما األكبر من بين هذه الدول بتحسين بيئتها العامة من خالل تحسين نظامها الضريبي            

ع الوصول بأنظمتها الضريبية إلى مستوى البساطة والوضوح والفاعلية الـذي           فلم تستط وروسيا  

يجب أن يكـون النظـام الـضريبي     اتهاوكان من أهم توصي   ه،  استطاعت قزخستان أن تصل إلي    

نظاماً واضحاً يمتاز بالفاعلية والبساطة والوضوح حتى تستطيع أي دولـة أن تـصل بنظامهـا                

 قزخستان، ويجب على كل دولة تهدف إلى أن يكون نظامها الضريبي            هالضريبي كما وصلت إلي   

  .ماليوسياسي ونظاماً فعاالً أن تهيئ البيئة المناسبة من إصالح اقتصادي 
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  :بعنوان) MOSER AND EVANS,1995(دراسة  .3

"The Effect of Horizontal and Exchange Inequity on tax Reporting 
Decisions". 

  أنه في ظل عدم العدالة األفقية سيقدم دافع الضريبة في إقراره الضريبي دخالً            ىهدفت الدراسة إل  

  .ى حالهايبة مع بقاء الخدمات العامة علأقل أو أكثر عندما يتم زيادة أو تخفيض معدل الضر

أن دافعي الضرائب يعلنون عن دخل أكبر عند شـعورهم بالعدالـة             وكان من أهم نتائج الدراسة    

 إفصاح المكلف عن دخلـه فـي اإلقـرار          ىاألفقية، وال يوجد تأثير لعدم وجود عدالة تبادلية عل        

يـد ويـنخفض حـسب زيـادة     وإفصاح المكلف عن دخله في اإلقرار الـضريبي يز  الضريبي،

يجـب أن تتـوفر      وكان من أهم توصياتها    ى التهرب الضريبي،  وانخفاض المخاطر المترتبة عل   

العدالة الضريبية حتى تكون حافزاً للمكلف بتقديم إقراره الضريبي بصورة سـليمة، وال بـد أن                

 بأمانة وصدق ضريبييكون هناك مصداقية بين المكلف ومقرر الضريبة حتى يتم تقديم اإلقرار ال           

  .من قبل المكلف

  :تعليق على الدراسات السابقة

في تشجيع االستثمار   تطرقت الدراسات السابقة إلى دور الحوافز واإلجراءات الضريبية         

وتقييم سياسة الحوافز الضريبية ودورها في جذب االستثمارات األجنبية، كما تطرق البعض منها             

 على تحصيل الضرائب، في حـين تناولـت دراسـات           إلى الوقوف على أثر القوانين الضريبية     

أخرى أثر اإلعفاءات الضريبية على االستثمار، وباإلضافة إلى ذلك هناك دراسات تعرضت إلى             

موضوع دراسة أثر الحوافز الضريبية التشجيعية على مناخ األعمال السائد فـي البلـدان التـي              

لقـوانين الـضريبية علـى إجـراءات        أجريت فيها، وعالوة على ما سبق تم التعرض إلى أثر ا          

  .تحصيل الضرائب

وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود تتسم بالشمولية إلبراز أثر الحوافز الضريبية علـى اإليـرادات               

الضريبية من خالل تحليل العوامل المؤثرة في اإليرادات وبيان أوجه القصور في قانون ضريبة              

ز الواردة فيه بغرض الوصول إلى نتائج تساهم        الدخل المطبق في فلسطين وتقييم وتحليل الحواف      

في تالفي ما يشوبه من سلبيات وطرح مقترحات تشجيعية في مجال الحوافز الضريبية تـشجع               

  .المكلفين على دفع الضريبة المستحقة عليهم
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  .) أغراضها- أنواعها-طبيعتها( لتشجيعيةاالحوافز : المبحث األول •

  .وطرق تحصيلها الضريبية اإليرادات: المبحث الثاني •
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  :ةـمقدم

 إحدى أدوات السياسة الضريبية والمالية التي تسهم وتوجه التشجيعيةتعد الحوافز 

ح اإلعفاءات الضريبية لبعض المشروعات، ومعاملة األرباح التي االستثمارات عن طريق من

الك مرتفعة نسبياً الستثمارات تيعاد استثمارها معاملة تفضيلية، والسماح باعتماد معدالت إه

معينة، وإجازة ترحيل الخسائر، إلى جانب غيرها من الحوافز الضريبية األخرى والتي تعد 

ا تتدخل الدولة لتوجيه األنشطة االقتصادية الوجهة التي تتفق وسيلة غير مباشرة والتي من خالله

مع أهدافها القومية، فهي أداة توجيه وتشجيع لالستثمارات بما يتفق وتحقيق األهداف االقتصادية 

 فإن األمر التشجيعيةواالجتماعية للمجتمع، هذا وألغراض الوقوف على دور تلك الحوافز 

  ).17: 2003حنا، ( :اعها كما يلي على طبيعتها وأنويقتضي التعرف

  :التشجيعيةمفهوم الحوافز 

 بأنها عبارة عن نظام يتم تصميمه في إطار السياسة المالية التشجيعيةتعرف الحوافز 

عوض اهللا، (. للدولة بهدف تشجيع االدخار واالستثمار، ويتفاوت من دولة ألخرى حسب ظروفها

 الوطنية واألجنبية لتمويل خطط اإلنتاج الالزمة ، وذلك بهدف تشجيع االستثمارات)170: 2002

 لسد احتياجات المواطنين وزيادة حجم الصادرات، وبالتالي تلعب دوراً مؤثراً في عملية التنمية

  ).189: 1992عبد الحليم، (

وتعرف بأنها أداة توجيه وتشجيع لالستثمارات بما يتفق وتحقيق األهداف االقتصادية 

  .)17:2003حنا، (واالجتماعية للمجتمع 
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يجابية تدفع رأس إوبالتالي فهي عبارة عن مجموعة من اإلعفاءات التي تؤدي إلى آثار 

، أي أنها تتقدم بالمستثمر خطوات تدفعه إلى منهالمال األجنبي والمحلي إلى القدوم لالستفادة 

  ).339: 2004  المومني،اللوزي،( إصدار قراره بإحضار أمواله لالستثمار على نحو أسرع

  : وأثرها على االدخار واالستثمارالتشجيعيةالحوافز 

  : على االدخارالتشجيعيةأثر الحوافز  .1

يتوقف االدخار في الدول النامية على عوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية وتنظيمية، حيث 

أن غالبية الدول النامية تعاني من ضعف نسبة االدخار مما يؤدي إلى انخفاض نسبة االستثمار 

عف التكوين الرأسمالي الذي يشكل بدورة عصب التنمية، لذا فإن السياسة الضريبية تعد ذات وض

  .)smith,1990( ملموسة في تعبئة الموارد لالدخارفائدة 

ومما ال شك أن تحقيق أعلى معدل ممكن من تكوين رأس المال هو الهدف األول 

وتوجيهه نحو ) االدخار(القتصادي للسياسة الضريبية، وتحقيق الهدف يستلزم تعبئة الفائض ا

االستثمار، وإذا كانت الضرائب على االستهالك أو على المبيعات في بعض األحيان تشجع على 

االدخار، إال أن استخدام الحوافز الضريبية وأهمها اإلعفاءات من الضرائب النوعية بجانب 

 ومن أمثلة اإلعفاءات ،)190:  1992عبد الحليم،(العوامل األخرى يزيد من نمو معدل االدخار 

االقتصادية إعفاءات فوائد الودائع المصرفية من الضريبة النوعية، أي الضريبة على إيراد القيم 

وبالتالي من الضريبة العامة على اإليرادات، والدولة ) إلى جانب رفع أسعار الفوائد(المنقولة 

دخار ألنها تعتبره العنصر الناجحة تحاول جذب أصحاب رؤوس األموال وتشجيعهم على اال

عبد ( وذلك عن طريق تقديم الحوافز التشجيعيةالجوهري في تدبير األموال الالزمة 

  .)12:1991الوهاب،

  : لحوافز التشجيعية على االستثمارأثر ا .2

إن اعتماد دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية على الحوافز الضريبية كأسلوب 

أثير هام على زيادة معدالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية االقتصادية لجذب االستثمارات لها ت

واالجتماعية في الدول المضيفة لالستثمارات، وتبدو الحاجة الملحة لجذب االستثمارات سواء 
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المحلية أو األجنبية خاصة في الدول التي تعاني من نقص في رؤوس األموال المتاحة 

لنامية على وجه الخصوص تستعين بكافة الوسائل المتاحة لجذب الستثمارها، مما يجعل الدول ا

هذه االستثمارات سواء كانت في شكل حوافز ضريبية أو حوافز غير ضريبية، ويمثل ذلك أهم 

لذلك ، )6:2006غبريال، (المشاكل التي تواجه واضعي السياسة المالية واالقتصادية في تلك الدول 

  : ة االستثمارية في أي دولة نامية همافهناك عامالن يتحكمان في السياس

حاجة الدولة إلشباع حاجات ومتطلبات التنمية ومن ثم تغطية أوجه اإلنفاق العام، وهذا   - أ

  .ا في المقام األول حصيلة الضرائبيفترض توفر إيرادات عامة منه

مية حاجة الدولة إلى جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار والمساهمة في تنفيذ خطة التن - ب

 الضريبية دوراً هاماً في تحقيقهااالقتصادية واالجتماعية والتي تلعب اإلعفاءات والتيسيرات 

 .)1991:10،حكمت(

وفي هذا السياق تسعى معظم الدول النامية إلى جذب رأس المال الوطني واألجنبي على 

 تعمل على جذب حد سواء وذلك بتوفير المناخ المالئم لالستثمار والتوسع في الحوافز الضريبية

ق والقطاعات االستثمارات وتوجيهها نحو األنشطة االقتصادية التي ترغبها الدولة وفي المناط

 ما بعد الضريبة للنشاط الذي هن هدف المستثمر كان وما زال تعظيم أرباحالتي تفضلها، وذلك أل

ير على قرار من هنا نجد أن لإلعفاءات الضريبية وخاصة اإلعفاءات التشجيعية تأث. يزاوله

االستثمار، وهذا التأثير هو الذي يحدد مدى إمكانية اإلعفاءات في جذب وتوفير رؤوس األموال 

، كما وشجع قانون االستثمار الفلسطيني رقم وتوجيهها نحو االستثمارات التي تحقق أهداف الدولة

لهيئة المسئولة تأسيس ا:  االستثمار في فلسطين وذلك من خالل عدة وسائل منها1998لسنة ) 1(

عن تشجيع وتسهيل االستثمار في فلسطين، وتقديم الضمانات للمستثمرين واالستثمارات القائمة 

في فلسطين ومنح الحوافز للمستثمرين وتوفير المناخ المالئم لتشجيع االستثمار في فلسطين وقد 

 الدخل واألرباح التي قدم القانون العديد من الحوافز واإلعفاءات من أهمها اإلعفاء الضريبي على

من القيمة األصلية لحصة رأس مال المشروع وذلك بعد % 10يوزعها المشروع وذلك بنسبة 
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قانون تشجيع (انقضاء مدة اإلعفاء التي تحدد من قبل الهيئة من تاريخ بدء اإلنتاج أو العمل بها 

  ).1998االستثمار، 

  :أهداف الحوافز التشجيعية

لى تشجيع االستثمار في الدولة، كما ويشجع المكلفين  عالتشجيعيةتعمل الحوافز 

  وأصحاب الشركات والمؤسسات والجمعيات الخاضعة للضريبة على دفع الضريبة 

   :المستحقة عليهم وذلك حسب النظام والقانون الضريبي ومن هذه األهداف ما يلي

 :تخفيض مخاطر استثمارات معينة  -أ 

التوسع في منح الحوافز واإلعفاءات إن تخفيض مخاطر االستثمار يتم من خالل 

 دعامة قوية الضريبية باعتبار أن هناك عالقة متزايدة بينها وبين جذب االستثمارات التي تعتبر

  .لتنمية الدخل القومي

 :تحسين ربحية االستثمارات -ب 

من المعلوم أن ربحية االستثمارات تزداد من خالل منح حوافز ضريبية حيث تعمل تلك 

 تحسين ربحية حقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي للمؤسسة وتؤدي إلىالحوافز على ت

 .االستثمارات

 :ادة األنشطة المنتجة في المجتمعزي -ج 

تعمل اإلعفاءات والحوافز الضريبية التي يتم منحها للمكلفين وأصحاب المهن المختلفة 

 زيادة األنشطة على تشجيعهم لدفع الضرائب والمستحقات المطلوبة منهم، وبالتالي تؤدي إلى

  ).170 :2002عوض اهللا، ( التي يقومون بالعمل من خاللها

  :أنواع الحوافز التشجيعية وآثارها المالية

تقدم السياسة الضريبية عادة على تبني العديد من التشريعات المتضمنة تحديد أنواع من 

  أهم أنواع الحوافزالحوافز الضريبية بهدف زيادة حجم االستثمارات األجنبية والمحلية وتتمثل

  : تيآل في االتشجيعية
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  :المعاملة الضريبية للخسائر المرحلة )1

هناك العديد من التشريعات والقوانين الضريبية تعتبر المعاملة الضريبية للخسائر المرحلة 

 .)131: 2008عفانة، القطاونة، ( ضمن الحوافز

ن ضريبة الدخل األردني التي من قانو) 10( المادة رقم عليه ومن هذه التشريعات ما نصت 

   :في أي سنة على النحو التاليتنص على معالجة الخسائر التي تلحق بالمكلفين 

 الخاضعة للضريبة شخص خالل السنة في أحد مصادر دخلهإذا لحقت خسارة بأي   -أ 

ي السنة نفسها من  الصافي فلقانون يجري تقاصها من مجموع دخلهبمقتضى هذا ا

  .المصادر األخرى

 بلغت الخسارة مقداراً ال يمكن تقاصة بكاملة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة إذا  -ب 

فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور 

 . من الدخل الصافي المتحقق خاللهاإلى كل سنة من هذه السنوات

اً لما خضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا  لو كانت ربح التيال يجوز تنزيل الخسارة  -ج 

 .القانون

 .ال يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إال إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة  -د 

  : المعجلاإلهالكاستخدام طريقة  )2

صورة من صور ) القسط المتناقص (يعد السماح بتطبيق طريقة االستهالك المعجل

 حيث يتم تطبيق هذه الطريقة لغرض التأثير في ) 205: 1992عبد الحليم، ( الحوافز الضريبية

ن خصم مبالغ كبيرة لإلهالك  وبالتالي في تحقيق وفورات ضريبية، وذلك أل،الوحدة االقتصادية

في السنوات األولى للحياة اإلنتاجية لألصل، يؤجل دفع الضرائب للفترات المستقبلية، كما وأن 

عائه الضريبي نتيجة استهالك أصوله الرأسمالية خالل هذا الحافز يعطي المستثمر حسماً من و

فترة زمنية أقل من عمر هذه األصول اإلنتاجي أو االفتراضي، بهدف تقليل ما يدفعه المستثمر 

ويكون القصد من هذا الحسم دعم المشاريع في بداية . في بداية عمر المشروع قدر اإلمكان

لمشاريع وتكون تكلفة اإلنتاج فيها عالية، فال بد ن هذه الفترة تكون حرجة لعمرها اإلنتاجي أل
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 من هذا الدعم حتى تستطيع النهوض واالستمرار وإلعطائها دفعة قوية في التوسع والتحديث نإذ

وزيادة االستثمار، مما يعود بالنفع على اقتصاد البلد بزيادة الطاقة اإلنتاجية الكلية ويبرر النقص 

دول النامية أن توازن بين حاجة البالد إلى رأس المال بحصيلة الضريبة، وعلى حكومات ال

للمساهمة في التنمية االقتصادية، وما يتطلبه التشجيع من حوافز ضريبية فتتجه إلى منح 

المستثمر الحوافز التي تدفعه إلى القيام باالستثمار فيها، وتبعاً لذلك تقتصر صفة معجل اإلهالك 

 األصل في السنوات  للممولين خصم نسبة من تكلفةعلى السماح باستخدامها كطريقة تجيز

  .عادية أكبر من النسبة المقررة في الطرق الاألولى من عمره

  :استخدام مسموحات االستثمار )3

تتمثل  والتشجيعيةيعد استخدام مسموحات االستثمار صورة أخرى من صور الحوافز 

  ) 175 :2002عوض اهللا، ( -:تيفي اآل

 ،يبة في السنوات األولى لالستثمارن تكلفة األصل الخاضع للضرخصم نسبة مئوية معينة م  - أ

وذلك بخالف نسبة اإلهالك المسموح بها، ومن ثم يتم خصم اإلهالك السنوي لألصل من 

  .الدخل الخاضع للضريبة

تخفيض الضريبة المستحقة بنسبة معينة من تكلفة األصل في سنة الحصول عليه، ويسمح  - ب

 . اإلجمالية لألصل التكلفةبعد ذلك باستهالك

ويمتاز أسلوب مسموحات االستثمار بسهولة تطبيقية من ناحية وتوفير حافز ملموس من 

ن إجمالي ما يتم خصمه من الدخل الخاضع للضريبة يفوق تكلفة األصل، فضالً ناحية أخرى، أل

 . التي تستوجبها الطرق األخرىعن تفادي التعقيدات

  :ماليةملة التشجيعية لألرباح الرأسالمعا )4

األرباح الرأسمالية هي تلك األرباح التي تنتج من زيادة قيمة البيع أو التعويض عن 

القيمة الدفترية لألصل المباع، وتعد المعاملة الضريبية لألرباح الرأسمالية ذات أثر كبير على 

ء ن التوسع في إعفاحيث إتحفيز االستثمار بالنظر إلى الوفورات الضريبية التي تنتج عنها، 
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حسين، ( األرباح الرأسمالية من الضريبة يعد محفزاً قوياً على زيادة االستثمار في األصول الثابتة

1988 :179.(  

وفي هذا الشأن يرى بعض الباحثين أن تكون المعالجة الضريبية لهذا النوع من األرباح 

ي إطار عن طريق وضع حدود لإلعفاءات الخاصة بها مع ضرورة إجراء قياس محاسبي دقيق ف

علمي لقياس أثر هذه اإلعفاءات بشكل مستمر للتحقق من الغاية التي تستهدفها تطبيق هذه 

  ).400: 1986الناغي، (المعاملة 

  :المتعلقة باالستثمارات الرأسمالية ةاإلعفاءات الضريبي )5

وهي تلك اإلعفاءات التي تلجأ لها الدول النامية لجذب وتوفير استثمارات تساعدها في 

خطة التنمية، وتلجأ إليها الدول المتقدمة لتشجيع االستثمارات الجديدة وسياسة اإلعفاءات تحقيق 

 نجاحها يعتمد على عدالة ويتبين أنالضريبية جربتها بعض الدول األجنبية مثل إنجلترا، 

الضريبة وعلى استقاللها وتنقسم اإلعفاءات الضريبية من حيث المدة إلى إعفاءات دائمة 

 وهناك عدة أنواع من اإلعفاءات قتة وهو ما نطلق عليه اإلجازة الضريبيةوإعفاءات مؤ

  ).202 :1992 الحليم، عبد( :الضريبية أهمها

 : اإلعفاءات الدائمة  . أ

وهي اإلعفاءات التي ال تتقيد بمدة معينة فهي تعفي من الخضوع للضريبة بصفة دائمة، 

  :  حاالت نادرة منهاوتلك اإلعفاءات ال يلجأ إليها المشرع الضريبي إال في

 تكاليفها االستثمارية أو عحالة االستثمارات التي يحجم عنها المستثمرون نظراً الرتفا -

  .النخفاض العائد الذي يتحقق منها أو لكال السببين

، وتعتبر عليةحالة االستثمارات التي يصعب تحديد األرباح التي تتحقق منها بصورة ف -

  .تقدم األساليب المحاسبية لقياس ربحية المشروعاتهذه الحالة نادرة نظراً لتعدد و

في ما يطبق حالة االستثمارات في مشروعات عامة وأوضح مثال على هذا اإلعفاء  -

  .هو إعفاء أرباح االستغالل الزراعي من الضريبةومصر 
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  :)اإلجازة الضريبية(اإلعفاءات المؤقتة   . ب

فاء مؤقت لبعض األنشطة أو القطاعات يعد اإلعفاء الزمني أو اإلجازة الضريبية بمثابة إع

االقتصادية من الخضوع للضرائب المستحقة في بداية حياة المشروع ،ويتوقف طول هذه 

الفترة على حجم المشروع وأهميته لالقتصاد القومي ومجال االستثمار وغيرها من 

لضريبية  ويعد هذا اإلعفاء أحد أشكال الحوافز ا، )202 : 1992عبد الحليم،( االعتبارات

انتشاراً، وهو يعني إعطاء المشاريع إجازة من التعامل مع دائرة ضريبة الدخل لفترة زمنية 

من تاريخ بدء اإلنتاج حتى تتجاوز هذه المشاريع الفترة الحرجة في مراحل عملياتها 

اإلنتاجية األولى لتتمكن من الوقوف واالستمرار باإلنتاج، وقد يرتبط هذا اإلعفاء بعدة 

 ، منها حجم المشروع ومجاله االستثماري ونسبة األرباح التي يحققها منسوباً لرأسمالهعوامل

وفي األردن مثالً تؤخذ المنطقة التنموية التي يقام فيها المشروع بعين االعتبار لتقدير نسبة 

اً خالل أول عشر يجياستحقاق المشاريع من اإلعفاء من ضريبة الدخل كلياً أو جزئياً أو تدر

ت من عمرها وقد يرتبط هذا اإلعفاء بقدر من األرباح التي يحققها المشروع منسوباً سنوا

  .لرأسماله، فإذا بلغت األرباح نسبة محددة من رأس المال توقفت اإلجازة الضريبية

 تتمثل في معينةوفق أولويات قد تتفاوت  مدة اإلعفاء الضريبي الزمني أنهذا ويرى البعض 

  ).129: 1988حسين، (: تيآلا

بالنسبة للمشروعات التي تتعرض لمخاطر محدودة وال تحتاج إلى أساليب متقدمة   -أ 

تكنولوجياً، وتتميز بانخفاض حجم األصول الرأسمالية المستثمرة فيها يكون إعفاؤها 

  .ضريبياً لفترة أقل

بالنسبة للمشروعات اإلنتاجية التي تحتاج إلى أصول رأسمالية متقدمة وعادة ما تحقق  -ب 

 ضئيلة في السنوات األولى من عمرها تكون فترة اإلعفاء الضريبي بالنسبة لها رباحاًأ

 .أطول

المشروعات التي تتميز بارتفاع درجة المخاطرة فيها وتحتاج إلى استثمارات رؤوس  -ج 

فهذه المشروعات  ،اح فيها ضعيفة في السنوات األولىأموال ضخمة ونسبة تحقيق األرب

 .لتتمتع بفترة إعفاء ضريبي أطو
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بالنسبة لبعض المشروعات الحيوية التي تحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية مثل   -د 

ضريبي بالنسبة لها أطول مشروعات اإلسكان االقتصادي والمتوسط تكون فترة اإلعفاء ال

 .من غيرها

 :األسعار أو المعدالت الضريبية التمييزيةتفاوت  )6

سعار الضريبة بين بعض األنشطة لتشجيع يقصد باستخدام سعر الضريبة كحافز هو التمييز في أ

 واالجتماعية المرغوبة والتدخل ةبعضها والحد من البعض اآلخر حسب األهداف االقتصادي

الضريبي عن طريق أسعار الضريبة المعتدلة أو المرتفعة وهي إعطاء أسعار ضريبية تفضيلية 

حجم المشروع، : رات مثلبناء على مجموعة من المعايير ترتبط عكسياً بمجموعة من المتغي

وعدد العمالة المحلية المستخدمة في المشروع وحجم التصدير وحجم المدخالت من المنتج 

المحلي وغيرها وذلك تشجيعاً للمشاريع للحصول على إعفاء من الضرائب واستخدام العمالة 

ن حساب مستحقة الدفع، ويمك تأثير مباشر على كمية الضرائب ويكون لهذا الحافز. المحلية

الميزة الضريبية بقياس الفرق بين الضرائب محسوبة على أساس األسعار العادية والمحسوبة 

وعلى سبيل المثال فقد استخدم المشرع المصري هذا الحافز . على أساس األسعار المعدلة

التوسع فيها بالضريبي في بعض الحاالت فقام بتخفيض سعر الضريبة على األنشطة المرغوب 

   ).2004: 334اللوزي، المومني، (سعر الضريبة األصلي دون تغيير مع بقاء 

  :اهالكات األصول الرأسمالية )7

 المستثمر على استهالكإعفاء ضريبي ب هناك شكل آخر من أشكال المحفزات وهو السماح

ألصل االفتراضي، بحيث ألصوله الرأسمالية في صورة أقساط متفاوتة حتى نهاية عمر ا

خر كما في حالة قد تأخذ شكالً آقساط مساويةً لقيمة األصل السوقية، أو  تلك األيكون مجموع

منح المستثمر الحق في أن يحسم من أرباحه نسبة من تكاليف أصوله الرأسمالية الجديدة 

لتمكين المستثمر من توفير مبالغ نقدية لالستعاضة عن أصوله بأصول أخرى جديدة أكثر 

  .تطوراً وحداثة
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 :شجيع بعض األجهزة الموردةحوافز متعلقة بت )8

حيث يتم فيها إعفاءات جمركية على رؤوس األموال العينية، المعدات أو المواد األولية، 

واألجزاء والوسائل المتعلقة بعملية اإلنتاج، واعتمادات ضريبية بالنسبة للرسوم الجمركية 

  .) 2004:6 كتاد،نواال( لى المعدات أو اللوازم المستوردةالمؤداة ع

 : بالتصديرحوافز متعلقة    )9

إليرادات الصادرات، وخفض من الصور األخرى للحوافز هو تطبيق معاملة تفضيلية 

الضريبة على الدخل بالنسبة لألنشطة الخاصة المدرة للعملة أو الصادرات من المواد 

المصنعة، ومنح إعفاءات ضريبية على المبيعات الداخلية في مقابل أداء الصادرات، ومنح 

 فمن خالل تلك اإلعفاءات المذكورة مقارنة مع .ات رأس مالية للصناعات التصديريةوعال

  .قانون ضريبة الدخل الفلسطيني نجد أن القانون قد تطرق إلى البعض من هذه اإلعفاءات

  : نجاح سياسة اإلعفاءات والحوافز الضريبية

  .)3: 2004الهادي،  عبد( :نإن نجاح سياسة اإلعفاءات والحوافز الضريبية ترتبط بتحقق معياري

هو معيار الكفاءة فال بد أن نقارن بين منافع اإلعفاءات والحوافز الضريبية : المعيار األول

  .والتضحيات التي تتحملها الخزانة العامة مقابل منح هذه الحوافز واإلعفاءات

فز الضريبية ألهدافها هو معيار الفاعليه لبيان مدى تحقيق سياسة اإلعفاءات والحوا: المعيار الثاني

في تحقيق التراكم الرأسمالي وزيادة عدد المشروعات الجديدة وزيادة حجمها وزيادة 

  .القيمة المضافة لهذه المشروعات

وفي هذا السياق أيضاً فإن تحقيق نجاح هذه الحوافز والحكم عليها يتطلب إجراء تعديالت تشريعية 

  :وتنفيذية لتحقيق خمسة أهداف هي

  :ولالهدف األ •

توحيد التشريعات المقررة لإلعفاءات والحوافز الضريبية في تشريع واحد حتى تكون الرؤية 

  .والحوافز اإلعفاءات هذه بشأن واضحة للمستثمر
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  :الهدف الثاني •

إلزام المشروعات التي تتمتع باإلعفاءات إذا تقرر باالستمرار في النشاط مدة مماثلة لإلعفاء 

 وتطور إنشاء لظروف مراعاة الضريبة أسعار في بالتدرج احاالقتر هذا أو العدول عن

  .المشروع

  :الهدف الثالث •

أن يكون الهدف من الحوافز هو دعم المشروعات اإلنتاجية التي تمثل إضافة حقيقية لالقتصاد 

  .القومي وتوفر فرص عمل حقيقية ألبناء المجتمع

  :الهدف الرابع •

األمان واالستقرار وإلغاء التعقيدات اإلدارية لتشجيع توفير المناخ المالئم لالستثمار لتوفير 

تبر دفعة وحفز االستثمار واالنتقال من المركزية الشديدة التي تحكمنا إلى الالمركزية التي تع

  .وثورة لتشجيع االستثمار

  :الهدف الخامس •

 عن توسيع قاعدة الملكية ودعوة جميع أفراد المجتمع ليكونوا مستثمرين ال مدخرين والعدول

السياسات التي ترفع معدل العائد على الودائع حتى ال ندفع الناس إلى اكتناز أموالهم في 

  . ودائع ونحرم االقتصاد منها

لذلك ال بد أن يكون عائد االستثمار أكبر من عائد االدخار،مما يتطلب السعي نحو ترشيد 

و التنمية وتحقيق وتطبيق حوافز وإعفاءات ضريبية تساهم في تعزيز دور المشروعات نح

 .األهداف التي ترمي إليها تلك اإلعفاءات
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א א
א א אא

  

  :مقدمة

 بين مختلف مصادر اإليرادات العامة للدولة، وال يرجع تحتل الضرائب مكانة متميزاً

يستهان بها في دعم يجابية ال إ تمويلية فحسب بل لما لها من نتائج أداةذلك إلى أهميتها ك

 للسياسة االقتصادية للدولة باإلضافة إلى ما المهمةالموازنة العامة باعتبارها إحدى األدوات 

 التشجيعيةتحققه من أهداف في مختلف المجاالت، لذلك اعتمدت دول العالم على الحوافز 

و االقتصادي كأسلوب لجذب اإليرادات للدولة لما لها من تأثير هام على زيادة معدالت النم

خر التشجيعية في تأثيرها من نشاط آلوتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتختلف الحوافز 

خر وذلك لالختالف في األهداف ومن دولة ألخرى وداخل الدولة الواحدة من إقليم ضريبي آل

  يعيةالتشجالتي تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء استخدام سياسة اإلعفاءات والحوافز 

 الضريبية وطرق اإليراداتوعلى ضوء ما تقدم يتناول هذا المبحث . )2006: 14الجندي، (

  .تحصيلها

  :تعريف الضريبة

اختلف الفقهاء والمفكرون واالقتصاديون في تعريفهم للضريبة وذلك بسبب تطور الفكر           

اص تقوم بـه    االقتصادي واالجتماعي والسياسي، فقد عرفت بأنها اقتطاع مالي من ثروة األشخ          

   دافعها وذلـك بهـدف تحقيـق هـدف عـام            الدولة عن طريق الجبر دون مقابل خاص يحققه       

 ).14: 2004، أبوحشيش(

 طبيعيين، أو معنويين، جبراً إلى الدولة اوعرفت بأنها مبلغ من النقود يدفعه األفراد، سواء كانو

، كما عرفت بأنها )7: 1997 الشورابي،( امة، دون أن يكون هناك مقابل لهالتغطية النفقات الع
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مصدر من مصادر اإليرادات العامة للدولة، تأخذ بصورة مبلغ من النقود، يؤديه الممول 

  جبراً، وبصفة نهائية، من دخلة وأرباحه التي يحققها، بغض النظر عن النفع الذي ) المكلف(

لية إلزامية تحددها ، وعرفها آخرون بأنها فريضة ما)2006:14الجندي، ( عليه في مقابلهايعود 

  الدولة ويلتزم الممول بدفعها نقداً أو عيناً دون مقابل مباشر لتمكين الدولة من القيام 

بالخدمات العامة لتحقيق أهداف المجتمع، كما عرفت بأنها اقتطاع مالي في شكل مساهمة نقدية 

  رتهم على الدفع إجبارية من األفراد للمشاركة في تحمل أعباء الخدمات العامة، تبعاً لمقد

ودون النظر إلى تحقيق نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمات أو هذه النفقات وتستخدم 

م الدولة بتحصيلها لذلك حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية وغيرها وتقو

 ).239: 2005 المجيد،عبد (

 كافة أنواع الدخول الناتجة من من خالل التعريفات السابقة يتضح أن ضريبة الدخل تفرض على

وتفرض على األشخاص وشركات األفراد العادية بمعدل ، رأس المال أو العمل أو االثنين معاً

تصاعدي على أساس الشريحة الضريبية حسب القانون من الدخل الخاضع للضريبة مع مراعاة 

لفرد يدفع الضريبة ليس من وبالتالي فإن ا، األعباء العائلية واألعباء األخرى من إجمالي الدخل

، ولكن بصفته عضواً في هيئة معينة، وال بقدر هذا النفع،  بالذاتعليهأجل النفع الذي يعود 

وهكذا تقوم ضريبة الدخل على . وبسبب ما بينه وبين تلك الهيئة من روابط سياسية أو اقتصادية

  .أساس تضامن أفراد المجتمع وسيادة الدولة وسلطتها عليهم

  :الضريبةخصائص 

من األهمية بمكان بيان الخصائص الضريبية التي تنفرد عن غيرها من اإليرادات بخصائص 

ادر معينة، وقد تناولت أدبيات هذه الضريبة اإلشارة إلى تلك الخصائص تمييزاً لها عن مص

  .)2008:17القطاونة، عفانة، ( :اإليرادات األخرى أهمها

لحق المكلف بشخصه سواء الطبيعي أو المعنوي أي أن ضريبة الدخل ت: شخصية الضريبة )1

حد ا من الشخص نفسه، فمثالً لو قام أوبذلك تكون الضريبة مستحقة ويتابع تحصيله

األشخاص الطبيعيين ببيع مؤسسته الفردية إلى شخص آخر فإن الضريبة تستحق وتحصل 
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مؤسسة بعد البيع من السنوات السابقة على عملية البيع من البائع ودون مالحقة ومتابعة لل

لتحصيل األرصدة المستحقة السابقة، أما في الحاالت التي يكون فيها المكلف شخصاً معنوياً 

فإن متابعة استحقاق الضريبة وتحصيلها يكون من الشخص المعنوي نفسه وبغض النظر عن 

أوضاع الشركاء ومساهمتهم أو دخول شركاء جدد أو انسحاب كل أو بعض الشركاء 

وبحيث تبقى المسئولية تجاه الدائرة على عاتق الشخص المعنوي نفسه بغض النظر القدامى، 

  .)2005: 12حمد اهللا، ( عن الشركاء

وهذا ينسجم مع ) اً شهر12 (تسري الضريبة على إيرادات السنة المالية: سنوية الضريبة )2

: بأنهاريبية الضأحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو مبدأ الدورية، وعرفت السنوية 

السنة المالية التي تبدأ باليوم األول من كانون الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثالثين من شهر 

كانون األول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة، وذلك 

وي وذلك لتجنب تراكم الضريبة لعدة سنوات، وأيضاً من األهمية فرض الضريبة بشكل سن

الرتباطها بالفترة المالية للشركة االستثمارية حيث تكون عادة سنة الحتساب األرباح وإعداد 

 .)12:2005 حمد اهللا،( دفاتر الحسابات والميزانية العمومية

بمعنى أنها عبارة عن مبلغ من النقود يؤديه الفرد للدولة، إن مثل هذا : الضريبة التزام نقدي )3

ن له لزوم لو لم تمر الضريبة في فترة تاريخية طويلة حيث كانت تدفع في التأكيد اليوم لم يك

ها على شكل خدمات أو حاصالت، ومع تقدم المجتمع وارتفاع نظمه االقتصادية ئأثنا

واالجتماعية، وأصبح من مصلحة الدولة في هذا العصر أن ال تتبع طريقة استيفاء الضرائب 

ريقة وبعدها عن العدالة، ولعدم مالءمتها لمقتضيات عيناً نظراً الرتفاع تكاليف هذه الط

  .التمويل وبالتأكيد عدم مالءمتها لمقتضيات التمويل العامة السيما في عصر النقود

أي أن الفرد يدفعها وفق نظام قانوني يحدد حجم المبلغ الضريبي : الضريبة تدفع جبراً )4

لمكلف وال ولة أي أنها إلزامية لوكيفية دفعه الذي يتم بقانون حيث يتم فرضها من قبل الد

 )129:2000القيسي، (يخير في دفعها وموعدها 
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إن الضريبة ال يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إال : الضريبة تفرض من قبل الدولة )5

 السلطة العامة ال يحق لها إال جباية اتة التي تقوم بتنفيذ إراديبالقانون، فاإلدارة الضريب

 بها من قبل السلطات المختصة فالدولة هي السلطة التنفيذية أي وتحصيل الضرائب المسموح

تع بسلطة  المؤسسات التي تتمسلطة التشريعية وتشمل أيضاً جميعالحكومة بعد موافقة ال

  ).2005: 12، ياسين(عامة مثل أمانة العاصمة 

ة فالمبدأ العام أن الضريبة تفرض وفقاً لقدر: إن الضريبة تفرض وفقاً لقدرة المكلف )6

المكلف، وبعد حسم التنزيالت واإلعفاءات القانونية المقررة في التشريع الضريبي المطبق 

في الدولة، وهذا المبدأ العام يستجيب بالتأكيد لمفاهيم العدالة واإلنصاف، ويجنب المكلفين 

  .تحت وطأة موجبات ال طاقة لهم بهاعبء الرزوح 

يعية وتنفيذية وقضائية تعمد إلى فرض أما في الواقع فالدولة بما لها من سلطات تشر

قدرة المكلف على ( بمعيار الضرائب، وتحديد أسعارها من دون أن تلتزم التزاماً قاطعاً ال

، ولذلك فقد تجنب معظم علماء المالية النص في تعريف ، وال بدرجة يسره أو عسره)الدفع

ن مثل هذا أل )كلفتفرض وفقاً لقدرة الم(ى أنها الضريبة أو في تبيان خصائصها عل

  ).:36 2006عطوي، ( التعريف غير دقيق

ن دافع الضريبة ال يأمل في استردادها، إذ ال يحق له حيث إ: الضريبة تدفع بصورة نهائية )7

مطالبة الدولة برد المبالغ التي حصلتها منه في صورة ضرائب طالما تم ذلك التحصيل في 

ماتها، وهذه الخاصية هي التي تميز الضريبة حدود القانون، حتى ولو أثبت عدم انتفاعه بخد

 بدفع فوائد عن القرض اإلجباري الذي تلتزم الدولة قانوناً برد مبلغه للمقرضين بل وأحياناً

  ).305:2004شهاب، (عنهم 

 ال ينعكس مباشرة على منفعة ويعني ذلك أن ما يتم دفعه: الضريبة تفرض وتدفع دون مقابل )8

عطي التالي أي حق خاص محدد على الدولة فحصيلة شخصية أي موجب مقابل وال ي

الضريبة تستعمل مع اإليرادات العامة األخرى من أجل تأمين مصلحة الجماعة التي ينتمي 

 ).62:1990سلوم، (ن النظر إلى مقدار ما ينفعه منها إليها هذا الفرد دو



- 31 - 

  :أنواع الضرائب

 ،دية واالجتماعية والسياسيةتفرض الدول والحكومات الضرائب في ضوء ظروفها االقتصا

 ةستناداً إلى ثالثنواع الضرائب اوعادةً ما يلجأ الباحثون في مجال الضرائب إلى تصنيف أ

  .)16: 2008، عفانة، القطاونة(: التاليعلى النحو وهي معايير أساسية 

  : من حيث تعدد الضريبة  )1

 من خالله إلى  تسعىاً واحد فقط من الضرائب حيث تفرض الدولة نوع:الضريبة الوحيدة  - أ

تحقيق األهداف التي تسعي لها كأن تفرض ضريبة مبيعات بنسبة محددة على مشتريات كل 

  .المواطنين والمقيمين دون أن يكون هناك نوع آخر يفرض بشكل خاص

 حيث يتم فرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضريبة مبيعات : الضريبة المتعددة - ب

وضريبة دخل على األرباح الناتجة من االستثمار ،ت على مبيعات الشركات والمؤسسا

  .وضريبة المسقفات على األبنية واألراضي

  : من حيث الوجود واالستعمال  )2

تعتبر الضرائب مباشرة إذا كان دافع الضريبة ال يستطيع نقل عبئها  :الضرائب المباشرة  - أ

خل على ضريبة الد: مثل، إلى غيره فهو الشخص المقصود بفرضها من قبل المشرع

فهي تفرض إذا تحقق دخل منها وال يستطيع الممول نقل عبئها إلى ،الرواتب واألجور

  .شخص آخر

ويمكن أن  ، يستطيع دافع الضريبة نقل عبئها إلى شخص آخر: الضرائب غير المباشرة - ب

ومثالها ضريبة ، يكون قصد المشرع في فرضها هو الشخص الذي يتحملها في النهاية

 .ها التاجر ويحملها إلى المستهلكالمبيعات حيث يدفع

  : من حيث النظرة إلى دافع الضريبة  )3

 حيث تعرف الضريبة الشخصية بالضريبة التي تفرض على ذات :الضريبة الشخصية  - أ

د إلى رابطة الشخص، وتدعي أيضاً بالضريبة على ذات الرؤوس أو الرقاب، وهي تستن

ة ويتلقى الحماية والرعاية وتفرض ن المكلف يعيش على أرض الدولالفرد بالدولة، حيث إ



- 32 - 

الدولة بالمقابل ضريبة على شخصه وعلى وجوده مع مراعاة حالة وظروف دافع الضريبة 

مثل مراعاة عدد أفراد أسرة الممول وإذا كان يملك السكن ، االجتماعية والمالية عند فرضها

نوع بسهولة أو هل هو مستأجر عند فرض ضريبة دخل عليه ويمتاز هذا ال، الذي يسكنه

  ).237:1993بشور، ( فرضها وتحصيلها واحتسابها

 إن الضريبة على األموال قد انتشرت في األنظمة الضريبية :الضريبة على األموال - ب

المعاصرة حيث يكون موضوعها مال المكلف أو بعض عناصر هذا المال، ومن أهم 

هم مزايا الضريبة تطبيقاتها الضرائب على رأس المال أو الضرائب على الدخل، ومن أ

على األموال عدالتها ألنها تصيب حجم األموال التي يملكها المكلف حيث تفرض على كل 

أموال الشخص وتمتاز بعدالتها ووفرة حصيلتها وال يراعي ظروف دافع الضريبة المالية 

ها هو المال الذي تفرض  بل إن وعاء،واالجتماعية عند فرض هذا النوع من الضرائب

ال ذلك ضريبة الجمارك حيث تفرض على ما يتم استيراده أو ضريبة المسقفات ومث ،عليه

 .التي تفرض على المسكن دون النظر إلى حالة الممول نهائياً

  .) 54:2003الحاج،(: ة المطبقة يمكن حصرها في نظامين أساسيينيوحول األنظمة الضريب

  :النظام الموحد لضريبة الدخل 

ى كل مصادر دخل الممول وذلك لجمع كل مصادر دخل حيث يتم فرض ضريبة واحدة عل

  .ومن ثم يتم فرض الضريبة عليها، دالممول في وعاء واح

  :النظام النوعي لضريبة الدخل 

يتم فرض ضريبة دخل على كل مصدر من مصادر الدخل الخاضع للضريبة وبشكل 

ذاته ويتم أي أن كل مصدر دخل يعتبر وعاء ضريبة مستقل ب.منفصل عن المصادر األخرى

  .فرض ضريبة دخل عليه وتكون بنسبة تختلف عن األخرى

  : فرض الضريبةقواعد وأسس

ع المالي مراعاتها وهو اعد واألسس التي يتعين على المشريقصد بقواعد الضريبة هي تلك القو

بصدد تقرير النظام الضريبي في الدولة وترجع أهمية هذه القواعد إلى ضرورة التوثيق بين 



- 33 - 

ة التي يلمكلفين من جهة وصالح الخزينة العامة من جهة أخرى، وتعتبر القواعد الضريبصالح ا

ضمنها المفكر االقتصادي آدم سميث في كتابه ثروة األمم األصول التي يرجع إليها عند وضع 

  ).200427:حشيش، أبو(: نظام ضريبي وهذه القواعد هي

 :  قاعدة المساواة والعدالة )1

ورة اشتراك كل شخص في الدولة سواء كان شخصاً طبيعياً أو وتعني هذه القاعدة ضر

معنوياً في دفع الضرائب المقررة عليه وهو ما يعرف بمبدأ عمومية الضرائب كما وتوجب 

هذه القاعدة مراعاة المقدرة المالية لكل شخص عند إخضاعه للضريبة، ومبدأ عمومية 

موال للضريبة، فمن جهة وكافة األ الضريبة يعني ضرورة إخضاع جميع األشخاص

العمومية الشخصية والتي يقصد بها أن تفرض الضريبة على جميع األشخاص الخاضعين 

لسيادتها أو التابعين لها من المواطنين واألجانب الذين يقيمون فيها على حٍد سواء، ومن 

ع جهة العمومية المالية فتعني أن تخضع كافة األموال الموجودة في إقليم الدولة وتخض

لسيادتها الدولة، وقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات 

الحكومية بحسب مقدرتهم النسبية، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به المكلف في ظل حماية 

حكومته ولذا فهو أن فرضية الضرائب يجب أن تنص على الدخل ال على رأس المال 

الريع واألرباح واألجور ومع جواز اإلعفاء من الضريبة بالنسبة والدخل ينحصر في 

  .)199948:خصاونة، (للفقراء 

مما تقدم فإن األمر يتطلب األخذ بهذا المبدأ ألن غير ذلك يخالف منطق العدالة وال يعني 

هذا المبدأ عدم إعفاء بعض األشخاص من دفع الضريبة ألسباب اجتماعية لوجود ظروف 

ألسباب سياسية كما في حالة إعفاء السلك السياسي والقنصليات ولكن مع اجتماعية أو 

  .)2003قاسم، ( ضرورة النص على ذلك صراحة

 : قاعدة اليقين )2

  ويقصد بهذه القاعدة أن تكون أحكام وقوانين الضرائب واضحة ومعلومة للمكلف 

للضريبة وبسيطة ودون غموض أو إبهام، وذلك فيما يتعلق بتحديد األموال الخاضعة 
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والنسبة التي تقطع من وعائها ومعيار وكيفية دفعها وأسلوب تحصيلها وكل ما يتصل بها 

من أحكام وإجراءات بحيث تكون معروفة بوضوح وبصورة مسبقة لدى المكلفين بأدائها، 

أو في لقوانين الضريبية تتغير باستمرارٍ وتقضي قاعدة اليقين أيضاً أنه إذا كانت أحكام ا

 اربة، فالتعديالت التي تطرأ على القوانين يجب أن تكون في أضيق نطاقأوقات متق

  ). 22:2008: القطاونة، عفانة(

ويرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الثبات واالستقرار الضريبي فالتحديد الواضح 

للضريبة يتعارض مع كثرة التعديالت في جوانبها المختلفة وكثرة التعديالت غير 

ن أن تؤدي إلى الظلم والتحكم والفساد على األخص من قبل القائمين على الضرورية يمك

إدارة وتسيير الجهاز الضريبي، وبالتالي زعزعة سير العمل والنشاط المالي وزعزعة الثقة 

بأعضاء الجهاز الضريبي مما يدفع المكلفين إلى التهرب الضريبي، مما يقود إلى فشل 

ي تحقيق أهدافها، ومن هنا تتأكد أهمية قاعدة اليقين وضرورة السياسة المالية العامة للدولة ف

تطبيقها في المجال الضريبي حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة الضريبية وكما يقول 

االقتصادي اإلنجليزي آدم سميث أن عدم اليقين في أي نظام ضريبي أشد خطراً من عدم 

  ).1998عناية، (عدالة في توزيع األعباء الضريبية ال

  : قاعدة المالءمة )3

تعني هذه القاعدة أن تكون أحكام تحصيل الضريبة المتعلقة بمواعيد وأساليب تحصيلها 

مالئمة للمكلف وتتوافق مع ظروفه وأوضاعه، وتطبيقاً لهذه القاعدة يجب أن يكون معيار 

دفع الضريبة مناسباً للمكلف فمثالً تحصيل الضرائب المفروضة على األرباح التجارية 

لصناعية بعد تحقيق هذه األرباح مباشرة، ذلك أن تحصيلها قبل ذلك سوف يثير بعض وا

اإلشكاليات للمكلف ويجعله يشعر بشدة وطأتها وعدم استطاعته دفعها، وبالمقابل إذا تمت 

مطالبة المكلف بدفع الضريبة المستحقة على هذه األرباح بعد مضي مدة طويلة من تحقيقها 

باً، ألن المكلف سيكون قد أنفق ما حصل عليه من دخل، وبناء فإن تحصيلها سيكون صع

على ذلك فمن األفضل تحصيل الضريبة مباشرة بعد تحقيق الربح ألن المكلف لن يشعر 
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ألخرى عندها بثقل عبء الضريبة، وإنما سيعتبر دفعها بمثابة دفعه لنفقة من النفقات ا

ة لتقسيط مبلغ الضريبة إذا كان كبيراً حتى ستناداً لهذه القاعدوتلتزم دائرة ضريبة الدخل ا

  )2008:23القطاونة وعفانة،  (يسهل على المكلف دفعها بسهولة ويسر

  : قاعدة االقتصاد في نفقات التحصيل )4

وتعني هذه القاعدة أن تكون نفقات جباية وتحصيل الضريبة في أدنى حد ممكن، حتى ال يتم 

راد الضريبي المحصل بعد خصم نفقات الجباية، تبديد الضريبة المحصلة، وتقليل صافي اإلي

وهو ما يمس جانب الوفرة في الحصيلة، وهذا يتطلب تسهيل إجراءات الجباية، ومراعاة 

   ).2001:13صبري،( ذلك عند تحديد الوعاء الضريبي

ة العامة من يوعليه فإن المطلوب من السياسة الضريبية أن تقوم على المبادئ الضريب

ويقين واقتصاد في التحصيل، وال يجوز لها بأي شكل من األشكال أن تحابي مساواة وعدالة 

 على حساب اآلخرين أو على حساب الخزينة العامة، ألن القيام بذلك سوف يؤدي إلى اًأحد

هداف التي فرضت انهيار النظام الضريبي بشكل كامل باإلضافة إلى عدم تحقيق األ

  ).9:1997عالونة، ( الضريبة من أجلها

  :هداف الضرائبأ

لم تعد فرض الضرائب وجبايتها مقتصرة فقط على توفير اإليرادات الالزمة لخزانة الدولة وذلك 

لتغطية نفقاتها العامة في إطار سياستها المالية العامة وهذا مرتبط بتطور وظيفة الدولة بالحياة 

دخلة إلى المنتجة لذلك فقد االقتصادية واالجتماعية والسياسة، من وظيفة الدولة الحارسة إلى المت

: تنوعت أهداف فرض وجباية الضرائب ما بين أهداف مالية واجتماعية واقتصادية كما يلي

  ).42:2003ذنيبات، (

  :األهداف المالية للضرائب )1

للضريبة المالية تعتبر الضرائب من أهم مصادر تمويل النفقات العامة للدولة ولهذه األهمية 

يين للتركيز عليها رافضين تدخلها في ميادين أخرى اقتصادية أو دفع العديد من االقتصاد
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 وال  أو مصلحة لألخالق مقويةيجب أال تكون) ستورن(اجتماعية فالضريبة حسب قول 

، وحتى تقوم الدولة بدورها )84:1997فرحات،( بل يجب أن تكون ممولة للخزينة فقط واقية،

 لتحقيق هذه الغايات وال بد لها من توفير االجتماعي واالقتصادي البد من اإلنفاق العام

 لتغطيتها دون اللجوء إلى القروض وخاصة الخارجية، ألن المنفعة من ةاألموال الالزم

 إالالقروض تبقى محدودة بسبب مجابهة استهالكها وفائدتها، ولذلك ال يبقى أمام الدولة 

ينبغي على التشريعات بفرض الضريبة على جميع المواطنين وبشكل متساوٍ وعادل وعليه 

، )10:2006الخطيب، (الضريبية أن تكون مقبولة لدى المواطنين وتمتاز بالوضوح والثبات 

بحيث يكون شامالً لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين مع االقتصاد قدر اإلمكان في 

لمتطورة، نفقات الجباية، حيث يكون اإليراد الضريبي مرتفعاً، وهذا ما يالحظ في البلدان ا

حيث ترتفع نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج القومي اإلجمالي، فاألمر مرتبط بالواقع 

  ).138:1993شامية، ( طور االقتصادي بمستوى الت

  :األهداف االجتماعية للضريبة )2

األهداف االجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة وخصوصاً بعد ظهور مفهوم العدالة 

تجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل والحد من استغالل الطبقات االجتماعية، وبروز اال

العاملة باإلضافة إلى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى 

الدخول، فبعد أن فشلت أفكار المنادين بحياد الضريبة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، 

اسطتها معالجة الكثير من المشاكل االجتماعية تستطيع بو أصبحت الضريبة أداة بيد الدولة

  ).48:1999الحاج، (: منها

 وذلك من :إعادة توزيع الدخل والثروة ومنع تكتل الثروات بيد فئة قليلة من المجتمع  -أ 

خالل فرض الضرائب على الثروات كما هو الحال في فرنسا وألمانيا، أو تطبيق 

على السلع الكمالية التي يقبل عليها التصاعد في الضرائب أو زيادة معدل الضرائب 

  . نسبة كبيرة من األغنياء



- 37 - 

 فبعض السلع قد تكون منافية للعادات والتقاليد أو :الحد من الظواهر االجتماعية السيئة -ب 

ذات تأثير سلبي من الناحية االجتماعية فتحاول الدولة الحد من انتشارها، ال بل 

ق هذا الهدف ومنها الضرائب، إذ تقوم بزيادة محاربتها، فتلجأ إلى أكثر من وسيلة لتحقي

 .الضرائب على هذا النوع من السلع للحد من شرائها، كفرض الضرائب على الدخان 

 ويكون بتشجيع الدولة لالستثمار في هذا القطاع وذلك بمنح :حل مشكلة اإلسكان -ج 

جل توفير المساكن للمواطنيناً من أ ضريبيالمستثمرين بهذا القطاع إعفاء.  

 :  األهداف االقتصادية )3

من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر أن الضريبة ال تستقطع دون أن تثير 

انعكاسات على االستهالك واإلنتاج واالدخار واالستثمار، لذلك تقوم الحكومات باستخدام 

الضريبة لتوجيه سياستها االقتصادية ولحل األزمات التي قد تتعرض لها وذلك بتشجيع 

 اإلنتاج الضرورية ومعالجة دورات الكساد، والركود ومحاربة التكتل والتمركز في فروع

 في القطاع االقتصادي، وهذا الدور  فالضريبة لها دور مهمبعض القطاعات اإلنتاجية، لذلك

  .يمكن أن يكون عاماً أو خاصاً

وسيلة من فالدور العام للضريبة يمكن أن يتجلى في امتصاص القيمة الشرائية الزائدة ك

  .وسائل محاربة التضخم، وهذا ما جرى تطبيقه في معظم الدول كأمريكا وبريطانيا وفرنسا 

 الرسوم الجمركية، حيث تلجأ إلية الدولة لحماية عليهأما الدور الخاص للضريبة فخير مثال 

قطاع صناعي معين إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات التي يمكن أن تنافس تقدم 

لقطاع والعكس صحيح، أي أنها تخفض الرسوم الجمركية على واردات السلع التي هذا ا

يوجد نقص فيها في السوق المحلية والناتج عن عدم مقدرة الصناعة المحلية تلبية طلب 

  ).25:1997فرحات، (السوق

زيادة كذلك فإن الضرائب ذات أثر على العمل، وذلك أن فرض الضرائب ربما يؤدي إلى 

، وفي حد معين عليه المطلوب بعد دفع الضريبة المستحقة حصل الفرد على دخلهالعمل لي
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يصبح فرض الضريبة أمراً يثني الناس عن العمل خاصة عند ارتفاع معدالت الضريبة 

   ).21:2001صبري،( التصاعدية

  :ة الضرائبأهمي

ول الرئيسي ألنشطتها  أساسياً في تسيير أمور الدولة الحديثة فهي المممهماًتلعب الضرائب دوراً 

مالية  كما أنها تستخدم لتوجيه االقتصاد القومي، ولها أثر في السياسات ال،ولموازنتها القومية

االجتماعية للدولة، كما تعتبر اإليرادات الضريبية أهم موارد وكذلك في الفلسفة السياسية و

 األكبر من اإليرادات في السلطة الوطنية الفلسطينية المحلية حيث تشكل حصيلة الضرائب الجزء

معظم دول العالم، غير أن التركيز على الضرائب يختلف من دولة ألخرى وذك وفقاً للنظام 

  .االقتصادي القائم ومدى توافر الموارد االقتصادية

ويرتبط اختيار النظام الضريبي بمعرفة الدولة والمسئولين فيها عند إعداد النظام الضريبي بسائر 

صادية والسياسية في المجتمع، وبذلك فإن الدولة الرأسمالية تركز على الضرائب األوضاع االقت

 أما الدول النامية فال ،المباشرة في حين الدولة االشتراكية تركز على الضرائب غير المباشرة

 فالبعض يركز على الضرائب المباشرة والبعض اآلخر ،يوجد لها هيكل ضريبي واضح يميزها

 ويرجع هذا القصور إلى أسباب متعددة ولعل أهمها قلة ،غير المباشرةيركز على الضرائب 

  .)2005، نأبو شعبا( ألجهزة الضريبيةالوعي الضريبي وضعف المقومات الفنية ل

  :مصادر اإليرادات الضريبية

 الضريبية من أهم األدوات التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية اإليراداتتعتبر 

تسعى دائماً إلى زيادة حصيلتها والحفاظ عليها من الهدر والضياع، كما أن الموارد الشاملة، و

الضريبية تعتبر مؤشراً حقيقياً يعكس مدى فعالية ونشاط األداء الحكومي االقتصادي والمالي، 

ومن المعروف أن الجانب المالي ألي دولة والمتمثل في الغالب في الموارد الضريبية له أهمية 

قانون (: الدولة، وهي عادة تتأتى من عدة مصادر أهمهاماً من إيرادات مهيشكل جزءاً خاصة، و

    )2004ضريبة الدخل الفلسطيني، 
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 األنشطة المتعلقة بالحرف أو التجارة أو ممارسة المهن الحرة وغيرها من أرباح أو مكاسب .1

 أو التجارة أو المهن مهما كانت المدة التي جرت فيه ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة

  .المهنة أو الصنعة أو أي معاملة أو صفة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة

الرواتب واألجور والعالوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة  .2

للسكن أو المنامة أو المأكل أو اإلقامة أو أي عالوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعالوة 

فة أو جزء منها باستثناء عالوة اإلعاشة والسفر، ويشترط في ذلك أن تنفق هذه الضيا

  .العالوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير

الفوائد والعموالت والخصميات وفروق العملة، أما الفائدة والعموالت على الديون المشكوك  .3

 المتعارف على وصفها –ت المالية وشركات اإلقراض المتخصصة فيها لدى البنوك والشركا

بالفوائد والعموالت المعلقة فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقاً للتعليمات التي 

  .يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها

والعطاءات وعموالت المكاسب الناجمة عن أي عقد في الدولة كأرباح للمقاوالت والتعهدات  .4

الوكاالت واتفاقيات التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل 

  .الدولة أو من خارجها

االستشارات والخبرة ذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم المكاسب الناجمة عن أي التزام، وك .5

  .واالشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال

قارات وغيرها من األموال غير المنقولة والعوائد واألقساط وسائر األرباح بدل إجارة الع .6

 وكذلك الدخول والمكاسب والتي تتأتى من أي ملك خالف العقارات واألموال ،الناشئة عنها

 .غير المنقولة األخرى

وفي هذا الصدد أشار بعض الباحثين أيضاً إلى مجموعة من مصادر اإليرادات الضريبية من 

  )65:2004حشيش،  أبو( -:أهمها
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بدل الخلو والمفتاحية والشهرة، ويسمح للشخص الذي دفع هذا البدل باستهالكه ضمن  .1

المصاريف والنفقات اإلنتاجية المقبولة لغايات هذا القانون خالل مدة خمس سنوات 

  .بالتساوي، كما يسمح للمستفيد منها بتقسيمها على خمس سنوات بالتساوي أيضاً

قبوضة مقابل بيع أو تأخير أو منح حق االمتياز الستعمال أو استغالل أي عالمة المبالغ الم .2

  .تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر عنها

الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي  .3

  .للمقيمين وغير المقيمين

 األصول المشمولة بأحكام االستهالك المنصوص عليها في هذا القانون أو نقل ملكيتها بيع .4

بغير طريق اإلرث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي االستهالك 

الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية أيهما 

  .أقل

 والتي ال تقل  النقدية والعينية مهما كانت تسميتهاانصيب والسحوبات والجوائزأرباح الي .5

  .من قيمتها% 10قيمتها عن ألف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة 

  :طرق تحصيل ضريبة الدخل

كونها تحدد مستويات التحصيل وسالمة ، إن العالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية مهمة جداً

  : ت التدفق لإليرادات الحكومية حيث تتنوع طرق تحصيل الضريبة كما يتضح مما يليوثبا

 :طريقة الدفع المرفق مع اإلقرار الضريبي .1

طبقاً لهذه الطريقة يقوم المكلف بدفع الضريبة المستحقة عليه مباشرة إلى اإلدارة الضريبية 

 ولكنها تحتاج إلى درجة ،وتمتاز هذه الطريق بالبساطة والسهولة في التطبيق، المختصة

 المكلفين حيث يلزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر عالية من الوعي الضريبي لدى

خاضع للضريبة بتقديم كشف التقدير الذاتي في الموعد المحدد ودفع مبلغ الضريبة المعترف 

  .)65: 2000،الحسيني( به في الكشف خالل األربعة أشهر التالية من نهاية السنة المالية



- 41 - 

 :طريقة السلفة على حساب الضريبة .2

حيث يقوم المكلف بتوريد الضريبة عن طريق أقساط خالل سنة ممارسة األعمال على 

أساس نظام السلفيات طبقاً لإلقرار الذي يقدمه عن دخله المتحقق أو المحتمل على أن تتم 

لفرق أو يسترد التسوية النهائية للضريبة بعد اكتمال إجراءات ربطها بحيث يدفع المكلف ا

أسس حساب السلفة ومواعيد دفعها والحوافز الممنوحة ويتم تنظيم قواعد وتطبيق ، زيادةال

  )2005:وآخرون، أبو نصار(  على تنسيب المديربتعليمات من الوزير المختص بناءلها 

 :طريقة الخصم من المنبع .3

 من المستخدمين تقوم هذه الطريقة على إصدار تعليمات يتم بموجبها خصم نسبة معينة

وتكون هذه المبالغ المخصومة في غالب األحيان ، والمتعاقدين وتوريدها إلى دوائر الضريبة

وتعمل دوائر الضريبة على إغالق ملفاتهم في ، هي القيم النهائية المستحقة على المكلفين

، 17 قانون ضريبة الدخل رقم:(كل منحيث يتم تحصيل الضريبة على ، نهاية السنة الضريبية

20:2004(  

الشخص المقيم سواء كان وكيالً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم   -أ 

الً عن القيام بالنيابة وعن ذلك المكلف غير ؤوأو له عالقة تجارية معه ويكون مس

  .المقيم بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها لدائرة الضرائب

عالوة أو مكافأة وما في حكمها ملزم بخصم نسبة كل مكلف يدفع رواتب أو أجور أو   -ب 

ومرفق معها كشف وذلك خالل مدة محددة من ، منها عند دفعها وتوريدها للدائرة

ويجوز لمأمور التقدير اعتبار المبالغ المستقطعة على هذا الوجه . تاريخ الدفع

 رىالضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخضرائب نهائية في حال عدم تقديم اإلقرار 

ويحق له إعادة النظر فيها خالل فترة تالية على تاريخ االقتطاع إذا ، لهذا المكلف

توافرت لديه أدلة وبيانات خالف ما ورد بالكشف ويتم االقتطاع وفقاً لنسب ضريبة 

  . الدخل والشرائح واإلعفاءات المقررة
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نت ضريبة وفي حالة تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة تحصل منه كما لو كا

مستحقة عليه، ويلتزم كل صاحب عمل بإمساك سجل خاص بأسماء المستخدمين لديه 

ورواتبهم وأجورهم وأية عالوات أخرى واإلعفاءات المستحقة لهم والتعديالت التي تطرأ 

ويجوز لمأمور التقدير االطالع على السجل للتأكد من االلتزام باألحكام التي يقضي ، عليها

كما ويجوز لمأمور التقدير وفقاً ألحكام هذا القانون أن يطلب من ، ريبيبه القانون الض

صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب واألجور وتصويب 

  .االقتطاع وفقاً لذلك

  :  الفوري للضريبةالدفع  طريقة  .4

 ويتم تسوية ،يلزم المكلف بالدفع الفوري لضريبة الدخل وذلك بعد تسوية الحساب

للمكلف بعد حصر وتحديد الجانب المدين المتمثل في الضريبة ) المركز الضريبي(الحساب

 عن السنة والتي حددت بقرار من دائرة الضرائب أو بقرار من وزير المالية عليهالمستحقة 

  .بإعادة النظر في التقدير أو صدر بها حكماً من محكمة االستئناف المختصة

المبالغ المخصومة من بالضريبة المسددة مع اإلقرار (نب الدائن المتمثل في ويتم تحديد الجا

، وتجرى التسوية بين الجانب المدين )المبالغ المدفوعة كسلفة على حساب الضريبة -المنبع 

والجانب الدائن وتجري المقاصة مع أي مبلغ يخصم لحساب السنة المستحقة عنها الضريبة 

ويجوز إجراء التقاص مع أي مبلغ ضريبة مفروضة ، ات السنةمع الضريبة المستحقة عن ذ

  .عن الدخل عن السنة التي جري فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو الحقة

  : الضريبةتقسيط  طريقة  .5

تقسيط ومنها القانون المصري واألردني والفلسطيني تجيز بعض القوانين الضريبية 

 الخزينة بناء على طلب المكلف إذا وجدت الضريبة على المكلف وبشكل يحافظ على حق

أسباب تستوجب ذلك وتقسط الضريبة على أقساط يحدد مقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه 

  )2005:93، الدالي( :كما يليوألغراض تقسيط الضريبة يشترط بعض القوانين 
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ي أن يقدم المكلف طلباً بتقسيط ضريبة الدخل المستحقة عليه يوضح فيه األسباب الت  -أ 

  .تبرر تقسيط الضريبة وعجزه عن السداد الفوري

 . قد يطالب المكلف بدفع دفعة مقدمة مع الطلب -ب 

  .يتم تحرير مذكرة بالتقسيط توقع عليها اإلدارة الضريبية بالموافقة على التقسيط -ج 

يتم إصدار قرار بتقسيط للضريبة يحدد فيه عدد األقساط ومقدار كل قسط منها وميعاد   -د 

 من المدير المسئول ويخطر المكلف بقرار التقسيط، وفي حال تخلف استحقاقه ويعتمد

المكلف عن دفع أحد األقساط لمدة معينة من تاريخ استحقاقه تصبح األقساط كلها 

  .مستحقة الدفع ودون حاجة إلى إنذار

 :النظام الضريبي في فلسطين

منـذ عهـد     يشير تاريخ النظام الضريبي في فلسطين بأن أول ضريبة دخل قد فرضت           

 أصبح القانون السائد فـي الـضفة        ثم طرأت عليه العديد من التعديالت حتى      االنتداب البريطاني   

لعـام  ) 13(والقانون السائد في قطاع غزة قـانون رقـم          ، 1964لعام  ) 25(الغربية قانون رقم    

ة وخالل فترة االحتالل اإلسرائيلي لبقي    ، 1967وبقي الوضع الضريبي كما هو حتى عام        ، 1947

استمر العمل بالقوانين السابقة باإلضافة إلى      ، 1967فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة في عام        

صدور العديد من األوامر العسكرية المتعلقة بتغيير فئات الضريبة وزيادة معدالتها وسنة التقدير،             

ـ             ان باإلضافة إلى طرق التحصيل وتحويل صالحيات لجان ومحاكم استئناف الضرائب إلى اللج

كبر قدر ممكن من الضرائب دون األخـذ باالعتبـار ظـروف            أالعسكرية وذلك بهدف تحصيل     

المكلف، فضالً عن فرض ضريبة قيمة مضافة، وقد استمر هذا الوضع حتـى قـدوم الـسلطة                 

  .)1998:99، عبد اهللا( .1994الوطنية الفلسطينية عام 

العمل بقانون ضريبة الدخل الذي كـان    تم إعادة    1994 السلطة الوطنية الفلسطينية عام      قدومبعد  

،  فـي الـضفة الغربيـة      1964لعام  ) 25(سائداً في عهد االنتداب البريطاني وهو القانون رقم         

 في غزة مع إجراء بعض التعديالت عليها وإعفاء المكلفين مـن            1947لعام  ) 13(والقانون رقم   
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امر العسكرية اإلسرائيلية كما تـم      وإلغاء األو ، دفع الديون المستحقة للضريبة في فترة االحتالل      

  .خفض النسب الضريبية المفروضة

 وتـم   2004 لـسنة    17 تم إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد رقم         28/12/2004هذا وبتاريخ   

  . كافة القوانين الضريبية السابقة ملغياً بذلك1/1/2005البدء في تطبيقه اعتباراً من 

الفترة من تطبيق القانون الجديد فكانت علـى النحـو          خالل  بالشيكل  وحول اإليرادات المحصلة    

  :التالي

 االجمالي مكتب الشمال مكتب الوسطى مكتب رفحمكتب خانيونس مكتب غزة اإلدارة العامة السنة

2005  22,651,496.93050,643,075.4202,131,573.700 1,064,242.870 1,614,000.360 3,013,064.940 81,117,454.220

2006 26,071,035.53023,879,841.8601,028,086.780 576,337.920 739,940.400 1,574,963.620 53,870,206.110

2007 11,117,328.05010,278,505.260834,334.920 477,960.310 515,176.740 1,489,804.380 24,713,109.660

2008 3,390,820.4204,452,521.050 599,907.260 205,497.720 343,384.330 928,808.690 9,929,939.470

2009 2,111,586.6905,132,162.560 569,661.030 229,706.500 459,609.850 1,061,215.100 9,563,941.730

  .إعداد الباحث من خالل البيانات المالية لدى ضريبة الدخل:المصدر

 حتـى   2005يرى الباحث من خالل جدول اإليرادات الضريبية في قطاع غزة من العـام              حيث  

 أوالً   وهذا االنخفاض يرجع   ، أن نسبة التحصيل الضريبي تنخفض من عام إلى عام         2009العام  

 اإلعفاءات والتنزيالت الممنوحة في القـانون الجديـد         النخفاض عدد الشرائح الضريبية وزيادة    

، األمر الذي أدى إلى     والظروف التي تمر بها المنطقة     لسوء األوضاع االقتصادية     باإلضافة أيضاً 

توقف وإغالق الكثير من الشركات التجارية والصناعية والمصانع والورش نتيجة لعـدم تـوفر              

  . األمر الذي كان له أثراً سلبياً على اإليرادات الضريبية الخام والسلع للمتاجرة والتصنيع،المواد
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אא

א א א א א א
א  א

  

 .قانونتحليل وتقييم الحوافز التشجيعية الواردة في ال: المبحث األول •

 .فز التشجيعيةمقترحات في مجال الحوا: المبحث الثاني •
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א א
א א א א א מ

  

  :مقدمة

  مع تطور مجاالت الحياة االقتـصادية واالجتماعيـة ظهـرت احتياجـات مختلفـة لإلنـسان،                

ا تستدعي في كل مرة إعادة النظر في القوانين المطبقة بهدف تحقيق األغراض التي تسعى إليه              

الدولة، ومن ذلك التعديالت التي يتم إجراؤها على القوانين الـضريبية خاصـة فيمـا يتعلـق                 

  بالحوافز واإلعفاءات التشجيعية التي تستهدف تشجيع عمليات التحـصيل الـضريبي وإحـداث             

، فالمـستثمر يـوازن     منهيجابية لتحفيز رأس المال األجنبي والمحلي إلى اإلقدام لالستفادة          إآثار  

  لعائد المحتمل لالستثمار والمخاطر التي يتحملها في سبيل الحصول علـى هـذا العائـد،               بين ا 

  ومن أهم العناصر التي تؤخذ بعين االعتبار في هذه العملية تلك التـي تـؤثر تـأثيراً مباشـراً                   

على العائد كالحوافز الضريبية التشجيعية التي يتم تقديمها للمستثمرين لتدفعهم التخاذ قـراراتهم             

  حو تحقيق اإليرادات، فمهما تعددت أشكال الحـوافز الـضريبية ومبرراتهـا فإنهـا تعتبـر                 ن

  أساساً لتحقيق أهداف تتمثل بجـذب رؤوس األمـوال المحليـة واألجنبيـة للقيـام بمـشاريع                 

  كبر من التضحية التي قدمتها في سبيلها، وعلـى ضـوء مـا             أتنموية واستثمارات تحقق فائدة     

بحث تحليالً وتقييماً للحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلـسطيني           تقدم يتناول هذا الم   

   علـى االلتـزام الـضريبي       اإليجابيـة التـي يتـضمنها وأثـره       للوقوف على أهم العناصـر      

  هذا وفيما يتعلق بـالتطبيق فـي فلـسطين،     . )2008:عفانة،القطاونـة (وزيادة اإليرادات الضريبية    

   24/11/2004 بتـاريخ    2004 لـسنة    17الفلـسطيني رقـم     فقد صدر قانون ضريبة الـدخل       

 وورد فيه العديد من األحكام التي تعالج موضـوع          1/1/2005على أن يتم العمل به من تاريخ        

   ول الباحث فيما يلـي تقـديم تحليـل وتقيـيم          الحوافز التشجيعية والتي اتخذت أشكاالً عدة، يحا      

   -: كما يليلها
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  :فاءات العائليةالحوافز المتعلقة باإلع: أوال

   :الشخص الطبيعي المقيم .1

ورد في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الجديد أن إعفاء الشخص المقيم قد حـدد بمبلـغ                  -أ 

 13، في حين أن قانون ضريبة الدخل السابق رقـم           )$3000( آالف دوالر أمريكي     ةثالث

 أي ما يعـادل     ،شيكل) 4200( وتعديالته قد منح الشخص المقيم إعفاء بقيمة         1947لسنة  

خذ بالظروف الحالية الـصعبة وغـالء       أ، ويبدو أن المشرع الفلسطيني قد       )$1050(نحو  

يكون المشرع قد فعل حسناً في      المعيشة كأساس لمنح هذه الزيادة في اإلعفاءات، وبالتالي         

 .ذلك

ن عن كل من الوالـدي    ) $500(وفقاً للقانون الجديد تم زيادة اإلعفاء العائلي ليصبح بقيمة            -ب 

والزوج واألبناء المعالين والمعالين من الدرجة األولى والثانية حيث كان هذا اإلعفاء فـي              

، للوالدين فقط، وما يعادل     )$315( أي ما يعادل     شيكالً) 1260(القانون السابق ال يتجاوز     

لكل ولد حتى الولد الخامس، وبذلك يكون المشرع قد أخذ في االعتبار العديـد              ) $ 210(

 االجتماعية للمكلفين وأحدث تطوراً واسعاً في مفهوم تطبيق هـذا اإلعفـاء،             من الظروف 

  . لتشمل الدرجة األولى والثانيةودون وضع سقف له وتوسيع اإلعالة

لكل طالب معال بالنسبة لمن هم فـي        ) $2500(بحسب القانون الجديد يطبق إعفاء بقيمة         -ج 

قاً للقانون الجديد، بينما القـانون      مؤسسات التعليم العالي باستثناء من حصل على منحة وف        

لطالبين فقط وبـشرط أن يكـون       ) $1050(شيكل أي ما يعادل     ) 4200(القديم منح مبلغ    

سنة، وهنا نجد أن المشرع الفلسطيني في القانون الجديـد قـد مـنح              ) 25(قل من   أالعمر  

لجـامعي،  اإلعفاء للمكلف عن كل طالب دون تحديد عدد األبناء مع زيادة قيمة اإلعفـاء ا              

ل طالبـاً   وبذلك راعى المشرع الفلسطيني ظروف وتكاليف المعيشة للمكلف الـذي يعـو           

 ذلك من تكبد المكلف لمصاريف إضافية فضالً عما يعكسه ذلك           جامعيين بسبب ما يستلزمه   

من اهتمام نحو تشجيع أبناء المجتمع الفلسطيني علـى مواصـلة واسـتكمال دراسـتهم               

 . عيةالجام
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) $2000(ة الدخل الفلسطيني الجديد إعفاء مقابل اإليجار وبحد أقـصى           منح قانون ضريب    -د 

في السنة للمقيم ومن يعيل، في حين أن القانون القديم قد منح مثل هـذا اإلعفـاء بنـسبة                   

، )$2000(شيكل أي مـا يعـادل       ) 8000(من قيمة اإليجار السنوي بحد أقصى       %) 50(

ي القانون الجديد قد يسر على المكلف من        وللمكلف فقط وهنا نجد أن المشرع الفلسطيني ف       

 .ة اإلعفاء وليشمل أيضاً من يعيلهحيث قيم

) $5000(أعفى قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الجديد قيمة شراء أو بناء مسكن بقيمـة                -ه 

، وهنا قد فعل المشرع حسناً حين قرر منح هذا اإلعفاء مما يساهم في زيـادة                ةلمرة واحد 

  .االستثمار داخل البالدجيع االستقرار وبالتالي تش

كما يسمح القانون الجديد بإعفاء مصاريف العالج التي يدفعها الشخص المقيم عن نفسه أو                -و 

من يعيله على أال تزيد عن قيمة الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للمستندات المؤيدة لـذلك،               

سهم فـي زيـادة     أوبالتالي يكون المشرع قد راعى الحالة الصحية واالجتماعية للمكلف و         

الروابط االجتماعية وتعميق االنتماء للوطن، ونجدر باإلشارة بأن إعفاء مصاريف العالج           

وإعفاء السكن الواردة في القانون الجديد لم تكن مدرجة ضمن القوانين واألنظمة المطبقـة           

 . دوالر12000قبل سريان هذا القانون إضافة إلى تحديد سقف إلجمالي اإلعفاءات بقيمة 

 :عفاء الشخص الطبيعي غير المقيمإ .2

يتمتع الشخص الطبيعي غير المقيم بجميع اإلعفاءات المتعلقة بالشخص الطبيعي المقـيم إذا             

كانت أسرته مقيمة في فلسطين، وبالتالي فإن هذا األمر يعد محفزاً جديداً تم استحداثه ضمن               

 إلـى تـشجيع المـواطنين        ضمن القانون السابق، مما يؤدي     القانون الجديد لم يكن موجوداً    

  .المقيمين خارج فلسطين باستثمار أموالهم واستقرارها داخل فلسطين

 يعفيوبخصوص موظفى القطاع العام والخاص فإن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الجديد            

مين الـصحي أو الـضمان      عه الموظف لصندوق التقاعد أو التأ     من الضريبة المبلغ الذي يدف    

 وهاماً للمكلفـين     آخر دوق آخر، وبالتالي فإن هذا اإلعفاء يعتبر محفزاً       االجتماعي أو أي صن   
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مما يدفع نحو تشجيع االستثمار داخل البالد ، والسيما أن هذا المحفز لم يكن موجوداً ضمن                

  .القانون السابق

  -:الحوافز المتعلقة بتخفيض الشرائح الضريبية: ثانياً

 لـسنة   13راد والمعمول بها وفقاً للقانون السابق رقم        كانت الشرائح الضريبية المطبقة على األف     

وهي بعملة الشيكل، وفيما يتعلق     %)20(وتنتهي بنسبة   %) 5( هي أربع شرائح تبدأ بنسبة       1947

وتنتهـي  %) 8( شرائح تبدأ بنـسبة       فهي عبارة عن ثالث    بالشرائح المقررة في القانون الجديد    

  ) :1(نة في الجدول التالي رقم كما هي مبي. وهي بعملة الدوالر%) 16(بنسبة 

  

  بشأن الشرائح الضريبية) 1(جدول رقم 

  القانون الجديد بالدوالر  القانون القديم بالشيكل
  الشرائح

 النسبة المئوية )إلى/من(المبلغ  النسبة المئوية  )إلى/من(المبلغ 

  %8  10000-1  %5  27500-1  الشريحة األولى

  %12  16000-10001  %10  66000-27501  الشريحة الثانية

  %16  ما زاد عن ذلك  %15  110000-66001  الشريحة الثالثة

      %20  ما زاد عن ذلك  

  إعداد الباحث من خالل قانون ضريبة الدخل الفلسطيني:المصدر

، وأصبحت حسب %)20(أما بالنسبة للشركات المساهمة فقد كانت نسبة الضريبة المطبقة بواقع 

 17من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم ) 14( فقط، وفقاً للمادة %)15(القانون الجديد بواقع 

  .2004لسنة 

ات المساهمة تتحمل وبتحليل هذه الشرائح يتبين أن المكلفين من ذوي الدخول الكبيرة والشرك

 شيكل 27500 الدخل حتى تحمله سابقاً في حين يتحمل محدودوقل مما كانت تأعباء ضريبية أ

 غير أن المشرع قام بتوسيع مجال الشريحة األولى  أعباء ضريبية أعلى،)$5000(أي ما يعادل 
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بدالً من وقوعها في شريحتين % 8 دوالر ليطبق عليها نسبة ضريبية بواقع 10000لتصل إلى 

  .%10يختلف في كل منهما نسبة الضريبة المطبقة وتصل إلى 

من الدخل %) 16(اهمة فهي بنسبة أما بالنسبة للضريبة المطبقة على الشركات غير المقيمة المس

حسب القانون السابق، ومن هنا %) 20(المتحقق حسب القانون الجديد، في حين كانت بنسبة 

%) 16(إلى %) 20(يمكن القول أن المشرع الفلسطيني كان موفقاً في تخفيض النسبة من 

ادة الحصيلة لغرض تشجيع الشركات على االستثمار داخل البالد مما قد يؤدي أيضاً إلى زي

  .الضريبية ويحد من عمليات التهرب الضريبي

وفيما يتعلق بشركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة فإن قانون الضريبة الجديد يلزم 

على الدخل المتحقق من إجمالي أقساط التأمين على الحياة المستحقة % 5باستيفاء ضريبة بنسبة 

نزيالت، في حين كان قانون ضريبة الدخل الفلسطيني السابق للشركة، دون السماح بإجراء أية ت

واللوائح الملحقة به قد أخضع هذه الشركات لنفس المعاملة المطبقة على الشركات المساهمة 

األخرى دون وجود خصوصية لهذه الشركات، ويرى الباحث أن المشرع كان موفقاً في التمييز 

  . لكل منهما وتحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبيةبين تلك الشركات وفرض نسبة ضريبة مختلفة

  -:الحوافز المتعلقة بتعديل التنزيالت الضريبية: ثالثاً

سمحت نصوص القانون الجديد بإدخال تعديالت على بعض بنود التنزيالت التي وردت في 

و ، وذلك على النحالقانون السابق باإلضافة إلى إدخال تنزيالت جديدة لم تكن موجودة من قبل

  -:التالي

في حين أن هذا التنزيل ) 8/9(تنزيل التأمين الصحي من إجمالي الدخل وذلك بموجب المادة  •

 .لم يكن موجوداً في القانون السابق

إدراج الزكاة كمصروف ضمن بند التبرعات على أن تكون مدفوعة لجهات مسجلة في  •

، في حين كانت ل الدخمن صافي%) 20(ن ال تتجاوز نسبة أالسلطة الوطنية الفلسطينية و



- 51 - 

من صافي دخل الشركات المساهمة ونسبة %) 10(لقانون السابق بنسبة لهذه التبرعات وفقاً 

 .من صافي دخل األفراد%) 20(

ترحيل الخسارة إلى خمس سنوات بدون شروط في حين كانت الخسارة ترحل في القانون  •

 . المستحقةمن قيمة الضريبة%) 50(السابق لست سنوات بحيث ال تزيد عن 

تنزيل حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين بحيث ال يتجاوز  •

دوالر، لم يكن هذا اإلعفاء ) 30000( للضريبة وبحد أقصى عمن الدخل الخاض%) 5(

 .مدرجاً في القانون السابق

 المستحقة إمكانية إجراء تقاص لضريبة األبنية واألراضي المستحقة من قيمة ضريبة الدخل •

 .على األبنية واألراضي المؤجرة

تعديل مدة السماح بإجراء تنزيل لمصاريف التأسيس لتكون موزعة على خمس سنوات  •

 .حسب القانون الجديد بدالً من ثالث إلى خمس سنوات حسب القانون السابق

من إجمالي %) 1(السماح بتنزيل مصاريف التدريب والضيافة والديون المعدومة بواقع  •

من صافي الدخل أو %) 3(قل وكذلك مصاريف الضيافة بواقع أأيهما ) $30000(لدخل أو ا

%) 2(قل، وكذلك الديون المعدومة بحيث ال يزيد مبلغ التنزيل عن نسبة أأيهما ) 15000$(

%) 2(قل للشركات المساهمة الخصوصية ونسبة أأيهما ) $30000(من إجمالي الدخل أو 

ن هذه أقل للشركات المساهمة العامة علماً بأأيهما ) $150000(من إجمالي الدخل أو 

 .السقوف لم تكن موجودة في القانون السابق

منح القانون الجديد المكلف الذي يقوم بتقديم إقرار وسداد الضريبة المستحقة عليه تنزيالً  •

هر من هذه الضريبة إذا تم الدفع خالل السنة المشمولة في اإلقرار أو في الش%) 6(قدره 

لشهر الثاني النتهاء هذه السنة إذا تم الدفع خالل ا%) 4(األول النتهائها والحق بتنزيل نسبة 

إذا تم الدفع خالل الشهر الثالث، وبذلك يتبين أن المشرع قد عمل على تحفيز %) 2(و

المكلفين وتشجيعهم على االلتزام الطوعي في تقديم اإلقرار الضريبي وسداد الضريبة في 

 بأول وهو ما يوفر للخزينة موارد منتظمة، كما أن فرض  وتحصيل الضرائب أوالًمواعيدها
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من الضريبة المستحقة عن كل شهر يتخلف فيه المكلف عن السداد %) 2(غرامة قدرها 

يساهم في دعم هذا االتجاه علماً بأن هذا النوع من الحوافز لم يكن موجوداً في القانون 

 .السابق

 .ن هذا التنزيل لم يكن موجوداً في القانون السابقألعملة علماً بالسماح بتنزيل فروق ا •

 .ن هذا البند لم يكن موجوداً في القانون السابقستهالك األصول المستأجرة علماً بأجواز ا •

 من الزوج والزوجة مكلفاً مستقالً عن اآلخر حسب القانون الجديد، وهذا البند لم اعتبار كل •

 .سابقيكن موجوداً في القانون ال

وفقاً لما سبق يمكن القول أن الحوافز التي تم إدراجها ضمن التنزيالت في قانون ضريبة الدخل 

الجديد تساعد على تشجيع االستثمار وتشجيع المكلفين على االلتزام بدفع الضريبة المستحقة 

ة عليهم وتقديم حساباتهم بشكل مستمر وبصورة صحيحة،  وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الحصيل

  .الضريبية بشكل عام وتوفير موارد منتظمة للخزينة العامة

  -:حوافز تتعلق بتوسيع قاعدة اإلعفاءات: رابعاً

أورد القانون الجديد نصوصاً تسمح بتوسيع قاعدة اإلعفاءات من الدخل الخاضع للضريبة من 

بح، كذلك أهمها ما يتعلق بدخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من عمل ال يستهدف الر

المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة، كذلك الدخول المعفاة بموجب 

قانون خاص أو اتفاقية دولية، كذلك دخل الجمعيات الخيرية والنقابات واالتحادات المهنية 

والجمعيات التعاونية من عمل ال يستهدف الربح، وعالوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي 

لقطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي، والرواتب والمخصصات التي تدفعها ا

  .هيئة األمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها

أورد القانون الجديد أيضاً إعفاءات ضريبية أخرى مشروطة خالفاً لإلعفاءات السابقة كما 

  -:أهمها

ة عن بيع عقارات أو أوراق مالية بشرط أال يكون ذلك إعفاء األرباح الرأسمالية الناتج -

  .ومنتظمة، أو أال يكون من طبيعة عمل المكلف التجارة بذلك بصورة دورية
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إعفاء الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين  -

  .للبلدان األخرى شريطة المعاملة بالمثل

  .فاء اإليراد السنوي المتولد من الممتلكات الموروثةإعفاء اإلرث مع عدم إع -

  .إعفاء الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعامالتها مع أعضائها -

، باإلضافة إلى إجرائه من خالل ما سبق يتبين أن المشرع كان موفقاً في إضافة حوافز جديدة

 مثل دخل الهيئات بعض التعديالت على بعض البنود التي كانت موجودة في القانون السابق

 حيث أعفيت من الضريبة دون شروط حسب ،المحلية والمؤسسات العامة غير الهادفة للربح

 بينما كانت مشروطة في القانون السابق، وكذلك دخل الجمعيات الخيرية ،القانون الجديد

لضريبة والنقابات واالتحادات المهنية والجمعيات التعاونية غير الهادفة للربح حيث أعفيت من ا

دون شروط خالفاً لما كانت علية في القانون السابق، باإلضافة إلى دخل األوقاف ومؤسسات 

لى إاأليتام حيث أعفيت من الضريبة دون شروط بينما كانت مشروطة في القانون السابق، و

عالوة  جانب ما سبق تم أيضاً إعفاء بعض الدخول لم تكن موجودة في القانون السابق وهي

التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي، السفر و

والمستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة، ودخل األعمى أو المصاب 

محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة، % 50بعجز أو إعاقة تزيد على 

القيمة مم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها، ووالرواتب التي تدفعها هيئة األ

يجارية لألبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال اإل

 إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه  وكذلك البناء الذي يشغله مالكهشرعاً،

  . لغاية السكن دون مقابل

نا نجد المشرع الفلسطيني قد أحسن في استحداثه لهذا الحافز الذي لم يكن موجوداً في القانون وه

السابق، كما أعفى القانون الجديد دخل الشخص الطبيعي من الزراعة حسب المعايير المحددة 

قد استهدف لهذا اإلعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية، وبذلك فإن المشرع الضريبي 
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يجابي الطبقة المتعلقة بالمزارعين والتي تعد من الطبقات الكادحة والكبيرة في المجتمع كل إبش

 . االستثمار داخل فلسطينالفلسطيني مما يدفع نحو زيادة وتشجيع

تم  القانون الجديد أو إلى التي تم إضافتها هذا وباإلضافة إلى ما سبق هناك عدد من الحوافز

  : أهمهامنسابق  القانون التعديل بعض بنود

رباح الرأسمالية الناتجة عن بيع باألجاء في القانون الجديد أن اإلعفاء الضريبي المتعلق  -1

عقارات أو األوراق المالية مشروطة بطبيعة العمل غير التجارية للمكلف، وهنا يرى 

 كان يجدر أن يتم منح حيث في هذا البند، موفقالباحث أن المشرع الفلسطيني كان غير 

اء ضريبي ولو بنسبة بسيطة لألرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات أو األوراق إعف

ن ذلك اإلعفاء سيؤدي إلى تشجيع عمليات التبادل الهادفة للربح، ألالمالية للجهات المكلفة 

الفلسطيني وتساهم في األسواق المالية مما يحفز االستثمار ويزيد من كفاءة السوق المالي 

  . والفي جذب األم

الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان  -2

األخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل، ويتبين من ذلك أن المشرع الفلسطيني كان 

ناجحاً في استحداثه لهذا الحافز في القانون الجديد، حيث يؤدي ذلك إلى تشجيع المواطنين 

 . أخرى على االستثمار داخل فلسطينانمن بلد

 :حوافز متعلقة بتشجيع االستثمار: خامساًً

جاء في  قانون ضريبة الدخل الجديد أن أية دخول معفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية 

) 1(تعتبر أيضاً دخوالً معفاة من الضريبة وفي هذا اإلطار فإن قانون االستثمار الفلسطيني رقم 

 يسمح بإعفاء المشاريع االستثمارية لفترات ترتبط بقيمة المشاريع االستثمارية وذلك 1998لسنة 

  :على النحو التالي

 يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى ائة ألف إلى أقل من مليون دوالرأي استثمار قيمته من م  .أ 

ع  تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخض،استحقاقها لمدة خمس سنوات

  .لمدة ثماني سنوات إضافية% 10لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 



- 55 - 

 يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى من مليون إلى خمسة ماليين دوالرأي استثمار قيمته  .ب 

استحقاقها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع 

  . لمدة اثنتي عشرة سنة إضافية% 10ي بمعدل اسمي قدره لضريبة دخل على الربح الصاف

 من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ستثمار قيمته خمسة ماليين دوالر فما فوق يمنح إعفاءأي ا  .ج 

 تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل ،لمدة خمس سنوات

  . عشرة سنة إضافيةتلمدة س% 10على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 

 من مجلس الوزراء بناء على  والتي يصدر بتحديدها قرارالمشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً  .د 

اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 

 اسمي قدره بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل

 .لمدة عشرين سنة إضافية% 10

  :حوافز متعلقة بتشجيع المكلف على السداد: سادساً

 وذلك تحفيزاً له على ه الضريبة المستحقة عليهراعى القانون الجديد ظروف المكلف عند سداد

  :دفع تلك الضريبة وذلك من خالل عدة أشكال أهمها 

لتسهيل ) نظام السلفيات ( المبالغ المستحقة  السماح بتجزئةجواز سداد الضريبة من خالل   -أ 

  .عمل الممول وتوفير موارد مالية دورية للخزينة العامة

 .إمكانية تقسيط الضريبة بشكل يحافظ على حق الخزينة العامة -ب 

ضوابط تتعلق بتطبيق الخصم من المنبع مباشرة مما يؤدي إلى التخفيف التدريجي عن أعباء  -ج 

  .  ناحية وضمان حق الخزانة العامة من ناحية أخرىسداد الضريبة عن الممول من

  يرى الباحث من خالل الحوافز التي تم إضافتها في قانون ضريبة الـدخل الجديـد والحـوافز                 

 في إضافة مثل تلـك الحـوافز،        التي تم التعديل عليها، أن المشرع الفلسطيني كان موفقاً وناجحاً         

نها تعمل على تحفيز وتـشجيع المكلفـين   لوبة حيث إولكنها لم تصل بعد إلى تحقيق أهدافها المط   

على دفع الضريبة المستحقة عليهم، كما وأن زيادة الحوافز التشجيعية تعمل أيضاً على الحد من               
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بد من زيادة هذه الحـوافز      الالتهرب الضريبي وزيادة الثقة بين المكلفين وموظفي الضريبة، لذا          

الظروف االقتصادية الصعبة والحصار المفروض على      ووإجراء التعديالت المناسبة بما يتناسب      

قطاع غزة وغالء المعيشة الذي أدى إلى إحداث أضرار كثيرة في العديد من فئـات المجتمـع                 

 .وذلك تخفيفاً وتسهيالً للمكلفين في قطاع غزة
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אא
א א א

  

  :مقدمة

 التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني فإنه من من خالل دراسة وتقييم الحوافز

األهمية بمكان التطرق بعد ذلك لمعالجة بعض النواقص وأوجه القصور أو الموضوعات التي لم 

يتطرق إليها القانون من خالل تقديم بعض المقترحات في مجال الحوافز التشجيعية تحقيقاً 

  -:كما يليلألهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة وذلك 

  -:رحات في مجال اإلعفاء من الضريبةمقت: أوالً

 إدراج نص يتعلق بإعفاء األرباح والعوائد الموزعة على الشركاء من قبل الـشركة              إمكانية .1

المقيمة في فلسطين التي استوفى الضريبة على دخلها بموجب أحكام القانون، األمـر الـذي               

المستثمرين مما يساهم في زيادة التكـوين       يشجع على جذب المزيد من االستثمارات ويشجع        

 ازدواجية الضريبة من ناحية      وبالتالي زيادة اإليرادات الضريبية من ناحية وعدم       ،الرأسمالي

قانون ضـريبة   أخرى، هذا وبالرجوع إلى قوانين بعض الدول نجد أن هذا اإلعفاء وارد في              

ي تحققها الشركة المقيمة فـي  الدخل اللبناني، حيث تفرض الضريبة على مجموع األرباح الت        

 لسنة  91 قانون ضريبة الدخل المصري رقم       في أيضاً   ورد، كما   )3(لبنان حسب المادة رقم     

والتي تنص على اإلعفاء الضريبي على توزيعات أسـهم رأس          ) 31( في المادة رقم     2005

مال شركات المساهمة والتوصية باألسهم وتوزيعات حصص رأس المال في الشركات ذات            

مساهمين فـي شـركات     الغير   األشخاص وحصص الشركاء     المسئولية المحدودة وشركات  

التوصية باألسهم والتوزيعات على صكوك االستثمار التي تـصدرها صـناديق االسـتثمار             

 والعوائد التي يحصل عليها األشخاص الطبيعيون عن الودائع وحـسابات التـوفير بـالبنوك             

  .المسجلة في جمهورية مصر العربية
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التي تتعلق بإعفاء األرباح الرأسمالية الناتجـة عـن بيـع عقـارات أو              ) 7/1(عديل المادة   ت .2

 شريطة أال تكون بصورة دورية أو منتظمـة، أو أن           وناألوراق المالية التي يقوم بها المكلف     

  :تكون من طبيعة عمل المكلف وذلك كما يلي

ات شريطة أن ال يكون هذا أو عقار/  الرأسمالية الناجمة عن بيع أراضِإعفاء األرباح  -أ 

نه يعتبر ن مرة فإالنشاط من طبيعة عمل المكلف، وفي حال تكرار ذلك النشاط ألكثر م

، ويقترح الباحث في هذا السياق إعطاءه نسبة إعفاء  ويخضع للضريبةهمن طبيعة عمل

 .محدودة

ثمارية للبنوك إعفاء األرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع األوراق المالية من المحافظ االست  -ب 

نها تدخل ضمن أرباح النشاط الطبيعي للبنك وتخضع إوالمؤسسات المالية، حيث 

 .للضريبة وذلك منعاً لحدوث االزدواج الضريبي

ضريبة قانون  هذا وبالرجوع إلى قوانين بعض الدول نجد أن هذا اإلعفاء وارد في

ى اإلعفاء الضريبي والتي تنص عل) 4( حسب المادة رقم 2009الدخل األردني للعام 

لألرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء األرباح الرأسمالية المتحققة على 

األصول الخاضعة لالستهالك، كما يعفى من الضريبة الدخل المتأتي من داخل المملكة 

من المتاجرة بالحصص واألسهم والسندات وإسناد القروض وسندات المقارضة 

 الخزينة وصناديق االستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود والصكوك وسندات

الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية 

وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين واألشخاص االعتباريين الذين يمارسون 

 باألموال ة الدخل المتأتي من المتاجرةأنشطة التأجير التمويلي، كما ويعفى من الضريب

منقولة الواقعة في المملكة باستثناء الدخل المتحقق من هذه المتاجرة لألشخاص الغير 

  .االعتباريين، وبناء العقارات وبيعها
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) 105( في المادة رقم 2005 لسنة 24كما ونص قانون ضريبة الدخل السوري رقم 

لشهادات االستثمار، % 80وال المتداولة بنسبة على اإلعفاء الضريبي لريع رؤوس األم

 . المبالغ المودعة في حساب التوفير لدى المصارف العامة 

جاء في القانون الجديد بأن يتم إعفاء الدخل المتحقق من عمل الهيئات المحلية والمؤسـسات                .3

العامة التي ال تستهدف الربح وكذلك دخـل الجمعيـات والنقابـات واالتحـادات المهنيـة                

والجمعيات، في حين هناك العديد من المؤسسات األخرى غير الهادفة إلى الربح أيضاً لم يتم               

إعفاؤها ضمن القانون الحالي دون وجود مبرر وهي معاهد التعليم والمستشفيات والمالجـئ             

التي تقبل المرضى بالمجان ومؤسسات التمريض واإلسعاف، وكذلك مستشفيات األمـراض           

ن مثل هذه الجمعيات يتم إعفاؤها حسب التشريعات الضريبية         إل، حيث   العقلية ومصحات الس  

  .في الدول المجاورة ومنها مصر وسوريا

قد يكون من المفيد أيضاً أن تعفى األرباح السنوية لمنشآت الثروة الحيوانية والدواجن بنسبة               .4

، علماً بـأن    معينة وذلك تشجيعاً ألصحابها على زيادة االستثمار في هذا النوع من األنشطة           

 .هذا اإلعفاء مطبق في الدول المجاورة ومنها سوريامثل 

اإلعفاء الضريبي إليرادات المساحات المزروعة في األراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر            .5

سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه األرض منتجة، األمر الذي يشجع المزارعين علـى               

 من نسبة البطالة وزيادة الدخل واإلنتاج الزراعي، علماً         زيادة اإلنتاج مما يساهم في التخفيف     

  . بأن هذا اإلعفاء مطبق في جمهورية مصر 

  -:مقترحات في مجال التنزيالت الضريبية: ثانياً

قد يكون من المفيد تطبيق تنزيالت للموظفين بمنحهم نسبة ثابتة من إجمالي الراتب حسب ما   -أ 

ن مقرراً بموجب التعليمات الصادرة عن السلطة ن ذلك كاإيتقرر في هذا السياق، حيث 

  . أيضاً في القانون المصرياًم ومطبق1995الفلسطينية عام 
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من إيراداتها الصافية لصالح دعم البحث العلمي % 1إدراج نص يلزم الشركات باستقطاع  -ب 

 .مع إعفاء هذه النسبة من الدخل الخاضع للضريبة

بدل المواصالت من الضريبة حتى أن هذه النفقة  كالموظفإعفاء المبلغ المدفوع من قبل  -ج 

تدفع من قبل الموظف في سبيل ذهابه وعودته من العمل، كما أن هناك العديد من 

 الضريبي المصري التشريعات أخذت بهذا المبدأ وأعفت تلك النفقة من الضريبة كالتشريع

 .واألردني

  :مقترحات في مجال الشرائح الضريبية: ثالثاً

لشرائح الواردة في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لم تأخذ في االعتبار أصحاب يالحظ أن ا

ولما % 8إلى ضريبة $ 10000الدخول المنخفضة حيث يتم إخضاع أصحاب الدخول حتى مبلغ 

  كانت هناك شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني من ذوي الدخول المنخفضة فإنه من 

  ، بأن يتم توسيع عدد الشرائح  الشريحة من أعباءالتخفيف عن تلكالمناسب النظر نحو 

بما يتناسب بمستويات الدخول لشرائح المجتمع الفلسطيني، خاصة أن هناك العديد من التشريعات 

الضريبية في الدول المجاورة كلبنان وسوريا واألردن ومصر تأخذ بمبدأ توسيع عدد الشرائح 

ن ذوي الدخل المحدود والمتوسط تخفيفاً لألعباء الضريبية األمر الذي يسمح بتخفيض الضريبة ع

  .)*(عليهم

  :مقترحات في مجال إجراءات تحصيل ضريبة الدخل: رابعاً

نـصت   من خالل تحليل إجراءات تحصيل الضريبة في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني فقد            -

 وفقـاً   يهمكلف بسداد الضريبة المستحقة عل    على جواز قيام ال   ) 3،2(في البندين   ) 30(المادة  

                                                 
  2005 لسنة 91القانون الضريبي المصري رقم  - ) *(

 2002القانون الضريبي اللبناني المعدل لسنة  -

 2009ة القانون الضريبي األردني لسن -

 2003 لسنة 24القانون الضريبي السوري رقم  -
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ن المشرع الفلسطيني قد منح حوافز لمن يقوم بدفع الضريبة خـالل            ، وحيث إ  لنظام السلفيات 

 مقدمة  دفع سلفة  ولم يقم بمنح حوافز لمن يقوم ب       ،الثالثة شهور األولى النتهاء السنة الضريبية     

 خـصم   نح ولذلك فإنه من المناسب أيضاً أن يتم م        ،في األشهر األولى لبداية السنة الضريبية     

 مقدمة في بداية السنة الضريبية بمقدار تقدير السنة السابقة أسوة         تشجيعي لمن يقوم بدفع سلفة    

تشجيعاً للمكلف علـى    ، كما أنه    بالمكلف الذي يدفع الضريبة خالل المدة المقررة في القانون        

 له على مـسك حـسابات       يقترح الباحث منح حافز تشجيعي    تقديم اإلقرار الذاتي بشكل سليم      

 على الثقة فـي     نتظمة واإلفصاح بمكوناتها وذلك تعزيزاً للفكرة األساسية في القانون المبنية         م

 ستحقة عليـه  في نفس اإلطار يقترح الباحث أيضاً إلغاء بند الفوائد والغرامات الم          المكلف، و 

، األمر الذي يشجع علـى تـسديد        بدفع الضرائب المستحقة عليه   في حالة التزامه وانتظامه     

  . في مواعيدها المقررةالضريبة

قساط الضريبية بحيث تمتد إلى أكثر مما هو مقـرر لهـا            األيقترح الباحث أيضاً زيادة عدد       -

وذلك تخفيفاً على المكلفين وتشجيعاً لهم على سداد تلك الضريبة وعدم التهرب مـن دفعهـا                

 .علماً بأن هذا األمر مطبق أوسع في التشريع الضريبي األردني

إمكانية تخفيف الضريبة بنسبة معينـة علـى المنـشآت المنتجـة            احث أيضاً   كما ويقترح الب   -

كالمنشآت الصناعية والزراعية لألشخاص المعنوية الخاضعة للـضريبة ذات الكثافـة فـي             

تشغيل األيدي العاملة، مع زيادة نسبة الضريبة على الشركات الخدمية الكبـرى لـشركات              

ة المالية والشركات المالية بما فيها شـركات        االتصاالت وشركات التأمين وشركات الوساط    

  .الصرافة والبنوك وغيرها
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  :أسلوب الدارسة

ثر الحوافز أ" واقع حيث يصف ويقيم  لهذه الدراسة المنهج الوصفي التحليليالباحثاستخدم 

من ، "قطاع غزةفي اإليرادات الضريبية  على لسطينيالتشجيعية في قانون ضريبة الدخل الف

  :ين للمعلوماتيخالل استخدام مصدرين أساس

تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والـدوريات          و: المصادر الثانوية  .1

 .مواقع اإلنترنت المختلفةووالمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة 

، صممت خصيصاً لهذا    استبانة من خالل    وتتمثل في جمع البيانات األولية    : ليةالمصادر األو  .2

 .في قطاع غزةموظفي ضريبة الدخل والمكلفين أصحاب الشركات الغرض، ووزعت على 

  

 :مجتمع وعينة الدراسة

من فئتين هما فئة موظفو ضريبة الدخل القائمون على أعمال ربط يتمثل مجتمع الدراسة 

، وفئة المكلفين بدفع الضريبة من ) موظفا43ً( في قطاع غزة والبالغ عددهم وتحصيل الضريبة

ونظراً لكبر حجم مجتمع ) مكلفاً 952(الشركات العادية والشركات المساهمة والبالغ عددهم 

الدراسة من الفئة الثانية فقد تم تقسيمها إلى طبقات، واختيار عينة عشوائية من كل طبقة حسب 

) 43(مكلفاً و ) 280(ية المتبعة، وبالتالي فقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة األساليب اإلحصائ

  .موظفاً ضريبياً

  )2(جدول رقم 

  نوع الشركةتوزيع أفراد العينة حسب 

 %النسبة المئوية  العدد نوع الشركة

 46.4 130 شركة عادية

 53.6 150 شركة مساهمة

 100.0 280 المجموع الكلي
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ـ     سابق يتبـين لنـا أن توزيـع االسـتبانات كانـت علـى المكلفـين                من خالل الجدول ال

أصحاب الشركات العادية والمـساهمة وذلـك الن اغلـب المهـن الموجـودة فـي ظـل              

  .هذه الظروف إما شركات عادية أو شركات مساهمة

  

  :أداة الدراسة

  :سة من قسمين رئيسيين همارا الدأداةتتكون 

الجـنس،  مكان العمـل،     "وتتعلق بما يلي  األفراد  بيانات عن    وهو عبارة عن     :القسم األول  •

التخصـص العلمي، عـدد    الحالة االجتماعية، العمر بالسنوات، المؤهل العلمي،       

وتشمل بيانات عن الشركة    و،  "سنوات الخبرة في مجال الضرائب، المسمى الوظيفي      

ركة، اسم الش نوع الشركة،   الجنس، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي،      "بيانات حول   

 الشركة، تاريخ مزاولة العمل، عدد العاملين في        نوع العمل الذي تزاوله   مكان عمل الشركة،    

  ".الشركة

 فقرة موزعة على    44ستبانة من   ارة عن مجاالت الدراسة وتتكون اال      وهو عب  :القسم الثاني  •

  : مجاالت رئيسة هي5

 اإليرادات الضريبيةمدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرها على  :المجال األول

  .اتفقر) 6(ويتكون من 

  .اتفقر) 8( ويتكون من اإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الضريبية: المجال الثاني

) 6( ويتكون من التنزيالت الضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبية: المجال الثالث

  .اتفقر

 على اإليرادات الضريبيةطرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة وأثرها : المجال الرابع

  .فقرة) 11(ويتكون من 

  .فقرة) 12( ويتكون من اإليرادات الضريبية الخصم التشجيعي وأثره على: المجال الخامس
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االستبانة وأعطت  لقياس استجابات المبحوثين لفقرات  الخماسيوقد تم استخدام مقياس ليكرت

  ):3 ( رقم حسب جدولاألوزان المبينة

  

  )3 ( رقمجدول

  درجات مقياس ليكرت 

  كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلة جداً   االستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة

  

  

  :ستبانة بطريقتين من صدق االتم التأكد :ةانصدق االستب

  :صدق األداة .1

متخصـصين فـي    ستة  ستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من        رض الباحث اال  ع

، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقـام    )2(ملحق رقم   وأسماء المحكمين بال  مجال المحاسبة   

بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خـرج االسـتبيان فـي                 

  .يةصورته النهائ

  :صدق المقياس .2

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوالً

ن فقرات االستبانة مع المجـال  لمدى اتساق كل فقرة مصدق االتساق الداخلي  4يبين جدول رقم   

، والذي يبـين  ستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسهالذي تنتمي إليه كل فقرة من فقرات مجاالت اال    

 لما  اً وبذلك يعتبر المجال صادق    α =0.05 معنوية   توىدالة عند مس  أن معامالت االرتباط المبينة     

  .وضع لقياسه
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  )4 ( رقمجدول

  رة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فق

  الفقرة  م
ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ية
مال
حت
اال

ة 
يم
الق

)
Si

g
(.  

1.

تعتبر الشرائح الضريبية الجديدة في القانون الجديد مالئمة لجميع 

للشريحة  %8(المكلفين من حيث النسب الخاصة بكل شريحة 

  ).يحة الثالثةللشر %16للشريحة الثانية،  %12األولى، 

0.752 *0.000 

2.
ة الحالية مالئمة في مجال زيادة يتعتبر معدالت وأسعار الضريب

  .اإليرادات الضريبية
0.587 *0.000 

3.
ة في ظل القانون الجديد تحقق العدالة يالشرائح والنسب الضريب

  .والمساواة بين المكلفين
0.798 *0.000 

4.
ة المغاالة في النسب يحاول البعض التهرب من دفع الضريبة بحج

  .الضريبية
0.416 *0.000 

5.
في القانون الجديد مالئماً ألصحاب الدخول %8يعتبر البدء بنسبة 

  .المنخفضة
0.823 *0.000 

6.

% 15إلى % 20تخفيض الضريبة على الشركات المساهمة من 

يعمل على زيادة اإليرادات الضريبية من خالل الحد من التهرب 

  .الضريبي

0.688 *0.000 

  .α=0.05 داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى*

، معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال           ) 5(جدول  يوضح  

 وبذلك يعتبر المجال    α =0.05 معنوية   رتباط المبينة دالة عند مستوى    والذي يبين أن معامالت اال    

  . لما وضع لقياسهاًصادق
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  )5(جدول 

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م
ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ية
مال
حت
اال

ة 
يم
الق

)
Si

g
(.  

1.
زيادة اإلعفاءات الضريبية في القانون الجديد كافيةً ومالئمة 

  .ألصحاب الدخول العالية
0.555 *0.000 

 0.000* 0.742  .ريبية لكافة المكلفين والفئات عادالًيعتبر إدراج اإلعفاءات الض.2

3.
تعتبر اإلعفاءات الضريبية الممنوحة لألفراد العاديين وذوي 

  .الدخول المحدودة شاملة وعادلة
0.700 *0.000 

4.
زيادة بعض اإلعفاءات يعد بديالً مناسباً عن التنزيل الثابت 

  .للموظف
0.478 *0.001 

5.
الثابت للمكلف في القانون الجديد يحقق عدم إدراج نسبة التنزيل 

  .العدالة والمساواة بين المكلفين
0.447 *0.002 

6.
اإلعفاءات الضريبية الممنوحة في قانون ضريبة الدخل الجديد 

  .تشجع المكلفين على سداد الضريبة دون تأخير
0.712 *0.000 

7.
تطبيق اإلعفاءات بصورة عادلة على كافة فئات المكلفين يعتبر 

  .جيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية بصورة سليمةتش
0.617 *0.000 

8.

اإلعفاءات الضريبية المؤقتة التي تمنح للمكلف في بداية حياة 

المشروع تشجع على زيادة المشاريع داخل البالد ومن ثم زيادة 

  .حصيلة اإليرادات الضريبية

0.590 *0.000 

  .α=0.05اللة  دىاالرتباط دال إحصائياً عند مستو*
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث والدرجـة الكليـة               ) 6(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.05 معنويـة     االرتباط المبينة دالة عند مستوى     والذي يبين أن معامالت   ،  للمجال

  . لما وضع لقياسهاًيعتبر المجال صادق

  )6 ( رقمجدول

  رات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فق

  الفقرة  م

ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ية
مال
حت
اال

ة 
يم
الق

)
Si

g
(.  

1.
إدراج التنزيالت الضريبية لكافة المكلفين في القانون الجديد        

  .يعتبر عادالً ومقبوالً
0.669 *0.000 

2.

تعد التنزيالت الواردة وفق القانون الجديد من أهم الحـوافز          

تشجع المكلفين على االستثمار ومن ثم زيادة حـصيلة         التي  

  .اإليرادات الضريبية

0.797 *0.000 

3.

زيادة نسبة الخصم التشجيعي المتعلقة بالتنزيالت للملتزمين       

 من السنة الضريبية تعتبر     ىبدفع الضريبة في األشهر األول    

  .تشجيعاً لهم لدفع الضرائب المستحقة عليهم

0.527 *0.000 

4.

مكلفين بالتنزيالت والخصومات الواردة في قـانون       توعية ال 

ضريبة الدخل تعمل علـى تـسهيل إجـراءات التحـصيل           

  .الضريبي

0.769 *0.000 

5.
زيادة نسبة التنزيالت على الدخل تشجع المكلفين على دفـع         

  .المستحق عليهم
0.716 *0.000 

6.
اعتماد الخسارة وترحيلها إلى خمس سنوات تشجع المكلف        

  .ريبة المستحقة عليهعلى دفع الض
0.454 *0.001 

  .α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائياً عند مستو*
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الرابـع والدرجـة الكليـة               ) 7(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.05 معنويـة     االرتباط المبينة دالة عند مستوى     والذي يبين أن معامالت   ،  للمجال

  . لما وضع لقياسهاً صادقيعتبر المجال

  )7(رقم جدول 

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
(.  

1.
تعتبر إجراءات تحصيل الضرائب سهلة وغير مكلفة وال تأخذ

  .ادة اإليرادات الضريبيةوقتاً وجهداً كبيرين مما يؤثر على زي
0.626 *0.000

2.
يتم تقدير األرباح وتعبئة النماذج الضريبية من قبل المكلف

  .بشكل موضوعي ودقيق
0.502 *0.000

3.
هناك عدالة في تقدير األرباح من قبل موظف دائرة الضريبة

  . التحصيلواجبةفي التقدير اإلداري للضريبة 
0.485 *0.001 

 0.000* 0.757  .يانات المكلف عند تحديده لألرباح المحاسبيةتتوفر الثقة في ب.4

5.
يعتمد مأمور التقدير في تقدير قيمة الضريبة على المعلومات

  .المحاسبية المقدمة له من قبل المكلف
0.415 *0.003 

6.
اإلجراءات المتبعة في تحصيل الضرائب تساهم في الحد من

  .التهرب الضريبي
0.606 *0.000 

7.
 وأساليب تحصيل الضريبة تشجع المكلف لدفعتنوع طرق

  .الضريبة المستحقة عليه
0.487 *0.001 
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  الفقرة  م

ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
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8.
العالقة بين المكلف ومأمور التقدير تؤثر على تقدير قيمة

  .الضريبة
0.359 *0.011 

9.

تطوير الحوافز التشجيعية وإعادة النظر فيها من فترة ألخرى

الي زيادة حصيلةتزيد من االلتزام بدفع الضريبة المستحقة وبالت

  .اإليرادات الضريبية

0.370 *0.009 

10.
تقوم دائرة الضريبة بتطبيق قانون تحصيل األموال العامة على

  .المتأخرين عن دفع الضريبة
0.518 *0.000 

11.

يقبل التقدير الذاتي للمكلف كما هو وارد في اإلقرار الضريبي

باتباعتباره مصدر ثقة خاصة بعد اعتماده من مراجع الحسا

  .الخارجي

0.517 *0.000 

  .α=0.05 داللة االرتباط دال إحصائياً عند مستوى*

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخـامس والدرجـة الكليـة              ) 8(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.05 معنويـة     االرتباط المبينة دالة عند مستوى     والذي يبين أن معامالت   ،  للمجال

  . لما وضع لقياسهاًيعتبر المجال صادق
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  )8 ( رقمجدول

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م
ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
(.  

1.
الخصم التشجيعي يحفز المكلف على دفع المـستحق عليـه          

  .ضمن فترة الخصم المسموح بها
0.632 *0.000 

2.
مة تأخير الدفع تحفز المكلف على سرعة دفع المـستحق          غرا

  .عليه
0.754 *0.000 

3.
تعمل الزيارات الدورية لمحصلي الـضريبة علـى سـداد          

  .المستحق على المكلف
0.541 *0.000 

4.
تقسيط الضريبة يحفز المكلفين على االنتظام بدفع ما يترتب         

  .عليهم
0.376 *0.008 

 0.000* 0.499  .التهرب الضريبيالخصم التشجيعي للمكلف يحد من .5

6.
قيام دائرة ضريبة الدخل بتوعية المواطنين عن دور وأهمية         

  .الضريبة تحد من التهرب الضريبي
0.488 *0.001 

7.
يعتبر الخصم التشجيعي الممنوح للمكلف عامالً يساهم فـي         

  .تحفيز دفع الضريبة
0.438 *0.002 

8.

كلف على خـصم    إدراج نظام السلفيات اختيارياً وحصول الم     

تشجيعي في قانون الضريبة يعد عـامالً محفـزاً لتـسهيل           

  .تحصيل الضريبة

0.449 *0.002 
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9.

ـ       ددفع الضريبة عن    ة تقديم اإلقرار الضريبي خـالل األربع

شهور األولى إلنهاء السنة المالية يعد مالئماً لزيادة حـصيلة          

  .اإليرادات الضريبية

0.438 *0.002 

 0.001* 0.478  .رة التقسيط الممنوحة للمكلف مالئمةتعتبر عدد األقساط وفت.10

11.
على المتأخرين عن   % 3تلتزم دائرة الضريبة بإضافة نسبة      

  .سداد الضرائب المستحقة عليهم كما نص عليها القانون
0.581 *0.000 

12.

يتم تطبيق الغرامات والعقوبات كما هي واردة في القـانون          

د الحسابات الضريبية   على المتهربين والمخالفين لقواعد إعدا    

  .مما يساهم في زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية

0.743 *0.000 

  .α=0.05 داللة االرتباط دال إحصائياً عند مستوى*

  

 Structure Validity البنائيالصدق  .3

ـ               د األداة  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تري

 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة لفقـرات              ها، ويبين مدى  الوصول إلي 

  .ستبانةاال

عنـد  ستبانة دالـة إحـصائياً      مالت االرتباط في جميع مجاالت اال     أن جميع معا  ) 9(يبين جدول   

  . لقياسهت لما وضع وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقةα =0.05 معنوية مستوى
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  )9 ( رقمجدول

  .ستبانةين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالعامل االرتباط بم

  المجال  الرقم
ان
رم
سبي

ل 
ام
مع

  

اط
رتب
لال

ة   
يم
الق ية
مال
حت
اال
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1.   
مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرها على 

  اإليرادات الضريبية
0.619 *0.000 

 0.000* 0.777  ريبيةاإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الض   .2

 0.001* 0.837  التنزيالت الضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبية   .3

4.   
طرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة وأثرها على 

  اإليرادات الضريبية
0.859 *0.000 

 0.000* 0.864 اإليرادات الضريبية الخصم التشجيعي وأثره على   .5

  .α=0.05لة  دالاالرتباط دال إحصائياً عند مستوى

  

  : Reliabilityستبانة ثبات اال .4

ستبانة أكثر من   فس النتيجة لو تم إعادة توزيع اال      ستبانة ن يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه اال      

بانة يعني االستقرار في نتائج     ستأن ثبات اال  مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى         

و تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل          ستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما ل      اال

  .فترات زمنية معينة

  :ستبانة الدراسة من خالل طريقتين وذلك كما يليالتحقق من ثبات ا  تموقد

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ -أ

ئج كما هي مبينـة  ستبانة، وكانت النتا ريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال     استخدم الباحث ط    

  ).10(في جدول 
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  )10 ( رقمجدول

  ستبانة لقياس ثبات االمعامل ألفا كرونباخ

  *الثبات معامل ألفا كرونباخ  المجال

مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرها على 

  اإليرادات الضريبية
0.736 0.858 

 0.876 0.767  اإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الضريبية

 0.870 0.757  الت الضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبيةالتنزي

طرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة وأثرها على 

  اإليرادات الضريبية
0.713 0.845 

 0.886 0.786 الخصم التشجيعي وأثره على اإليرادات الضريبية

 0.958 0.918  جميع مجاالت االستبانة

  لمعامل ألفا كرونباخالجذر التربيعي الموجب = الثبات *

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعـة لكـل   ) 10( من النتائج الموضحة في جدول   ويتضح

 ألفـا  كانت قيمة معاملو. ستبانةلكل مجال من مجاالت اال0.786  ، 0.713مجال وتتراوح بين 

 وتتراوح   منها  قيمة الثبات مرتفعة لكل مجال     كما كانت ). 0.918(ستبانة كانت   لجميع فقرات اال  

وهذا يعنى أن معامل الثبـات  ) 0.958(ستبانة في جميع فقرات االكانت و 0.886، 0.845 بين 

 لتحليل النتائج واإلجابـة علـى       تكون االستبانة في صورتها النهائية صالحة     وبذلك   ،اًمرتفعكان  

  .أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 :Split Half Method  التجزئة النصفيةةطريق -ب

واألسـئلة ذات األرقـام     ،  األسئلة ذات األرقام الفرديـة    (ين  أ جز ىتم تجزئة فقرات االختبار إل    

 ،رتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسـئلة الزوجيـة        االب معامل   احستم  و) الزوجية

   :Spearman Brown وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون
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2r  =ط المعدلاالرتبامعامل 
1 r+

 معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات r حيث 

  .)11 (وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول. األسئلة الزوجية

  

  )11 ( رقمجدول

  ستبانةلقياس ثبات اال  التجزئة النصفيةةطريق

معامل االرتباط   المجال  م 
االرتباط معامل 

  معدلال

1. 
مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرها 

  .على اإليرادات الضريبية
0.491 0.659 

 0.771 0.627  .اإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الضريبية .2

3. 
التنزيالت الضريبية وأثرها على اإليرادات 

  .الضريبية
0.728 0.843 

4. 
طرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة وأثرها 

  .دات الضريبيةعلى اإليرا
0.534 0.698 

 0.788 0.650 .الخصم التشجيعي وأثره على اإليرادات الضريبية .5

 0.934 0.877  جميع مجاالت االستبانة  

 سبيرمان بـراون  ( االرتباط المعدل أن قيمة معامل    ) 11(واضح من النتائج الموضحة في جدول       

Spearman Brown(امقبول ودال إحصائي .  

  

  :ائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحص .5

 Statisticalستبانة من خالل برنـامج التحليـل اإلحـصائي    قام الباحث بتفريغ وتحليل اال

Package for the Social Sciences (SPSS) ،تم استخدام األدوات اإلحصائية التاليةو:  
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 خدم هـذه  وتست: والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي    والتكرارات  النسب المئوية    -1

 في وصف عينة    يجعله مفيداً ما  م بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير         النسب

 .الدراسة

لمعرفـة ثبـات     التجزئة النصفيةة طريقو) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -2

  .ستبانةفقرات اال

لقيـاس درجـة   ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سـبيرمان   -3

يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بـين المتغيـرات فـي حالـة البيانـات               و. تباطاالر

 .الالمعلمية

 إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت ) Sign Test(اختبار اإلشارة  -4

 .أم ال 3درجة الحياد وهي 

  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة .6

  : موظفو ضريبة الدخل-1

  )12(جدول رقم 

  وزيع أفراد العينة حسب مكان العملت

 %النسبة المئوية  التكرار مكان العمل

 9.3  4  الشمال

 المديرية العامة لضريبة الدخل

 )غزة(
23 53.5 

 11.6 5 ىالوسط

 14.0 6 خانيونس

 11.6 5 رفح

 100.0 43 المجموع الكلي
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يعهـا علـى اإلدارة     يتضح من البيانات السابقة أن النـسبة األكبـر مـن االسـتبانة تـم توز               

العامة لضريبة الدخل ألنها تمثل مركزية ضريبة الدخل و بهـا أكبـر عـدد مـن المـوظفين                   

مع العلم أن االستبانات تم توزيعها على الموظفين الـذين يـرتبط عملهـم بـصورة مباشـرة                  

  .مع المكلفين

  )13(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس

 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 93.0 40 ذكر

 7.0 3 أنثى

 100.0 43 المجموع الكلي

من خالل الجدول السابق يتضح أن النسبة األكبر من المـوظفين فـي ضـريبة الـدخل هـم                   

من الذكور وبذلك تم توزيع النسبة األكبـر مـن االسـتبانة علـيهم حيـث إن طبيعـة عمـل                     

ل إلـى العمـل الميـداني       الضريبة تستلزم التعامل مع فئـة الـذكور والتـي تتطلـب االنتقـا             

  .أحياناً

  )14(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر

 %النسبة المئوية  العدد العمر

 11.6 305إلى أقل من25 من 

إلى أقل من 30 من 

35 
10 23.3 

 7.0 3 40 إلى أقل من35من 

 58.1 25  فأكثر40من 

 100.0 43 المجموع الكلي
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ين أن النسبة األكبر مـن مـوظفي ضـريبة الـدخل كانـت فـي                من خالل الجدول السابق يتب    

 عامـاً، األمـر الـذي يـشير إلـى وجـود إدراك أكبـر                40معظمها من العمر الذي تجاوز      

  .لموضوع فقرات االستبانة واإلجابة عليها بشكل جيد

  

  )15(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

  %النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 9.3 4 دبلوم متوسط فما دون

 90.7 39 بكالوريوس فأعلى

 100.0 43 المجموع الكلي

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم موظفي ضريبة الـدخل هـم مـن حملـة الدرجـة                   

، حيـث إن طبيعـة عمـل الـضريبة تـستلزم وجـود مـوظفين ذوي                 )البكالوريوس(العلمية  

ي إلى نتـائج أفـضل وأكثـر دقـة فـي اإلجابـة علـى                درجة علمية عالية، األمر الذي يؤد     

  .االستبانة

  )16(جدول رقم 

  التخصـص العلميتوزيع أفراد العينة حسب 

 %النسبة المئوية  العدد التخصـص العلمي

 95.3 41 محاسبة

 4.7 2 أخري

 100.0 43 المجموع الكلي

ة الـدخل كانـت فـي       يتبين من بيانات الجدول السابق أن النسبة األكبر من مـوظفي ضـريب            

، وذلـك ألن طبيعـة العمـل فـي          )محاسـبة (معظمها من حملة شـهادة علميـة تخـصص          

  .ضريبة الدخل يستلزم وجود موظفين محاسبين
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  )17(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة في مجال الضرائبتوزيع أفراد العينة حسب 

 %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة

 23.3 10  سنوات5قل من أ

 16.3 7 10قل من  إلي أ5من 

 32.6 14  سنة15قل من  إلي أ10من 

 27.8 12  سنة15أكثر من 

 100.0 43 المجموع الكلي

مـن مـوظفي ضـريبة الـدخل كانـت          % 60ما نـسبته     )17(رقم  يتبين من بيانات الجدول     

، األمـر الـذي يـشير إلـى          سـنوات  10 أكثر مـن  من الذين لديهم خبرة في مجال الضريبة        

  .أكبر لموضوع فقرات االستبانة واإلجابة عليها بشكل جيدإدراك 

  )18(جدول رقم 

  المسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة حسب 

 %النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي

 25.6 11 محاسب

 18.6 8 مفتش

 23.3 10 رئيس قسم

 27.9 12 مدير

 4.7 2 مدير عام

 100.0 43 المجموع الكلي

السابق يتضح أن توزيع االسـتبانات تمـت حـسب هيكليـة اإلدارة العامـة               ول  من خالل الجد  

لضريبة الدخل ومكاتبها الفرعية في جميع محافظـات قطـاع غـزة وذلـك للحـصول علـى                  

وجهة نظر جميع الموظفين في دوائر ضريبة الـدخل للوصـول إلـى نتـائج دقيقـة لتحليـل                   

  االستبانة 
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  :ن بالضريبةالمكلفو: ثانياً

  )19 (جدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس

 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 89.6 232 ذكر

 10.4 27 أنثى

 100.0  *259 المجموع الكلي

  شخصاً لم يجيبوا عن السؤال21 •

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن النسبة األكبر مـن المكلفـين أصـحاب الـشركات هـم                   

بة األكبر مـن االسـتبانات علـيهم وهـذا يرجـع لطبيعـة              من الذكور، ولذلك تم توزيع النس     

  .عمل الشركات وإدارتها

  )20(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر بالسنوات
  

 %النسبة المئوية  العدد العمر بالسنوات

 20.7 53 30قل من إلى أ25من 

 19.1 49 35قل من  إلى أ30من 

 19.9 51 40قل من إلى أ35من 

 40.2 103 ر فأكث40من 

 100.0 256 المجموع الكلي

   شخصاً لم يجيبوا عن السؤال24 •

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن معظـم المكلفـين أصـحاب الـشركات والمؤسـسات                 

 عامـاً، األمـر الـذي يـشير إلـى           40كانت في معظمها من الفئة العمرية التـي تجـاوزت           

  . واإلجابة عليها بشكل جيدوجود إدراك وفهم أكبر لموضوع فقرات االستبانة 
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  )21(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 %النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 19.5 50 ثانوية عامة فما دون

 13.7 35 دبلوم متوسط

 55.9 143 بكالوريوس

 8.6 22 ماجستير

 2.3 6 ةدكتورا

 100.0 256 المجموع الكلي

   السؤالعنجيبوا  شخصاً لم ي24* 

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن معظم المكلفـين أصـحاب الـشركات هـم مـن حملـة                    

، وهذا بدوره يـشير إلـى فهـم فقـرات االسـتبانة والوصـول            )البكالوريوس(الدرجة العلمية   

  .إلى نتائج دقيقة

  

  )22(جدول رقم 

  سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب 

 %لنسبة المئوية ا العدد سنوات الخبرة

 1.4 3 1980ما قبل 

1980-1989 11 5.0 

1990-1999 85 38.3 

2000-2009 123 55.4 

 100.0 222 المجموع

   شخصاً لم يجيبوا عن السؤال58* 
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يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن النسبة األكبر من المكلفين أصحاب الشركات الذين مارسوا 

لك تم توزيع النسبة األكبر من االستبانات على المكلفين أصحاب ، ولذ2000أعمالهم بعد عام 

، وهم شركات جديدة حيث إن الحصار 2000الشركات الذين مارسوا أعمالهم بعد عام 

االقتصادي وإغالق المعابر المتواصل أدى الى توقف معظم الشركات القديمة عن العمل، وال 

شركات التي تعتمد استيراد موادها الخام من سيما شركات المقاوالت والشركات الصناعية وال

المعابر، االمر الذي جعل الكثير من أصحاب رؤوس األموال العالية تفكر في عمل شركات 

جديدة تتعلق بالمواد الغذائية لسهولة إدخالها عبر األنفاق مقارنة بصعوبة إدخال المواد الخام 

  .األخرى كالحديد واألسمنت وغيرها

  

  )23(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب عدد العاملين في الشركة

 %النسبة المئوية  العدد عدد العاملين في الشركة

9-0 159 72.9 

10-19  39 17.9 

20-29 9 4.2 

 5.0 11  فأكثر30

 100.0 218 المجموع الكلي

   شخصاً لم يجيبوا عن السؤال62* 

  

ـ           ت بتقلـيص عـدد العـاملين لـديها         يتضح من خالل الجدول السابق أن أغلب الـشركات قام

وهذا يرجع لصعوبة األوضاع االقتـصادية، حيـث يبـين الجـدول أن العـدد األكبـر مـن                   

  ، وبالتالي تم أخذ الشركات ال يتجاوز عدد العاملين في الشركة الواحدة عشرة عمال

  .  المكلفين أصحاب الشركات للوصول إلى نتائج دقيقة وسليمةأراء
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  : بار فرضيات الدراسةاختتحليل البيانات و

 مناسبة في حالـة وجـود        وهي الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام االختبارات غير المعلمية       

ط درجة االستجابة قـد     لمعرفة ما إذا كانت متوس    تم استخدام اختبار اإلشارة     ، كما   بيانات ترتيبية 

وتني للمقارنة  -بار مان استخدام اخت أم ال، كذلك تم      3 درجة الموافقة المتوسطة وهي      ىوصلت إل 

  .بين متوسطي إجابة المستجيبين لكلٍٍ من الشركات واألفراد

درجـة  ) وسـيط (الختبار الفرضيات باستخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كان متوسط           فمثالً  

  :حسب التوضيح التالي يتم اختبار الفرضية اإلحصائية ،اإلجابة يساوي قيمة معينة

  : الفرضية الصفرية -1

 وهي تقابل موافق بدرجة متوسطة حسب مقياس        3 أن متوسط درجة اإلجابة يساوي       عنيوت

0.05α أكبر من مستوى الداللة      Sig.(P-value)إذا كانت   ، ف  المستخدم  الخماسي ليكرت = 

 ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفـراد العينـة           ة،الفرضية الصفري فإنه ال يمكن رفض     

  .3اهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً عن موافق بدرجة متوسطة وهى حول الظ

   :الفرضية البديلة -2

 أقل مـن مـستوى الداللـة        Sig.(P-value)كانت  إذا   3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي      

0.05α آراء  البديلة القائلة بـأن متوسـط        الفرضية فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول       =

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد مـا        رجة الموافقة المتوسطة  عن د راد العينة يختلف جوهرياً     أف

 .الموافقـة المتوسـطة   إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة            

 وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة             

  .موافقة المتوسطة والعكس صحيحيزيد عن درجة ال

  :تنص هذه الفرضية على ما يلي: الفرضية الرئيسة األولىاختبار  -3

 تؤثر بـصورة ذات داللـة إحـصائية علـى         إقرار تطبيق شرائح ونسب ضريبية مالئمة       "

  ."اإليرادات الضريبية
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مدى مالءمـة الـشرائح والنـسب       " فقرات مجال     تحليل تم اختبار هذه الفرضية من خالل     

  ).24(النتائج موضحة في جدول و "ضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبيةال

  )24 ( رقمجدول

مدى مالءمة الشرائح " لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "والنسب الضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبية

والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
 الضريبةموظفو  تالشركا

  الفقرةم
بي
نس
 ال
بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
بي .)
نس
 ال
بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
بي .)
نس
 ال
بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
(. 

1.

تعتبر الشرائح الـضريبية الجديـدة فـي

القانون الجديد مالئمة لجميع المكلفين مـن

%8(بكل شـريحة    حيث النسب الخاصة    

للشريحة الثانيـة، %12للشريحة األولى،   

  ).للشريحة الثالثة 16%

66.6*0.00067.1 *0.000 63.3 0.093 

2.

تعتبر معدالت وأسعار الـضريبة الحاليـة

مالئمــة فــي مجــال زيــادة اإليــرادات

  . الضريبية

66.3*0.00066.7 *0.000 63.7 0.108 

3.

قانونالشرائح والنسب الضريبة في ظل ال     

الجديد تحقق العدالـة والمـساواة بـين

  .المكلفين

63.1*0.00363.7 *0.004 59.1 0.500 
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والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
 الضريبةموظفو  تالشركا
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4.
يحاول البعض التهرب من دفع الضريبة

  . بحجة المغاالة في النسب الضريبية
66.3*0.00067.6 *0.000 58.1 0.500 

5.
في القانون الجديد% 8يعتبر البدء بنسبة    

  .نخفضةمالئماً ألصحاب الدخول الم
62.5*0.00462.5 *0.027 62.3 0.069 

6.

ــشركات ــى ال ــضريبة عل ــيض ال تخف

يعمل على% 15إلى  % 20المساهمة من   

زيادة اإليرادات الضريبية من خالل الحد

  .من التهرب الضريبي

68.8*0.00069.9 *0.000 61.9 0.285 

 0.437 61.4 0.000* 0.00066.2*65.6  جميع فقرات المجال معاً  

0.05α داللة ىط الحسابي دال إحصائياً عند مستوالمتوس*  =.  

  

  :خالل الجدول السابق يتبين ما يليمن 

يالحظ من تحليل فقرات المجال األول أن المتوسط الحسابي النسبي إلجابـات المبحـوثين مـن                

ن درجة الموافقة   وهذا يعني أ  % 59.1 -% 58.1موظفي ضريبة الدخل يتراوح ما بين نسبة        

على ما ورد في هذه الفقرات لهذا المجال كانت قليلة، كما لوحظ أيـضاً أن بعـض اإلجابـات                   

  . أي بدرجة متوسطة%63.7 -% 61.4تراوحت بين نسبة 
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فقد كان المتوسط الحسابي النسبي إجابات المبحوثين تتراوح ) الشركات(أما فيما يتعلق بالمكلفين 

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد في الفقرة موافق % 69.9 -%62.5ما بين نسبة 

  . عليها بدرجة متوسطة

أما المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من الشركات وموظفي ضريبة الدخل معاً 

وتعتبر االستجابة لجميع فقرات المجال موافق عليها % 68.8-%62.5يتراوح ما بين نسبة 

 المبحوثين، وهذا يعني أن هناك أثراً متوسطاً حول مدى مالءمة بدرجة متوسطة من قبل

  .الشرائح والنسب الضريبية على اإليرادات الضريبية

وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال آلراء المبحوثين من 

لة إحصائية  وهي دا0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %66.2الشركات يساوي 

 مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على 0.05حيث إنها أقل من مستوى الداللة 

فقرات المجال، أما بالنسبة للمتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال آلراء المبحوثين من 

، وهي غير 0.437 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %61.4موظفي الضريبة يساوي 

 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة 0.05الة إحصائية ألنها أكبر من مستوي الداللة د

وبذلك يمكن القول بأن إقرار تطبيق شرائح ونسب ضريبية مالئمة يؤثر تأثيراً . على هذا المجال

  . بدرجة متوسطة على زيادة اإليرادات الضريبية

ي لجميع فقرات المجال آلراء المبحوثين من كما تشير النتائج بأن المتوسط الحسابي النسب

 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %65.6الشركات وموظفي الضريبة معاً يساوي 

، مما يدل على أن هناك 0.05 وهي دالة إحصائية حيث إنها أقل من مستوى الداللة 0.000

نسب الضريبية وأثرها حول مالءمة الشرائح وال"موافقة بدرجة متوسطة على فقرات المجال 

إقرار "وبذلك فإن الفرضية األولى القائلة بأن . من قبل أفراد العينة"على اإليرادات الضريبية

تطبيق شرائح ونسب ضريبية مالئمة تؤثر بصورة ذات داللة إحصائية علي اإليرادات 

رائح بدرجة متوسطة، األمر الذي يشير إلى ضرورة العمل على تطوير وتطبيق ش" الضريبية

  . ونسب ضريبية بطريقة تحقق العائد المرجو منها نحو زيادة اإليرادات الضريبية بصورة أفضل
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  :تنص هذه الفرضية على ما يلي: الفرضية الثانيةاختبار  -4

  " اإليرادات الضريبيةتؤثر بصورة ذات داللة إحصائية علىوجود إعفاءات محددة "

  ".اإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الضريبية    " تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات مجال         

  ).25(النتائج موضحة في جدول و

  )25(رقم جدول 

اإلعفاءات وأثرها على " لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "اإليرادات الضريبية

الشركات 

 ضريبةووموظف
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1.
زيادة اإلعفاءات الضريبية في القانون الجديـد

  . كافيةً ومالئمة ألصحاب الدخول العالية
68.2*0.00067.7 *0.000 71.2 *0.002 

2.
يعتبــر إدراج اإلعفــاءات الــضريبية لكافــة

  .المكلفين والفئات عادالً
67.2*0.00066.7 *0.000 70.7 *0.001 

3.

تعتبر اإلعفاءات الضريبية الممنوحة لألفـراد

العــاديين وذوي الــدخول المحــدودة شــاملة

  .وعادلة

67.3*0.00066.6 *0.000 72.1 *0.001 

4.
عد بديالً مناسباً عـنزيادة بعض اإلعفاءات ي   

  .التنزيل الثابت للموظف
66.8*0.00066.4 *0.000 69.3 *0.001 
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الشركات 

 ضريبةووموظف

  الدخل معاً
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  الضريبة
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5.

عدم إدراج نسبة التنزيل الثابت للمكلـف فـي

القانون الجديد يحقق العدالة والمـساواة بـين

  .المكلفين

61.4*0.02661.0 0.070 63.7 0.085 

6.

اإلعفاءات الضريبية الممنوحـة فـي قـانون

خل الجديد تشجع المكلفين على سدادضريبة الد 

  .الضريبة دون تأخير

67.8*0.00069.1 *0.000 59.1 0.500 

7.

تطبيق اإلعفاءات بصورة عادلة علـى كافـة

فئات المكلفين يعتبر تشجيعاً لهم علـى تقـديم

  .إقراراتهم الضريبية بصورة سليمة

71.2*0.00071.2 *0.000 70.7 *0.001 

8.

 المؤقتة التي تمنح للمكلفاإلعفاءات الضريبية 

في بداية حياة المشروع تـشجع علـى زيـادة

المشاريع داخل البالد ومن ثم زيـادة حـصيلة

  .اإليرادات الضريبية

74.1*0.00073.4 *0.000 78.6 *0.000 

 0.000* 69.4 0.000* 0.00067.8*68.0  جميع فقرات المجال معاً  

0.05α داللة ىتوط الحسابي دال إحصائياً عند مسالمتوس • =.  
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  -:من خالل الجدول السابق يتبين ما يلي

يالحظ من تحليل فقرات المجال الثاني أن المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من 

 وهذا يعني أن درجة الموافقة في %69.3 -% 63.7موظفي ضريبة الدخل تتراوح بين نسبة 

باستثناء الفقرة المتعلقة باإلعفاءات الضريبية  جال كانت بدرجة متوسطة،هذه الفقرات من الم

الممنوحة في قانون ضريبة الدخل وأثرها على تشجيع المكلفين على سداد الضريبة دون تأخير 

وهي نسبه قليلة، ويفسر الباحث ذلك بعدم قناعة كاملة لدى %  59.1حيث بلغت ما نسبته 

بة الدخل بنجاعة هذه اإلعفاءات، كما لوحظ أيضاً أن بعض بعض المبحوثين من موظفي ضري

 وهذا يعني أن درجة الموافقة في هذه الفقرات %78.6 -% 70.7اإلجابات تراوحت بين نسبة 

  .من المجال كانت بدرجة كبيرة

فقد كان المتوسط الحسابي النسبي إلجابات ) أصحاب الشركات(أما فيما يتعلق بالمكلفين 

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد في % 69.1 -%61وح ما بين نسبة المبحوثين تترا

الفقرة موافق عليها بدرجة متوسطة، في حين يتبين من إجابات البعض األخر من المبحوثين أن 

 وهذا يعني أن درجة الموافقة على %73.4 -% 71.2نسبة الموافقة على الفقرات تتراوح من 

  .بيرةهذه الفقرات كانت بدرجة ك

وفي الوقت نفسه لوحظ أن المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من الشركات وموظفي 

وبالتالي يعتبر االستجابة لبعض %  68.2- %61.4ضريبة الدخل معاً يتراوح ما بين نسبة 

فقرات المجال موافق عليها بدرجة متوسطة، في حين أن البعض األخر من إجابات فقرات 

وبالتالي يعتبر االستجابة لهذه الفقرات من % 74.1 -% 71.2 ما بين نسبة تحالمجال تراو

ن هناك أثراً لوجود اإلعفاءات على  وهذا يعني أ،هذا المجال موافق عليها بدرجة كبيرة

  .اإليرادات الضريبية
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وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال للمبحوثين من الشركات 

 وهي دالة إحصائية حيث إنها 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %67.8ي يساو

   مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على فقرات المجال0.05أقل من مستوى الداللة 

أما بالنسبة للمتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال للمبحوثين من موظفي الضريبة فهو 

، وهي دالة إحصائية ألنها أقل 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %69.4يساوي 

وبذلك .  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على هذا المجال0.05من مستوى الداللة 

يمكن القول بأن وجود إعفاءات محددة تؤثر تأثيراً بدرجة متوسطة على زيادة اإليرادات 

  . الضريبية

نتائج بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال آلراء المبحوثين للشركات كما تشير ال

 وهي دالة 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %68وموظفي الضريبة معاً يساوي 

، مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة 0.05إحصائية حيث إنها أقل من مستوى الداللة 

وجود إعفاءات محددة تؤثر "ال وبذلك يتبين صحة الفرضية القائلة بأن متوسطة على فقرات المج

بدرجة متوسطة، األمر الذي يحتاج إلى " بصورة ذات داللة إحصائية علي اإليرادات الضريبية

بذل المزيد من العناية لتطوير اإلعفاءات بطريقة تحقق العائد المرجو منها نحو زيادة اإليرادات 

  .الضريبية

  

  :تنص هذه الفرضية على ما يلي: لفرضية الثالثةااختبار  -5

  "على اإليرادات الضريبية تؤثر بصورة ذات داللة إحصائية إقرار وتطبيق تنزيالت ضريبية" 

التنزيالت الضريبية وأثرها على اإليرادات " تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات مجال 

  ).26(النتائج موضحة في جدول و ".الضريبية
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  )26 (رقم جدول

التنزيالت الضريبية " لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  "وأثرها على اإليرادات الضريبية

والشركات وموظف
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1.
إدراج التنزيالت الضريبية لكافة المكلفين

  .في القانون الجديد يعتبر عادالً ومقبوالً
68.5*0.00068.2 *0.000 70.2 *0.000 

2.

تعد التنزيالت الواردة وفق القانون الجديد

 تشجع المكلفين علىمن أهم الحوافز التي   

االســتثمار ومــن ثــم زيــادة حــصيلة

  .اإليرادات الضريبية

68.6*0.00069.1 *0.000 65.1 *0.101 

3.

زيادة نسبة الخصم التـشجيعي المتعلقـة

بالتنزيالت للملتزمين بدفع الضريبة فـي

األشهر األولى من السنة الضريبية تعتبر

تشجيعاً لهم لدفع الـضرائب المـستحقة

  .عليهم

74.4*0.00074.2 *0.000 75.8 *0.000 

4.

توعية المكلفين بالتنزيالت والخـصومات

الواردة في قانون ضريبة الـدخل تعمـل

ــصيل ــراءات التح ــسهيل إج ــى ت عل

  .الضريبي

75.7*0.00074.8 *0.000 80.9 *0.000 
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والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
  الشركات
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5.
زيادة نسبة التنزيالت على الدخل تـشجع

  .المكلفين على دفع المستحق عليهم
75.4*0.00075.3 *0.000 76.3 *0.000 

6.

اعتماد الخسارة وترحيلهـا إلـى خمـس

سنوات تشجع المكلف على دفع الضريبة

  .المستحقة عليه

74.8*0.00074.0 *0.000 80.0 *0.000 

 0.000* 74.7 0.000* 0.00072.6*72.9  جميع فقرات المجال معاً  

0.05α  داللةىط الحسابي دال إحصائياً عند مستوالمتوس* =.  

  :يتبين ما يلي السابقجدول خالل المن 

يالحظ من تحليل فقرات المجال الثالث أن المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من 

وهذا يعني أن درجة الموافقة % 76.3 -% 70.2موظفي ضريبة الدخل يتراوح ما بين نسبة 

ل كانت كبيرة، باستثناء الفقرة المتعلقة بالتنزيالت الواردة وفق على ما ورد من فقرات لهذا المجا

القانون الجديد وأثرها على تشجيع االستثمار وزيادة حصيلة اإليرادات الضريبية حيث بلغت ما 

 وهي نسبة متوسطة، كما لوحظ أيضاً أن بعض اإلجابات تراوحت بين نسبة %65.1نسبته 

موافقة في هذه الفقرات من المجال كانت بدرجة كبيرة  وهذا يعني أن درجة ال80.9% -% 80

  .جداً

فقد كان المتوسط الحسابي النسبي إلجابات ) أصحاب الشركات(أما فيما يتعلق بالمكلفين 

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد % 69.1 -%68.2المبحوثين تتراوح ما بين نسبة 
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ن يتبين من إجابات البعض األخر من المبحوثين في الفقرة موافق عليها بدرجة متوسطة، في حي

 وهذا يعني أن درجة الموافقة على %75.3 -% 74أن نسبة الموافقة على الفقرات تتراوح من 

  .هذه الفقرات كانت بدرجة كبيرة

أما المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من الشركات وموظفي ضريبة الدخل معاً فهي 

وهي تعني أن درجة الموافقة كانت متوسطة أيضاً، % 68.6 - %68.5ة تتراوح ما بين نسب

 -% 74.4في حين أن البعض األخر من إجابات فقرات المجال تراوحت ما بين نسبة 

 وبالتالي يعتبر االستجابة لهذه الفقرات من هذا المجال موافق عليها بدرجة كبيرة، مما 75.7%

  .اإليرادات الضريبيةيشير إلى أثر التنزيالت الضريبية على 

 وكانت %72.6وحول إجابات المبحوثين من الشركات لجميع فقرات المجال فقد كانت تساوي 

 وهي دالة إحصائية حيث إنها أقل من مستوى الداللة 0.000 تساوي (.sig)القيمة االحتمالية 

  . مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات المجال0.05

 للمتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال للمبحوثين من موظفي الضريبة فهي أما بالنسبة

، وهي دالة إحصائية ألنها أقل 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %74.7تساوي 

وبذلك .  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذا المجال0.05من مستوى الداللة 

ار وتطبيق تنزيالت ضريبية تؤثر تأثيراً ذي داللة إحصائية بدرجة كبيرة يمكن القول بأن إقر

  . على زيادة اإليرادات الضريبية

كما تشير النتائج بأن المتوسط الحسابي النسبي آلراء المبحوثين لجميع فقرات المجال للشركات 

 وهي 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %72.9وموظفي الضريبة معاً يساوي 

، مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة 0.05دالة إحصائية حيث إنها أقل من مستوى الداللة 

إقرار وتطبيق "وبذلك فإنه يتحقق ضمن الفرضية التالية القائلة بأن . كبيرة على فقرات المجال

  ". تنزيالت ضريبية تؤثر بصورة ذات داللة إحصائية على اإليرادات الضريبية
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كبيرة مما يشير إلى ضرورة العمل على إجراء ما  هي نسبة% 72.9حث أن النسبة ويرى البا

  .يلزم لتعديل هذه التنزيالت بطريقة تحقق العائد المرجو منها نحو زيادة اإليرادات الضريبية

  

  :تنص هذه الفرضية على ما يلي: الفرضية الرابعةاختبار  -6

 على ر بصورة ذات داللة إحصائية تؤثواألساليب المتبعة في تحصيل الضرائب الطرق"

  ."اإليرادات الضريبية

طرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة "ذه الفرضية من خالل فقرات مجال تم اختبار هوقد 

  ).27(النتائج موضحة في جدول  و"وأثرها على اإليرادات الضريبية

  

  )27 ( رقمجدول

قرات مجال طرق وأساليب تقدير  لكل فقرة من ف(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  وتحصيل الضريبة وأثرها على اإليرادات الضريبية

  

 والشركات وموظف

 ضريبة الدخل معاً
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1.

تعتبر إجراءات تحصيل الضرائب سـهلة

وغير مكلفة وال تأخذ وقتاً وجهداً كبيـرين

  .مما يؤثر على زيادة اإليرادات الضريبية

63.4*0.003 63.8 *0.001 60.5 0.500 
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 والشركات وموظف

 ضريبة الدخل معاً
 الضريبةموظفو  الشركات
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2.
يتم تقدير األرباح وتعبئة النماذج الضريبية

  .من قبل المكلف بشكل موضوعي ودقيق
57.3*0.024 60.1 0.500 38.1 *0.000 

3.

هناك عدالة في تقدير األرباح مـن قبـل

موظف دائرة الضريبة في التقدير اإلداري

  .للضريبة الواجبة التحصيل

54.2*0.000 52.9 *0.000 63.3 0.085 

4.
تتوفر الثقة في بيانات المكلف عند تحديده

  .لألرباح المحاسبية
52.7*0.000 54.4 *0.001 41.4 *0.000 

5.

يعتمد مأمور التقـدير فـي تقـدير قيمـة

الضريبة علـى المعلومـات المحاسـبية

  .المقدمة له من قبل المكلف

57.70.154 58.9 0.442 49.8 *0.013 

6.
اإلجراءات المتبعة في تحصيل الـضرائب

  . تساهم في الحد من التهرب الضريبي
60.60.170 62.2 *0.019 50.2 *0.013 

7.

ساليب تحـصيل الـضريبةتنوع طرق وأ  

تشجع المكلف لدفع الـضريبة المـستحقة

  .عليه

62.8*0.001 62.6 *0.004 64.2 0.085 
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 والشركات وموظف

 ضريبة الدخل معاً
 الضريبةموظفو  الشركات
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8.
العالقة بين المكلف ومأمور التقدير تـؤثر

  .على تقدير قيمة الضريبة
70.2*0.000 71.4 *0.000 62.3 0.155 

9.

تطوير الحوافز التشجيعية وإعادة النظـر

د مـن االلتـزامفيها من فترة ألخرى تزي    

بدفع الضريبة المستحقة وبالتـالي زيـادة

  .حصيلة اإليرادات الضريبية

75.7*0.000 75.3 *0.000 78.1 *0.000 

10.

تقوم دائرة الضريبة بتطبيق قانون تحصيل

األموال العامة على المتأخرين عن دفـع

  .الضريبة

57.40.292 58.6 0.413 49.8 *0.010 

11.

مكلف كما هـو وارديقبل التقدير الذاتي لل   

في اإلقرار الضريبي باعتباره مصدر ثقة

خاصة بعد اعتماده من مراجع الحـسابات

  .الخارجي

53.1*0.000 55.5 *0.044 37.1 *0.000 

 0.004* 54.2 0.061 61.4 60.40.344  جميع فقرات المجال معاً  

0.05α داللة ىط الحسابي دال إحصائياً عند مستوالمتوس • =.  

  : ما يليالسابق يالحظجدول ال  خاللمن
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بلغ المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من موظفي ضريبة الـدخل مـا بـين نـسبة                 

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد من فقرات لهذا المجال كانـت              % 38.1 -% 37.1

ـ             أي  %50.2 -% 41.4ين نـسبة    قليلة جداً،  كما لوحظ أيضاً أن بعض اإلجابات تراوحت ب

بدرجة قليلة، في حين يتبين من إجابات البعض األخر من المبحوثين أن نـسبة الموافقـة علـى                  

 وهذا يعني أن درجة الموافقة على هذه الفقرات كانت          %64.2 -% 60.5الفقرات تتراوح من    

  .بدرجة متوسطة

ـ   ) أصحاب الشركات (أما فيما يتعلق بالمكلفين      ط الحـسابي النـسبي إلجابـات       فقد كان المتوس

وهذا يعني أن درجة الموافقة على مـا ورد         % 58.9 -%52.9المبحوثين تتراوح ما بين نسبة      

في الفقرات كانت موافق بدرجة قليلة، كما لوحظ أيضاً أن بعض اإلجابات تراوحت بين نـسبة                

 أي بدرجة متوسطة، في حين يتبين من إجابـات الـبعض األخـر مـن                63.8% -% 60.1

 وهذا يعني أن درجة     %75.3 -% 71.4المبحوثين أن نسبة الموافقة على الفقرات تتراوح من         

  .الموافقة على هذه الفقرات كانت بدرجة كبيرة

أما المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين مـن الـشركات ومـوظفي ضـريبة الـدخل                

السـتجابة لـبعض     وبالتـالي يعتبـر ا     %57.7 -%52.7معاً فقد تراوحت ما بـين نـسبة         

فقرات المجال موافق عليها بدرجة قليلة، كما لـوحظ أيـضاً أن بعـض اإلجابـات تراوحـت                  

  أي بدرجة متوسـطة، فـي حـين أن الـبعض األخـر مـن                 %63.4 -% 60.6بين نسبة   

  وبالتـالي يعتبـر      %75.7 -% 70.2إجابات فقرات المجـال تراوحـت مـا بـين نـسبة             

لمجال موافق عليها بدرجـة كبيـرة، وهـذا يعنـي أن هنـاك            االستجابة لهذه الفقرات من هذا ا     

  .أثراً لطرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة على اإليرادات الضريبية

بشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي النـسبي لمجمـوع آراء المبحـوثين مـن الـشركات                 

 وهــي غيــر دالــة 0.061 تــساوي (.sig) وكانــت القيمــة االحتماليــة %61.4يــساوي 

وهـذا  ) 3( وبنـسبة قريبـة مـن المتوسـط          0.05حصائية ألنها أكبر من مستوى الداللـة        إ
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يعني أن الطرق واألساليب المتبعة في تحصيل الـضرائب تـؤثر تـأثيراً بدرجـة متوسـطة                 

على زيادة اإليرادات الضريبية من قبـل أفـراد العينـة، أمـا بالنـسبة للمتوسـط الحـسابي                   

 وكانـت القيمـة     %54.2ي الـضريبة فهـو يـساوي        النسبي آلراء المبحوثين مـن مـوظف      

، وهي دالة إحـصائية ألنهـا أقـل مـن مـستوى الداللـة               0.004 تساوي   (.sig)االحتمالية  

 فهنا نجد أن متوسط درجـة االسـتجابة قـد نقـص جوهريـاً عـن درجـة الموافقـة                     0.05

علـى  المتوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل مـوظفي ضـريبة الـدخل                 

هذا المجال وعلية يمكن القول بأن الطرق واألساليب المتبعة فـي تحـصيل الـضريبة تـؤثر                 

  . تأثيراً بدرجة قليلة علي زيادة اإليرادات الضريبية

بشكل عام تشير النتائج بأن المتوسط الحسابي النسبي آلراء المبحوثين لجميع فقرات المجال 

 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %60.4للشركات وموظفي الضريبة معاً يساوي 

، مما يدل على أن 0.05 وهي غير دالة إحصائية حيث إنها أكبر من مستوى الداللة 0.344

، وبذلك 3متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قريبة جداً من درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 تؤثر بصورة في تحصيل الضرائبالطرق واألساليب المتبعة "يتبين صحة الفرضية القائلة بأن  

  " على اإليرادات الضريبية ذات داللة إحصائية

وحول ما سبق يمكن القول أن هناك موافقة بدرجة متوسطة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى                    

هذا المجال، األمر الذي يستلزم إعادة النظر فـي الطـرق واألسـاليب المـستخدمة لغـرض                 

  يرادات الضريبية تفعيل دورها في مجال دعم وزيادة اإل

  

  :تنص هذه الفرضية على ما يلي: الفرضية الخامسةاختبار  -7

 إحصائية على اإليرادات  داللةيراً ذي تأث تؤثرتطبيق حوافز تشجيعية تتعلق بالخصم التشجيعي"

  ."الضريبية

 اإليـرادات   الخصم التـشجيعي وأثـره علـى      " مجال  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات        

  ).28(النتائج موضحة في جدول و ".الضريبية
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  )28(رقم جدول 

 مجال الخصم التشجيعي وأثره  لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  اإليرادات الضريبيةعلى 

والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
  الشركات

 موظفو
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1.

الخصم التشجيعي يحفز المكلف علـى

دفع المستحق عليه ضمن فترة الخصم

  .المسموح بها

72.8 *0.00073.1 *0.000 71.2 *0.000 

2.
غرامة تأخير الدفع تحفز المكلف على

  .ة دفع المستحق عليهسرع
63.8 *0.00063.6 *0.000 65.1 0.056 

3.

تعمل الزيارات الدوريـة لمحـصلي

الضريبة على سداد المـستحق علـى

  .المكلف

68.8 *0.00069.2 *0.000 66.2 *0.039 

4.
تقسيط الضريبة يحفز المكلفين علـى

  .االنتظام بدفع ما يترتب عليهم
75.5 *0.00075.9 *0.000 73.0 *0.000 

5.
الخصم التشجيعي للمكلف يحـد مـن

  .التهرب الضريبي
67.6 *0.00068.5 *0.000 62.3 0.203 
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والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
  الشركات

 موظفو

  الضريبة
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6.

قيام دائرة ضـريبة الـدخل بتوعيـة

المواطنين عن دور وأهمية الـضريبة

  .تحد من التهرب الضريبي

71.3 *0.00071.2 *0.000 72.1 *0.000 

7.

يعتبر الخـصم التـشجيعي الممنـوح

اهم في تحفيز دفـعللمكلف عامالً يس  

  .الضريبة

71.7 *0.00071.4 *0.000 74.0 *0.000 

8.

ــاً ــسلفيات اختياري ــام ال إدراج نظ

وحصول المكلف على خصم تشجيعي

في قانون الضريبة يعد عامالً محفـزاً

  .لتسهيل تحصيل الضريبة

71.8 *0.00072.2 *0.000 69.5 *0.001 

9.

دفع الضريبة عنـد تقـديم اإلقـرار

الل األربع شهور األولـىالضريبي خ 

إلنهاء السنة المالية يعد مالئماً لزيـادة

  .حصيلة اإليرادات الضريبية

69.4 *0.00069.1 *0.000 71.9 *0.000 

10.
تعتبر عدد األقساط وفتـرة التقـسيط

  .الممنوحة للمكلف مالئمة
66.8 *0.00066.7 *0.000 67.8 *0.000 
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والشركات وموظف

ضريبة الدخل معاً
  الشركات
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11.

تلتزم دائرة الضريبة بإضـافة نـسبة

 علــى المتــأخرين عــن ســداد3%

الضرائب المستحقة عليهم كما نـص

  .عليها القانون

58.3 0.22158.8 0.381 55.2 0.141 

12.

يتم تطبيق الغرامات والعقوبات كمـا

هي واردة في القانون على المتهربين

والمخالفين لقواعد إعـداد الحـسابات

الضريبية مما يساهم في زيادة حصيلة

   اإليرادات الضريبية

57.1 *0.04258.2 0.156 50.0 *0.030 

 0.001* 66.6 0.000* 0.00068.2* 68.0  جميع فقرات المجال معاً  

0.05α داللة ىط الحسابي دال إحصائياً عند مستوالمتوس*  =.  

  

  : ما يليوحول ما سبق يالحظ

 -% 50ضريبة الدخل بين نـسبة  بلغ المتوسط الحسابي النسبي إلجابات المبحوثين من موظفي      

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد من فقرات لهذا المجال كانت قليلـة، كمـا                 % 55.2

  أي بدرجة متوسـطة،  %69.5 -% 62.3لوحظ أيضاً أن بعض اإلجابات تراوحت بين نسبة   
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  %74 -% 71.2في حين أن البعض األخر من إجابات فقرات المجال تراوحت ما بين نـسبة               

  وبالتالي يعتبر االستجابة لهذه الفقرات من هذا المجال موافق عليها بدرجة كبيرة،

فقد كان المتوسـط الحـسابي النـسبي إلجابـات          ) أصحاب الشركات (أما فيما يتعلق بالمكلفين     

وهذا يعني أن درجة الموافقة على ما ورد        % 58.8 -%58.2المبحوثين تتراوح ما بين نسبة      

 -% 63.6قليلة، كما لوحظ أيضاً أن بعض اإلجابات تراوحـت بـين نـسبة              في الفقرة كانت    

  أي بدرجة متوسطة، في حين أن البعض األخر من إجابات فقرات المجال تراوحـت                69.2%

  وبالتالي يعتبر االستجابة لهذه الفقرات من هذا المجال موافق           %75.9 -% 71.2ما بين نسبة    

  عليها بدرجة كبيرة،

حسابي النسبي إلجابات المبحوثين مـن الـشركات ومـوظفي ضـريبة الـدخل              أما المتوسط ال  

 وبالتـالي يعتبـر االسـتجابة لـبعض فقـرات           %58.3 - %57.1معاً يتراوح ما بين نسبة      

المجال موافقاً عليها بدرجة قليلة، كما لـوحظ أيـضاً أن بعـض اإلجابـات تراوحـت بـين                    

ن الــبعض األخــر مــن   أي بدرجــة متوســطة، فــي حــين أ%69.4 -% 63.8نــسبة 

  وبالتـالي يعتبـر      %75.5 -% 71.3إجابات فقرات المجـال تراوحـت مـا بـين نـسبة             

  االستجابة لهذه الفقرات من هذا المجال موافق عليها بدرجة كبيرة،

وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي النـسبي لجميـع فقـرات المجـال للمبحـوثين مـن                  

 وهـي دالـة     0.000 تـساوي    (.sig)الحتماليـة    وكانت القيمـة ا    %68.2الشركات يساوي   

 ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة            0.05إحصائية حيث إنها أقل من مـستوى الداللـة          

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة          3االستجابة لهذا المجال في حدود الدرجة المتوسطة وهـي          

  .ولكن بدرجة متوسطة على فقرات المجال

جميـع فقـرات المجـال للمبحـوثين مـن مـوظفي          أما بالنسبة للمتوسط الحـسابي النـسبي ل       

، وهـي   0.001 تـساوي    (.sig) وكانـت القيمـة االحتماليـة        %66.6الضريبة فهو يساوي    
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 ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة            0.05دالة إحصائية ألنها أقل من مـستوى الداللـة          

االستجابة لهذا هي أيـضاً فـي حـدود المتوسـطة ممـا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة                      

وبـذلك يمكـن القـول بـأن تطبيـق حـوافز تـشجيعية تتعلـق                . ة على هذا المجال   متوسط

بالخصم التـشجيعي تـؤثر تـأثيراً ذي داللـة إحـصائية بدرجـة متوسـطة علـي زيـادة                    

  . اإليرادات الضريبية

بشكل عام تشير النتائج بأن المتوسط الحسابي آلراء المبحوثين لجميع فقرات المجال للشركات 

 وهي دالة 0.000 تساوي (.sig) وكانت القيمة االحتمالية %68عاً يساوي وموظفي الضريبة م

، وبذلك تتحقق صحة الفرضية القائلة بأن 0.05إحصائية حيث إنها أقل من مستوى الداللة 

 داللة إحصائية على اإليرادات ي تأثراً ذ تؤثرتطبيق حوافز تشجيعية تتعلق بالخصم التشجيعي"

  "الضريبية

رى الباحث أن موافقة المبحـوثين علـى فقـرات المجـال المـذكور كانـت        وحول ما سبق ي 

بدرجــة متوســطة أي أن الحــوافز التــشجيعية كانــت ذات أثــر متوســط علــى تحــصيل 

اإليرادات مما يتطلب إعادة النظر فـي الحـوافز التـشجيعية المطبقـة بـشكل يـؤدي إلـى                   

حقة عليـة بـشكل     مراعاة ظروف المكلف وتشجيعه علـى عمليـة سـداد الـضرائب المـست             

  . أكثر فعالية

  

الحوافز التشجيعية فـي قـانون ضـريبة        وحول جميع محاور فقرات االستبانة والمتعلقة بأثر        

) 29(، يوضح الجدول التـالي رقـم        الدخل الفلسطيني على اإليرادات الضريبية في قطاع غزة       

  : نتائج التحليل كما يلي
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  )29(رقم جدول 

  لكل فقرة من جميع فقرات االستبانة(.Sig)حتمال المتوسط الحسابي وقيمة اال

 والشركات وموظف

   الضريبةموظفو  الشركات  ضريبة الدخل معاً
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 0.022* 64.3 0.000*0.00066.7*66.4  جميع فقرات االستبانة  

0.05α داللة ىط الحسابي دال إحصائياً عند مستوالمتوس*  =.  

  -:من خالل الجدول السابق يالحظ ما يلي

وموظفي ضريبة الدخل للمستجيبين من الشركات % 66.4 نسبةالمتوسط الحسابي النسبي بلغ 

 ة، لذلك تعتبر جميع فقرات االستبانة معاً دال0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن معاً 

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لجميع فقرات ،  =

اك موافقة بدرجة  وهذا يعني أن هن3االستبانة معاً قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 بلغ المتوسط الحسابي النسبي ، كماة على جميع فقرات االستبانة معاًكبيرة من قبل أفراد العين

موظفي ضريبة الدخل على لكل من الشركات و% 64.3،  66.7%جميع فقرات االستبانة معاً ل

ر جميع فقرات لذلك تعتب.  0.022، 0.000تساوي لهما  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن ، التوالي

عند مستوى داللة وموظفي ضريبة الدخل االستبانة معاً دالة إحصائياً لكل من الشركات 

0.05α مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لجميع فقرات االستبانة معاً قد زاد عن ، =

ني أن هناك موافقة   لكل من الشركات واألفراد، وهذا يع3درجة الموافقة المتوسطة وهي 

، وموظفي ضريبة الدخل على جميع فقرات االستبانة معاًبدرجة كبيرة من قبل كل من الشركات 
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في الواردة التشجيعية الحوافز أما بالنسبة لمتوسط إجابات المبحوثين من الفئتين معاً يتبين أن 

رادات الضريبية في  داللة إحصائية على اإليذات تؤثر بصورةقانون ضريبة الدخل الفلسطيني 

قطاع غزة، وأنه ال يوجد فرق معنوي بين متوسطي إجابة المستجيبين لكل من الشركات 

  .واألفراد
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 التشجيعية الحوافز بحث وتحليل جميع أنواع  في جانبيها النظري والتطبيقيتناولت هذه الدراسة

وقد أشارت معطيات التحليل اإلحصائي لبيانات  ،وأثرها علي اإليرادات الضريبيةالضريبية 

الدراسة واختبار فرضياتها إلى نتائج هامة بخصوص آراء موظفي ضريبة الدخل والمكلفين من 

 ى إلفئة الشركات حول دور كل متغير من المتغيرات المستقلة في زيادة اإليرادات وتم التوصل

  :ج كما يليمجموعة من النتائ

تبين أن الحوافز الضريبية بحاجة إلى تطوير بحيث تعالج كافة أوجه القصور التي نوه إليها  .1

المبحوثون وذلك بهدف تحفيز المكلفين على االلتزام بدفع الضريبة في مواعيدها، مما يكون 

 .له أثر ايجابي على زيادة اإليرادات الضريبية

ن الشرائح والنسب الضريبية بحاجة إلى تعديل بما من خالل وجهة نظر المبحوثين يتبين أ .2

يتناسب مع األوضاع والظروف التي يمر بها المكلفون بحيث يتم ربط التعديل بجدول غالء 

 .المعيشة حتى يشعر المكلف بعدالة الضريبة

 زيادة اإليرادات على التشجيعية الضريبية الحوافز يتبين وجود أثر إيجابي لتطبيق .3

   . األمر يتوقف أيضاً على نوعية وطبيعة تلك الحوافز، ولكنالضريبية

إلعفاءات الضريبية الممنوحة في قانون ضريبة هناك أثر مشجع ولكن بدرجة محدودة ل .4

 .دون تأخيرالضريبة سداد ل تشجع المكلفين  علىالدخل الجديد

فز التي م الحوا الجديد من أهفي قانون ضريبة الدخل الفلسطينيالتنزيالت الواردة  تعتبر  .5

، ولمن  زيادة حصيلة اإليرادات الضريبيةى االستثمار والتي تؤدي إلىتشجع المكلفين عل

 .كانت نتائجها محدودة وليست بالدرجة الكافية

عدم توافر التوعية الضريبية الكافية لكل من المكلفين وموظفي الضريبة، له أثرا سلبياً على  .6

  .التحصيل والجباية

 א:
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افز الضريبية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة اإليرادات، األمر أظهرت الدراسة أن الحو .7

الذي يتطلب أن تحقق هذه الحوافز األهداف التي تسعى إليها نحو االستفادة الكاملة من 

  . تطبيقها في تحفيز المكلفين على سداد الضرائب المستحقة عليهم تدعيماً لإليرادات

 زيادة ى عل المكلفين في بداية حياة المشروع تشجعنياإلعفاءات الضريبية التي تمنح للمكلف .8

 زيادة حصيلة اإليرادات ينعكس إيجاباً ، األمر الذيالمشاريع داخل البالداالستثمار في 

  .الضريبية

في التنزيالت الضريبية للمكلفين من أصحاب االستثمارات زيادة نسبة الخصم التشجيعي  .9

وين الرأسمالي وتوسيع المشاريع، األمر الذي يؤدي العالية تعد تشجيعاً لهم على زيادة التك

  .إلى زيادة الحصيلة الضريبية في السنوات التالية 

 زيادة االلتزام بدفع ىلنظر فيها من فترة ألخرى تعمل علتطوير الحوافز التشجيعية وإعادة ا .10

 .الضريبة وبالتالي زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية

 خصم تشجيعي في قانون الضريبة يعد ى وحصول المكلف علنللمكلفيإدراج نظام السلفيات  .11

 .عامالً محفزاً لتسهيل تحصيل الضريبة

وجود عالقة طردية بين تبسيط إجراءات الحصول على الحوافز الضريبية وزيادة   .12

اإليرادات، مما يعني أن الزيادة في سهولة وبساطة هذه اإلجراءات تؤدي إلى زيادة 

  .اإليرادات، والعكس صحيح

إن العمل وفق نظام األقساط الضريبية بما يتالءم مع الظروف االقتصادية للمكلف يشجع  .13

 .المكلفين على سداد الضريبة وعدم التهرب من دفعها

يتبين أن كالً من موظفي ضريبة الدخل والمكلفين بحاجة إلى تنمية الوعي الضريبي لديهم  .14

بالموضوع ووسائل اإلعالم المختلفة، من خالل الندوات وورشات العمل والنشرات الخاصة 

 الحاجز النفسي بين ةبحيث تعالج كافة أوجه القصور، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى إزال

 .المكلفين والدوائر الضريبية
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من األسباب التي تشجع المكلفين على سداد الضريبة دون تأخير وتعمل على زيادة  .15

 . عفاءات والتنزيالت الضريبية للمكلفيناإليرادات الضريبية زيادة المحفزات واإل

زيادة عدد الشرائح الضريبية حسب مستويات الدخول تحقق العدالة للمكلفين وخاصة  .16

  .أصحاب الدخول المتوسطة 
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التي خلصت إليها الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي نتائج الفي ضوء 

  :لضريبية التشجيعية نحو زيادة اإليرادات، كما يلييمكن أن تساهم في تفعيل دور الحوافز ا

توفير حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية بهدف زيادة اإليرادات، على أن العمل على  .1

تختلف هذه الحوافز باختالف مواقع الشركات والمشاريع على خريطة األولويات القومية 

  .والقطاعية 

ي بتعديل الشرائح الضريبية المنصوص أهمية قيام المشرع الضريبي الفلسطيننوصي ب .2

عليها، بما يتناسب ويتالءم مع المقدرة التكليفية لألفراد، وكذلك األمر بالنسبة لإلعفاءات 

الشخصية والعائلية، حتى يشعر المكلف بعدالة الضريبة، على أن يتم ربط ذلك بجدول غالء 

 .المعيشة

الضريبي وتحقيقاً للعدالة والمساواة تخفيض النسب الضريبية للحد من التهرب العمل على  .3

  .بين المكلفين

  .توسيع عدد الشرائح بما يتناسب بمستويات الدخول لشرائح المجتمع الفلسطينيالعمل على  .4

 المتعلقة زيادته خاصة ىالعمل علضرورة إعادة النظر في نسبة الخصم التشجيعي و .5

، وفرض غرامات  السنة الضريبيةبالتنزيالت للملتزمين بدفع الضريبة في األشهر األولى من

  .على المتأخرين

، بما يتالءم  أكثر مما هو مقرر لهاىد األقساط الضريبية بحيث تمتد إلزيادة عدالعمل على  .6

 سداد الضريبة وعدم ى المكلفين وتشجيعاً لهم على وذلك تخفيفاً علمع الظروف االقتصادية،

 .التهرب من دفعها

א:
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مجموع اإلعفاءات الممنوحة لألشخاص الطبيعيين، ضرورة عدم تحديد مجموع أقصى ل .7

وإلغاء السقوف الواردة في القانون من أجل تحقيق العدالة الرأسية وأخذ ظروف األشخاص 

 .الطبيعيين بعين االعتبار

العمل على تبسيط طرق وقواعد اإلثبات في العمل الضريبي، وذلك بقبول اإلقرار وتعديله  .8

حة ومحددة، مما ينعكس على زيادة درجة االلتزام على أسس قانونية، وأسباب واض

  .الضريبي وتحقيق العدالة واقتصاد النفقات

 حسب الظروف  الحوافز التشجيعية وإعادة النظر فيها من فترة ألخرىالعمل على تطوير .9

 حتى يتم االلتزام بدفع الضرائب المستحقة وبالتالي زيادة حصيلة اإليرادات ،االقتصادية

  .الضريبية

خصم تشجيعي للمكلفين الذين يقومون بدفع سلفة مقدمة للسنة نسبة  منح ىالعمل علورة ضر .10

 .الضريبية بصورة مسبقة

ضرورة قيام المشرع الفلسطيني، والجهات المسئولة في وزارة المالية بالتركيز على تنمية  .11

 الوعي الضريبي لدى موظفي الضرائب بشكل عام، ولدى المكلفين بشكل خاص، لما لهذا

الموضوع من أهمية بالغة في مكافحة التهرب من دفع الضريبة، ويمكن أن يتم ذلك من 

خالل الندوات وورشات العمل، والنشرات الخاصة بالموضوع، ووسائل اإلعالم المختلفة، 

، وتوضح الطرق وأهميته للمواطنالضرائب دور كما يمكن إصدار مجلة دورية تركز على 

موال العامة، ومن ضمنها الضرائب، بهدف طمأنة المكلف  صرف األمن خاللهاالتي يتم 

المصلحة العامة، األمر الذي وبأن الضرائب التي يدفعها يتم صرفها لتنفق لصالح المجتمع 

يؤدي في النهاية إلى إزالة الحاجز النفسي بين المكلف والدوائر الضريبية، ويقلل من ظاهرة 

تقليص من حجم ظاهرة التهرب الضريبي، وبالتالي  بالتالي إلى الويعملالنفور من الضرائب 

  .زيادة المبالغ الضريبية المحصلة

تشجيعاً قانون ال زيادة اإلعفاءات الضريبية الممنوحة في  العمل على دراسة إمكانيةضرورة .12

  .مكلفين علي سداد الضريبة دون تأخيرلل
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 سواء بشكل جزئي لفين للمك الضريبيةزيادة المحفزات واإلعفاءات والتنزيالتالعمل على  .13

 ىيرادات الضريبية وعدم اللجوء إل زيادة حصيلة اإلتساهم في التي أو مؤقت وبالدرجة

 .  التهرب الضريبيى ألنها قد تؤدي إل إال عند الضرورة القصوىالغرامات والعقوبات

كمحفز ضريبي ) طريقة القسط المتناقص(إمكانية السماح باستخدام طريقة اإلهالك المعجل  .14

 االحتفاظ بإيراداتها السيادية من ناحية وتوجيه االستثمارات إلى لإلدارة الضريبيةحقق ي

األصول الرأسمالية في المشروعات اإلنتاجية من ناحية أخرى، كما يحقق للمكلف تقليل 

  . أرباحه الخاضعة للضريبة في السنوات األولى الستخدام األصل 
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א א  א

  -:الكتب العلمية: أوالً

الناشر : عمان "أهدافها و إنجازاتها" ، ضريبة الدخل في األردن)1987(، هاني، أبو جبارة .1

 .هو المؤلف

الضرائب ) "1996( ،محفوظ والشهوان عطا اهللا فراس، مشاعله ،محمد، أبو نصار .2

 .الطبعة األولى، ركز شباب الجامعةم: ، عمان"ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق

: عمان ،"ومحاسبتها بين النظرية والتطبيقالضرائب "، )2005( ،آخرون و،أبو نصار .3

 . الطبعة األولى،مكتبة شباب الجامعة، المتحدة لالستثمارات

حاالت وتطبيقات عملية في قياس الدخل الخاضع  ،)2004(خليل عواد،  ،أبو حشيش .4

 ، الحامد للنشر والتوزيعدار: عمان" دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية" ،للضريبة

 .الطبعة األولى

دار النهضة العربية الجزء : القاهرة" القانون الجنائي الضريبي"، )2006(حسني، ، الجندي .5

 . الطبعة األولى،األول

: انعم "المحاسبة الضريبية بين النظرية والتطبيق"، )2000(قاسم إبراهيم، ، الحسيني .6

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان "أسس المالية العامة"، )2003(خالد شحادة،  ،الخطيب .7

 قانون ،، االعتراض واالستئناف وطرق تحصيل الضريبة)2005(محمود محمد،  ،الدالي .8

 ،اإلدارة المركزية للتدريب الضريبي، 2004 لسنة 17ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

 .القاهرة

א  א
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دار وائل : عمانمنشأة المعارف "موسوعة الضرائب" ،)1997(عبد الحميد، ، الشورابي .9

 .للنشر والتوزيع

دار :، عمان"المحاسبة الضريبة على الرواتب واألجور"، )2007(ياسر صالح، ، الفريجات .10

 . المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى

ة دار كتب م:عمان، "المالية العامة والتشريع الضريبي" ،)2000( ،أعاد حمود ،القيسي .11

 .الثقافة للنشر والتوزيع

، جامعة "منهج المحاسبة عن الضريبة على الدخل"، )2007(محمود السيد، ، الناغي .12

 . المكتبة العصرية، الطبعة األولىالمنصورة،

منشورات جامعة  ،دمشق، "المالية العامة والتشريع المالي"، )1993( عصام ،بشور .13

 . الطبعة السادسة،دمشق

دار وائل : األردن، "المالية العامة والتشريع الضريبي"، )1999(د، جهاد سعي، خصاونة .14

 .للنشر

دار الثقافة : مانع، "المالية العامة والتشريع الضريبي"، )2003( محمد جمال،، ذنيبات .15

 .للنشر والتوزيع

 . دار الفكر اللبناني بيروت"القانون المالي الضريبي"، )1990(حسين، ، سلوم .16

 دار ،األزاربطية)" المالية العامة(ام أصول االقتصاد الع" ،)2004(مجدي، ، شهاب .17

 .الجامعة الجديدة

 .اإلسكندرية الدار الجامعية" عامةاقتصاديات المالية ال"، )2005(عبد المطلب، ،عبد المجيد .18

 ،بيروت) النظم الضريبية وموازنة الدولة" (المالية العامة" ،)2006(فوزي، ، عطوي .19

 .ةمنشورات الحلبي الحقوقي

 .دار البيارق: ، عمان"المالية العامة والتشريع الضريبي"، )1988(عناية، غازي حسين،  .20

 .دار زهران للنشر:  عمان"المالية العامة"، )1993(وآخرون،  ،أحمد زهير، شامية .21
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منشورات جامعة القدس  :عمان، "محاسبة ضريبة الدخل"، )2001( نضال،، صبري .22

 .المفتوحة

                   ،"الجديد في المحاسبة الـضريبية    ) "2004( ،أحمد ،الجدع ،عادل ،القطاونة ،عدي ،عفانة .23

 .لنشر، الطبعة األولىدار وائل ل

الطبعة ، ، دار وائل للنشر"المحاسبة الضريبية"، )2008(عادل،  ،القطاونة ،عدي ،عفانة .24

 .األولى

 مؤسسة ،بيروت "لعامالمالية العامة والتشريع الضريبي ا"، )1997(فوزت، ، فرحات .25

 .بحسون

دار المسيرة للنشر ، "الضرائب ومحاسبتها"، )2003(نائل،  ،عدس ،عبد الناصر، نور .26

 .لتوزيع والطباعة، الطبعة األولىوا

 .األردن، الطبعة العربية: ، عمان"المحاسبة الضريبية"، )2005(ياسين، فؤاد توفيق،  .27

 
 

  :الرسائل الجامعية: ثانياً

دور اإليرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في "، )2006(كمال، ، الخطيب .1

 .نابلس، فلسطين، عة النجاح الوطنيةجام ،رسالة ماجستير غير منشورة "فلسطين

قياس فعالية األداء في جهاز ضريبة الدخل في " )1992(نائل عبد الحافظ  ،العواملة .2

 .الجامعة األردنية: رسالة ماجستير، عمان، دراسة تحليلية ميدانية" األردن

دور الضريبة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ) "2003( محمد خالد،، المهايني .3

 .جامعة دمشق ،رسالة دكتوراة" ع الضريبي المقارنمع حاالت تطبيقية في التشري

دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق األهداف االقتصادية في "، )2005(مؤيد، ، حمد اهللا .4

 .فلسطين، نابلس، معة النجاح الوطنيةجا، ، رسالة ماجستير غير منشورة"نفلسطي
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قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً في األردن وفق ) "2002(حسين علي  ،خشارمة .5

، رسالة " تشجيع االستثمار في األردنوأثره على) 1995( لسنة )14( القانون المعدل رقم

 .صاد والعلوم اإلداريةجامعة اليرموك، كلية االقتماجستير، 

 سبية ألثر اإلعفـاءات الـضريبية علـى       دراسة تحليلية محا  " )2002( خالد علي  ،شعبان .6

 . جامعة األزهر:مصر ، رسالة ماجستير"االستثمار في مصر

دراسة إنتقادية لتأثير المحفزات الضريبية في القوانين       " )1992(نادية راضي    ،عبد الحليم  .7

 .جامعة األزهر: ، رسالة ماجستير، مصر"ناخ األعمال مىالمصرية عل

 االسـتثمار   الحوافز الضريبية وأثرهـا علـى     )" 2002( ،صفوت عبد السالم  ، عوض اهللا  .8

 .جامعة عين شمس: رسالة ماجستير، مصر" والتنمية في مصر

 ماجـستير غيـر   ، رسالة"التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين   "،  )2003(صالح،، قاسم .9

 .نجاحجامعة ال ،نابلس ،منشورة

 

  :المجالت والدوريات: ثالثاً

، "2004قراءة في قانون ضريبة الدخل الفلـسطيني للعـام          "،  )2005(بيان،  ، أبو شعبان  .1

 .15العدد ،مجلة المحاسب الفلسطيني

ثر قانون ضريبة الدخل األردني على تحصيل ضريبة الـدخل          أ"،  )2003(طارق،  ، الحاج .2

 .جاح الوطنية جامعة الن ،بحث دكتوراة منشور" في األردن

دور الحـوافز واإلجـراءات     "،  )2004( جبريل أحمـد   ،المومني ،سالمة موسى، اللوزي .3

تثمرين في مؤسـسة    الضريبية في تشجيع االستثمار في األردن دراسة ميدانية ألداء المس         

 . 2، العدد31، مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، المجلد"المدن الصناعية

التحليل المقارن ألساليب المحاسبة الضريبية عن "، )1986(محمود السيد، ، الناغي .4

 .33العدد ،جامعة القاهرة ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، األرباح الرأسمالية
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ات وأثرها دور الحوافز الضريبية في توجيه االستثمار" ،)1988(محمد ريحان،  ،حسين .5

العدد  ،جامعة حلوان، "جاريةالمجلة العلمية للبحوث والدراسات الت ، الدخل الضريبيعلى

 .الطبعة الثانية ،الثالث

مدي توافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً مع قانون "، )2002(حسين،، خشارمة .6

 لسنة) 14( والقانون المعدل له رقم) 1985( لسنة) 57( ضريبة الدخل األردني رقم

العدد ، لمجلد السابع عشر ا،بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،)1990(

 .األول

تقويم وقياس األداء لدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة في  "،)2006(ماهر، ، درغام .7

 .الجامعة اإلسالمية ،بحث منشور)" 1996-2003(فلسطين للفترة

، شرعية الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة، فلسطين، )1997(عالونة، عاطف  .8

 .رام اهللا

مدى فعالية الحوافز الضريبية في قانون الضريبة على "، )2006(ليا عزيز، غبريال، دا .9

 اإلدارة وزارة المالية،بحث منشور،، " لتشجيع االستثمار2005 لسنة 91الدخل رقم 

  .المركزية للبحوث المالية والتنمية اإلدارية، مصر
 

  -: المؤتمرات العلمية:رابعاً

 ،نكتاد بشأن مسائل اتفاقات االستثمار الدوليةسلسلة دراسات األو ،)2004( ،األونكتاد .1

 .نيويورك وجنيف ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

الستثمارات تقييم سياسة الحوافز الضريبية ودورها في جذب ا"، )2003(نعيم فهيم، ، حنا .2

 . مقدم للمؤتمر الثالث لكلية التجارة، جامعة االسكندريةبحث دكتوراة" األجنبية

 المؤتمر ،"اإلعفاءات الضريبية ودورها في التنمية"، )1991(محمد حنفي،  ،حكمت .3

 .جمعية الضرائب المصرية ،دور الضرائب في التنمية ،الضريبي األول
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مدي فعالية الحوافز واإلعفاءات الضريبية في " ،)2004(عبد الرسول،  ،عبد الهادي .4

ي الرابع، مركز المشروعات  المؤتمر الضريب،نشاط التصدير ،تشجيع النشاط الصناعي

 .الدولية الخاصة، طنطا

تقييم دور اإلعفاءات الضريبية في تحقيق التنمية في " )1991(، سيد محمد ،عبد الوهاب .5

دور الضرائب في " المؤتمر الضريبي األول ،)دراسة إنتقادية( مصر مع نظرة إسالمية

  .جمعية الضرائب المصرية "التنمية

    -:القوانين

 واألوامر واألنظمة والتعليمات 1947 لسنة 13ة الدخل الفلسطيني رقم قانون ضريب .1

  .1992وتعديالتها حتى ديسمبر 

 .2004 لسنة 17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  .2

 .2005 لسنة 91قانون ضريبة الدخل المصري رقم  .3

 .2009قانون ضريبة الدخل األردني الجديد لسنة  .4

 .2003 لسنة 24قانون ضريبة الدخل السوري رقم  .5

 .2003 لسنة 144قانون ضريبة الدخل اللبناني رقم  .6

  . بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين1998 لسنة 1قانون االستثمار رقم  .7

א א  :א
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  االستبانــة
  

  األخ الكريم، األخت الكريمة حفظهم اهللا،،،

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  

بداية نتوجه إليكم بخالص االحترام والتقدير راجين منكم حسن تعاونكم معنا إلنجاح 

 التطبيقية، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة هذه الدراسة

  . بغزة–والتمويل من الجامعة اإلسالمية 

  بعنـــوان

أثر احلوافز التشجيعية يف قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 
  على اإليرادات الضريبية يف قطاع غزة

زمة، من خالل تعبئة هذه االستبانة لذا نرجو تعاونكم معنا في تزويدنا بالبيانات الال

يجابية في الوصول إلى ئلة المطروحة، لما لذلك من آثار إواإلجابة الدقيقة على جميع األس

نتائج دقيقة يمكن االعتماد عليها وتعميمها على المختصين علماً بأن جميع المعلومات التي 

  .غرض البحث العلمي فقطتقدمونها سيتم التعامل معها بسرية تامة وسيتم استخدامها ل

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

  .2004 لسنة 17االستبانة مطبقة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم: مالحظة

   

  الباحـث

  محمـود نمـر مهـاني

  



  

  قائمة استقصاء المعلومات 

  

  لموظفي ضريبة الدخلالمعلومات العامة: القسم األول

 :اآلتية بوضع دائرة حول اإلجابة المناسبةالرجاء اإلجابة على األسئلة 

 ...............................................................مكان العمل

  : الجنس

 أنثى_ب                                       ذكر _  أ

  :الحالة االجتماعية

 متزوج_ ب                                     أعزب _  أ

  :عمر بالسنواتال

   سنة35اقل من _  سنة30من _ ب              سنة 30أقل من _ سنة25من _  أ

  سنة فأكثر40من _ د             سنة 40أقل من _ سنة35من _  ج

  :المؤهل العلمي

  بكالوريوس _ ج           دبلوم متوسط - ب            ثانوية عامة_  أ

 ةدكتورا_ ماجستير هـ_  د

  :ص العلميالتخصـ

  إدارة أعمال _ ج            إدارة مالية _ ب                 محاسبة _  أ

 ............................غير ذلك حدد_هـ                  اقتصاد _ د

  :عدد سنوات الخبرة في مجال الضرائب

  وات  سن10أقل من _  سنوات 5من _ ب                       سنوات 5أقل من _  أ

  سنة15أكثر من _ د     سنة 15أقل من _  سنوات 10من _  ج

  :المسمى الوظيفي

   رئيس قسم -ج               مفتش - ب                    محاسب- أ

  مدير عام- هـ                      مدير- د



  

  قائمة استقصاء المعلومات

 

  للمكلفينالمعلومات العامة: القسم األول

 :اإلجابة على األسئلة اآلتية بوضع دائرة حول اإلجابة المناسبةالرجاء 

 أنثى_ ب                                 ذكر_  أ: الجنس

 متزوج_ ب                  أعزب _ أ:   الحالة االجتماعية

  :العمر بالسنوات

  سنة 35اقل من _  سنة30من _ ب               سنة 30أقل من _ سنة25من _  أ

  سنة فأكثر40من _ د              سنة 40أقل من _ سنة35من _  ج

  :المؤهل العلمي

  بكالوريوس _  ج             دبلوم متوسط- ب          ثانوية عامة_  أ

...............غير ذلك حدد-و                  دكتوراة_ هـ             ماجستير _  د

  :نوع الشركة

 شركة مساهمة_   ب                         ة       شركة عادي_  أ

  

 .............................................................................اسم الشركة

  

 .......................................................................مكان عمل الشركة

  

...........................................................ركة الشنوع العمل الذي تزاوله

  

 ......................................................................تاريخ مزاولة العمل

  

 .................................................................عدد العاملين في الشركة

  

  



  

  :أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) x(يرجى وضع إشارة : انيالقسم الث

  

 .مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرها على اإليرادات الضريبية: المحور األول
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1. 

تعتبر الشرائح الضريبية الجديدة في القانون الجديد 

مالئمة لجميع المكلفين من حيث النسب الخاصة بكل 

للشريحة الثانية، %12للشريحة األولى، %8(شريحة 

 ).للشريحة الثالثة16%

     

2. 
تعتبر معدالت وأسعار الضريبة الحالية مالئمة في 

 . مجال زيادة اإليرادات الضريبية

     

3. 
الشرائح والنسب الضريبة في ظل القانون الجديد 

 .تحقق العدالة والمساواة بين المكلفين

     

4. 
يحاول البعض التهرب من دفع الضريبة بحجة 

 . المغاالة في النسب الضريبية

     

5. 
في القانون الجديد مالئماً % 8يعتبر البدء بنسبة 

 .ألصحاب الدخول المنخفضة

     

6. 

% 20لضريبة على الشركات المساهمة من تخفيض ا

يعمل على زيادة اإليرادات الضريبية من % 15إلى 

 .خالل الحد من التهرب الضريبي

     

  
  
  
  



  

 .اإلعفاءات وأثرها على اإليرادات الضريبية: المحور الثاني

1. 
زيادة اإلعفاءات الضريبية في القانون الجديد كافيةً 

 . يةومالئمة ألصحاب الدخول العال

     

2. 
يعتبر إدراج اإلعفاءات الضريبية لكافة المكلفين والفئات 

 .عادالً

     

3. 
تعتبر اإلعفاءات الضريبية الممنوحة لألفراد العاديين 

 .وذوي الدخول المحدودة شاملة وعادلة

     

4. 
زيادة بعض اإلعفاءات يعد بديالً مناسباً عن التنزيل 

 .الثابت للموظف

     

5. 
م إدراج نسبة التنزيل الثابت للمكلف في القانون الجديد عد

 .يحقق العدالة والمساواة بين المكلفين

     

6. 
اإلعفاءات الضريبية الممنوحة في قانون ضريبة الدخل 

 .الجديد تشجع المكلفين على سداد الضريبة دون تأخير

     

7. 

 تطبيق اإلعفاءات بصورة عادلة على كافة فئات المكلفين

يعتبر تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية بصورة 

 .سليمة

     

8. 

اإلعفاءات الضريبية المؤقتة التي تمنح للمكلف في بداية 

حياة المشروع تشجع على زيادة المشاريع داخل البالد 

 .ومن ثم زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية

     

 .ا على اإليرادات الضريبيةالتنزيالت الضريبية وأثره: المحور الثالث

1. 
إدراج التنزيالت الضريبية لكافة المكلفين في القانون 

 .الجديد يعتبر عادالً ومقبوالً

     

2. 

تعد التنزيالت الواردة وفق القانون الجديد من أهم 

الحوافز التي تشجع المكلفين على االستثمار ومن ثم 

 .زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية

     



  

3. 

زيادة نسبة الخصم التشجيعي المتعلقة بالتنزيالت 

للملتزمين بدفع الضريبة في األشهر األولى من السنة 

الضريبية تعتبر تشجيعاً لهم لدفع الضرائب المستحقة 

 .عليهم

     

4. 

توعية المكلفين بالتنزيالت والخصومات الواردة في 

قانون ضريبة الدخل تعمل على تسهيل إجراءات 

 . الضريبيالتحصيل

     

5. 
زيادة نسبة التنزيالت على الدخل تشجع المكلفين على 

 .دفع المستحق عليهم

     

6. 
اعتماد الخسارة وترحيلها إلى خمس سنوات تشجع 

 .المكلف على دفع الضريبة المستحقة عليه

     

 .يبيةطرق وأساليب تقدير وتحصيل الضريبة وأثرها على اإليرادات الضر: المحور الرابع

1. 

تعتبر إجراءات تحصيل الضرائب سهلة وغير مكلفة 

وال تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين مما يؤثر على زيادة 

 .اإليرادات الضريبية

     

2. 
يتم تقدير األرباح وتعبئة النماذج الضريبية من قبل 

 .المكلف بشكل موضوعي ودقيق

     

3. 

ائرة هناك عدالة في تقدير األرباح من قبل موظف د

الضريبة في التقدير اإلداري للضريبة الواجبة 

 .التحصيل

     

4. 
تتوفر الثقة في بيانات المكلف عند تحديده لألرباح 

 .المحاسبية

     

5. 
يعتمد مأمور التقدير في تقدير قيمة الضريبة على 

 .المعلومات المحاسبية المقدمة له من قبل المكلف

     



  

6. 
تحصيل الضرائب تساهم في اإلجراءات المتبعة في 

 . الحد من التهرب الضريبي

     

7. 
تنوع طرق وأساليب تحصيل الضريبة تشجع المكلف 

 .لدفع الضريبة المستحقة عليه

     

8. 
العالقة بين المكلف ومأمور التقدير تؤثر على تقدير 

 .قيمة الضريبة
     

9. 

رة تطوير الحوافز التشجيعية وإعادة النظر فيها من فت

ألخرى تزيد من االلتزام بدفع الضريبة المستحقة 

 .وبالتالي زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية

     

10. 
تقوم دائرة الضريبة بتطبيق قانون تحصيل األموال 

 .العامة على المتأخرين عن دفع الضريبة

     

11. 

يقبل التقدير الذاتي للمكلف كما هو وارد في اإلقرار 

ره مصدر ثقة خاصة بعد اعتماده من الضريبي باعتبا

 .مراجع الحسابات الخارجي

     

 . الخصم التشجيعي وأثره على اإليرادات الضريبية: المحور الخامس

1. 
الخصم التشجيعي يحفز المكلف على دفع المستحق 

 .عليه ضمن فترة الخصم المسموح بها

     

2. 
غرامة تأخير الدفع تحفز المكلف على سرعة دفع 

 .لمستحق عليها

     

3. 
تعمل الزيارات الدورية لمحصلي الضريبة على سداد 

 .المستحق على المكلف

     

4. 

تقسيط الضريبة يحفز المكلفين على االنتظام بدفع ما 

  .يترتب عليهم

 

     

 .الخصم التشجيعي للمكلف يحد من التهرب الضريبي .5

     



  

6. 
واطنين عن دور قيام دائرة ضريبة الدخل بتوعية الم

 .وأهمية الضريبة تحد من التهرب الضريبي

     

7. 
يعتبر الخصم التشجيعي الممنوح للمكلف عامالً يساهم 

 .في تحفيز دفع الضريبة

     

8. 

إدراج نظام السلفيات اختيارياً وحصول المكلف على 

خصم تشجيعي في قانون الضريبة يعد عامالً محفزاً 

 .لتسهيل تحصيل الضريبة

     

9. 

دفع الضريبة عند تقديم اإلقرار الضريبي خالل األربع 

شهور األولى إلنهاء السنة المالية يعد مالئماً لزيادة 

 .حصيلة اإليرادات الضريبية

     

10. 
تعتبر عدد األقساط وفترة التقسيط الممنوحة للمكلف 

 .مالئمة

     

11. 

أخرين على المت% 3تلتزم دائرة الضريبة بإضافة نسبة 

عن سداد الضرائب المستحقة عليهم كما نص عليها 

 .القانون

     

12. 

يتم تطبيق الغرامات والعقوبات كما هي واردة في 

القانون على المتهربين والمخالفين لقواعد إعداد 

الحسابات الضريبية مما يساهم في زيادة حصيلة 

 .اإليرادات الضريبية

     

 
  الباحـث

  محمود نمر مهاني
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 المهنة التخصص االسم م

نائب رئيس الجامعة اإلسالمية  دكتوراه في المحاسبة سالم حلس. د.أ 1

 للشؤون اإلدارية والمالية

 نائب عميد كلية التجارة دكتوراه في المحاسبة حمدي زعرب.د 2

 اسبةرئيس قسم المح دكتوراه في المحاسبة ماهر درغام.د 3

 دكتور في الجامعة دكتوراه في المحاسبة عصام البحيصي.د 4

 مدير عام ضريبة الدخل سابقاً ماجستير محاسبة بيان أبوشعبان.أ 5

 أستاذ الضريبة في الجامعة ماجستير محاسبة خالد الحسيني.أ 6

  

  

  

  

  

  

  

  



  

:الخماسي ليكرت مقياس

) قليلة جداً، قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جدا  (مثل اختيارات خمسة هي االستجابات كانت إذا

: التالي الجدول في كما) Weight األوزان (القيم تدخل ما عادة فإنه

 جدول ( ): مقياس ليكرت

كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً التوافر 

 5 4 3 2 1الدرجة 

 

) لالستجابة " موافق بدرجة قليلة جداً وبذلك يكون الوزن النسبي في 1اختار الباحث الدرجة (

%  وهو يتناسب مع االستجابة " موافق بدرجة قليلة جداً . 20هذه الحالة هو 
 
 يحدد ثم ،)Weighted mean المرجح المتوسط (الحسابي المتوسط حساب ذلك بعد يتم

 :التالي الجدول في كما المرجح المتوسط قيم حسب (attitude) االتجاه

 

  لمقياس ليكرتالمرجح المتوسطجدول ( ): 

 المستوىالنسبة  المرجح المتوسط

 قليلة جداً%  40% -  أقل من 20 1.99 إلى 1 من

 قليلة % 60% -  أقل من 40 2.99 إلى 2 من

 متوسطة % 70% -  أقل من 60 3.49 إلى 3 من

 كبيرة % 80% -  أقل من 70 3.99 إلى 3.5 من

 كبيرة جدا %  فأكثر80 5 إلى 4 من

 

 الفترة طول حسبت وقد 0.80 حوالي أي) 4/5 (هي هنا المستخدمة الفترة طول أن ويالحظ

. مسافات 4 بينها فيما حصرت قد 5 ،4 ،3 ،2 ،1 الخمسة األرقام أن أساس على
 
  

  

  

  

  



  

  : التاليةلةيتم حساب حجم العينة من المعاد
 

2

2
Zn
m

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (1) 

:حيث  

Z  : مثالً(القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم :Z=1.96 0.05 لمستوى داللةα =.(  

m :0.05: مثالً(وُيعّبر عنه بالعالمة العشرية : الخطأ الهامشي±(  

  : حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلةيتم تصحيح

n  =  الُمعّدل
1+ −

nN
N n

        (2) 

   تمثل حجم المجتمعNحيث 

  :نجد أن حجم العينة يساوي) 1(باستخدام المعادلة 
21.96 384

2 0.05
⎛ ⎞= ≅⎜ ⎟×⎝ ⎠

n  

 

  :يساوي) 2(ّدل باستخدام المعادلة فإن حجم العينة الُمعN = 952 ،حيث أن مجتمع الدراسة 

n 384 =  الُمعّدل 3111 273
952 384 1

×
≅

+ −
 

  

  . على األقل273وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

  

  :المرجع
The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G., 

Duckworth, W, Sclove, S. 

  :الرابط
 
http://www.isixsigma.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.surveyguy.com/SGcalc.htm 

  

  



  

 )حاب الشركاتأص(العينة اإلحصائية للمكلفني 
  

ملفات الشركات  المنطقة

 العادية

ملفات الشركات 

 المساهمة

العينة 

اإلحصائية من 

الشركات 

 العادية

العينة 

اإلحصائية من 

الشركات 

 المساهمة

 89 86 310 300 غزة
 22 17 75 60 الشمال
 22 8 34 28 الوسطى
 14 9 50 33 خانيونس
  رفح
 

22 40 6 12 

  

 شركات مساهمة، وبـذلك يكـون       509 ملف شركات عادية  ،       443 من    تتكون عينة الدراسة  

 ملف وتم أخذ عينة إحـصائية مـن الـشركات حـسب المواقـع      952إجمالي ملفات الشركات    

، أما عينة موظفي ضريبة الـدخل   مكلف273 وبلغ إجمالي حجم العينة    الجغرافية في قطاع غزة   

القة مباشرة مع المكلفين أصحاب الـشركات       فتتكون من العاملين في ضريبة الدخل الذين لهم ع        

  . موظف43ويبلغ عددهم 

  


