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  .. .. .. ..إلى أمي الرؤوم أمد اهللا في عمرها

  .. ..ولم يأخذ مني شيء..إلى من منحني كل شيء
  .. ..وماء العيون.. ..إلى من رباني بحبات العرق

  إلى أبي العزيز رحمه اهللا
وكانت لي عونا ..من شاركتني أفراحي وأتراحي..إلى شريكة حياتي

ووفرت لي أسباب ..وتسهيل الظروف..وعملت على تذليل العقبات..معينا
  دوء من حولي حتى أنجزت هذا البحث المتواضعالسكينة واله

  ..إلى زوجتي الغالية التي تحملت مشاق مسيرتي وما زالت
  ..نائي األحباء لغيابي عنهم في رحلة البحث الطويلةإلى أب

  التي ال تنتهي
  إلى إخوتي وأخواتي

 أهدي هذا العطاء...والى أرواح الشهداء 
  

  

  

  

  

  



 ث 

  شكر وتقدير

  والـصالة والـسالم علـى      اهللا، هدانا    أن الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال        
   أما بعد..الدين بهداه إلى يوم لى دربه واهتدى وعلى آله وصحبه ومن سار عالحبيب المصطفى

من ال يشكر الناس ال يشكر      " وسلم   عليه صلى اهللا    وقال) ر فإنما يشكر لنفسه   ومن يشك (ال تعالى   ق
  ."اهللا

  
في بداية هذا العمل المتواضع الذي أسأل اهللا له القبول ، اليسعني إال أن أتقـدم بجزيـل             

لتفضله باإلشراف علـى هـذه     سالم عبداهللا حلس  : الدكتورأستاذي الفاضل   الشكر والعرفان إلى    
، ولكـل مـا أبـداه مـن     لتوجيه والمساعدة بكل ما هو مفيـد ، والذي لم يألوا جهدا في ا  الدراسة

ل وجـه،    األثر في إنجاز هذا البحث وإخراجه على أكم        أكبرمالحظات وإرشادات قيمة كان لها      
 علي عبـداهللا شـاهين     /ر للدكتور تقدم بخالص الشك  وال يفوتني أن أ    .جزاه اهللا عنا خير الجزاء    

  .لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه محمد إبراهيم مقداد /والدكتور
  

بخالص الشكر وعظيم اإلمتتنان لألسـتاذ       ومن منطلق رد الفضل إلى أهله فإنني أتوجه         
لباحـث فـي     جباليا على مساعدته الفاعلة ل     ةلديبمدير دائرة الحاسوب في      ..ماهر غنيم /الفاضل  

جميع مراحل الرسالة منذ بداية الخطة واختيار العنوان مرورا بفصول الرسالة والتحليل وانتهاءا             
بتقديم الرسالة بوضعها الحالي رغم ضيق وقته ورغم الوضع الصحي الصعب الـذي مـر بـه                 

  .خالل تلك الفترة
  

 علـى   سى صـالح  مو، واألستاذ   جميل نصراهللا أستاذي اللغة العربية، األستاذ      وال أنسى 
  .مراجعتهما للرسالة من الناحية اللغوية والنحوية

  .كما أشكر األساتذة والعاملين في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية لما قدموه لي من توجيهات
، جـزاهم    من أسدى لي مشورة وقدم لي معونة       كما أتقدم بجزيل شكري وعظيم تقديري إلى كل       

  .اهللا عنا خير الجزاء 
  .اللهم إني أسألك السداد والفالح، وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهك الكريم: اموفي الخت

  
  واهللا ولي التوفيق

  الباحث  
  



 ج 

  
  ملخص الدراسة

تزاماتهـا االقتـصادية    تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسة لموارد الدولة في مواجهة ال         
ت مباشر عنصرا مهما في إيرادا    ير ال وتعد اإليرادات الضريبية بشكليها المباشر وغ     , واالجتماعية

وتعتبر الضرائب غير المباشرة مـن أهـم أنـواع     ,الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء    
ا ضريبة القيمة   عليه ومثال   ،اعليهالضرائب نظرا لحجم اإليرادات التي تستطيع الدولة الحصول         

م وان كانت في بعـض الـدول      وضريبة القيمة المضافة تطبق في العديد من دول العال         ,المضافة
، األردن حيث تسمى بـضريبة المبيعـات       و تحمل أسماء مختلفة كما في جمهورية مصر العربية       
  . الضريبة في فلسطينوتشكل ضريبة القيمة المضافة نسبة عالية من إيرادات

  
التعرف على آلية عمل الجهاز الضريبي فـي دائـرة ضـريبة    وتهدف هذه الدراسة إلى    

ة في دائرة ضريبة القيمـة  استكشاف مدى فعالية إجراءات العمل والتفتيش المتبع     ،  فةالقيمة المضا 
التعـرف  ، و التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة القيمة المضافة        المضافة،  

  .على أبعاد اتفاق باريس االقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة
  

تباع المنهج الوصفي   جابة عن أسئلتها قام الباحث با     اإلومن أجل تحقيق أهداف الدراسة و     
التحليلي، وتم الحصول على المعلومات والبيانات األولية عن طريق االستبانة التي تم تـصميمها              

 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تـم عمـل             40لهذا الغرض، وتم توزيع     
 ، ولقد أظهرت الدراسـة    %97.5 استبانة أي بنسبة     39مسح شامل لمجتمع الدراسة وتم استرداد       

وزيـادة  كفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمـة المـضافة    عالقة طردية بين    توجد  ه  أن
 ،  فكلما زادت الكفاءة لدى الجهاز الضريبي يؤدي ذلك إلى زيادة عمليـات التحـصيل              العائدات،

وأن ، مليات التفتيش تسير بشكل مـنظم     توجد إجراءات واضحة وصريحة تضبط العمل وكذلك ع       
اتفاق باريس االقتصادي يعتبر مجحفا بالنسبة للسلطة الفلسطينية ويؤثر تأثيرا سلبيا على العائدات             

  .من ضريبة القيمة المضافة
  

ضـرورة اختيـار   وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصـيات منهـا،         
تفعيل نظام الرقابة الداخلية في دائرة ضـريبة    ،  ة المناسبة الكفاءات ووضعها في الوظائف اإلداري    

إعادة النظر في اتفاق باريس االقتـصادي بمـا          تحسين أداء الموظفين،     القيمة المضافة حتى يتم   
  .يتناسب ويتوافق مع الحالة الفلسطينية

  



 ح 

  
Abstract 

   The tax represents one of the sources Chairperson of State resources in the 

face of its economic and social development, to the State of this type of income 

is particularly important in evolution Permanent tax legislation in line with 

economic and social developments are prevailing economic and social factors 

of the main factors that the State shall be considered when preparing legislation 

tax. The study aims to identify the mechanism of action of the tax in the VAT, to 

explore the effectiveness of actions and Inspection Service followed in the VAT 

legislation and the identification of Palestinian laws on value added tax, and to 

identify the dimensions of the Paris economic agreement, and its impact on the 

tax levy.  
 

In order to achieve the objectives of the study and answer questions by the 

researcher using descriptive analytical method was to obtain information and 

data through the initial resolution, which had been designed for this purpose, 40 

were distributed identifying and representing the school community fully, in the 

sense that it was the work of a comprehensive survey of the study were 

recovered 39 identify any by 97.5%, the study has shown that there is the 

efficiency of the tax system in the value-added tax, there are clear procedures 

and explicit control work as well as inspections proceed in an orderly, and the 

Paris economic agreement is unfair for the Palestinian Authority and adversely 

affect proceeds from VAT. 

 

At the end of the study, a series of recommendations, including rebuilding the 

organizational structure of the VAT on scientific bases, the activation of the 

internal control system in the value-added tax until improve staff performance, 

the review of the Paris economic agreement commensurate and consistent with 

the Palestinian situation. 
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   مقدمة1.1

لضريبة أحد المصادر الرئيسة لموارد الدولة في مواجهة التزاماتهـا االقتـصادية            تمثل ا 

ر الـدائم   يلذلك تولى الدولة هذا النوع من اإليرادات أهمية خاصة تتمثل في التطو           , واالجتماعية  

للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات االقتصادية واالجتماعية السائدة وتعتبر العوامـل            

دية واالجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة على مراعاتها عند إعداد التـشريعات              االقتصا

  .الضريبية 

وتعد اإليرادات الضريبية بشكليها المباشر وغير المباشر عنصرا مهما فـي إيـرادا ت                 

 اإليرادات الضريبية فـي مختلـف دول   تسهمكما ,  الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء     

 خطط التنمية المطروحة من قبل الحكومات عن طريق الخدمات المختلفة التـي             تمويللعالم في   ا

وموضوع اإليـرادات الـضريبية     , تقدمها الدول لشتى القطاعات االقتصادية المساعدة في نموها       

موضوع مهم جدا ويرتبط بضرورة الموازنة بين معدالت الضريبة المفروضة على القطاعـات             

ويجـب  , دم تأثير هذه المعدالت على النشاط االقتصادي في الدولة بصورة سلبية          االقتصادية وع 

, أن تكون الضرائب كذلك أحد الوسائل المهمة في توفير بنية تحتية تـساعد علـى االسـتثمار                  

  .وتنعكس ايجابيا على كل فئات المجتمع

ت التـي  وتعتبر الضرائب غير المباشرة من أهم أنواع الضرائب نظرا لحجـم اإليـرادا      

وجـاءت اتفاقيـة بـاريس      ,ا ضريبة القيمة المـضافة    عليها ومثال   عليهتستطيع الدولة الحصول    

علـى تنظـيم عمليـة    , 1994االقتصادية التي تمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العـام    

تحصيل الضريبة غير المباشرة للطرفين من خالل فواتير المقاصة الموحدة ، سواء الصادرة من              

والتي نصت على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المـضافة     . هة الفلسطينية أو الجهة اإلسرائيلية    الج

وذلك نظرا للتغييرات الفنية التي تواجـه       %  17 -%15وفي مناطق السلطة    % 17في إسرائيل   
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وتشكل ضريبة القيمة المـضافة     في اآلونة األخيرة،    % 14.5ثم تم تثبيتها على     , عملية التطبيق   

  . الضريبة في فلسطينالية من إيراداتنسبة ع

وضريبة القيمة المضافة تطبق في العديد من دول العالم وان كانت فـي بعـض الـدول        

  .األردن حيث تسمى بضريبة المبيعات وتحمل أسماء مختلفة كما في جمهورية مصر العربية

  :ويقوم النظام الضريبي على ثالثة محاور هي

  .  والتشريعات الضريبيةأي القوانين: المحور التشريعي -1

وهو عبارة عن القواعد واإلجراءات المفسرة والمنظمة لعمليـة         : المحور التنظيمي الفني   -2

 . التقدير والتحصيل الضريبي

وهو الجهاز الضريبي الذي يقوم بتطبيق نظام القانون وتنفيذ  الـسياسة     : المحور التنفيذي  -3

  .الضريبية  من خالل التقدير والتحصيل والمتابعة

والنظام الضريبي في فلسطين كغيره من النظم يعكس الظروف الـسياسية والقانونيـة التـي        

تعيشها المناطق الفلسطينية في مراحلها المختلفة، فقد فرضت الـضرائب فـي عهـد االنتـداب                

م حيـث أنهـت بريطانيـا       1984البريطاني بموجب قوانين بريطانية واستمر الوضع حتى العام       

خضعت الضفة الغربيـة    ,  من فلسطين    كبرن وبعد احتالل إسرائيل للجزء األ     انتدابها على فلسطي  

أما قطاع غزة فقـد ألحـق       , ا القانون األردني بعد توحيد الضفتين     عليهللسيطرة األردنية وسرى    

 ثم اسـتبدل بالقـانون   1941لسنة  ) 23(وطبق فيها قانون ضريبة الدخل رقم     , باإلدارة المصرية 

 ). 1996, باح ص (1947لسنة ) 13(رقم 

اسـتمر  ,  م 1967 غزة في العـام        ئيلي الكامل للضفة الغربية وقطاع    وبعد االحتالل اإلسرا  

 حـصيلة   أكبرالعمل بالقوانين السابقة باإلضافة  إلى إصدار العديد من األوامر العسكرية لجباية             

فرضـت  منها ضريبة القيمة المضافة التـي   . من الضرائب وبفرض أنواع جديدة من الضرائب        
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 هيكل النظام الضريبي في عهد االحتالل اإلسرائيلي علـى كـل مـن    ىفاحتو , 1976في العام   

القيمة المـضافة   (والضرائب غير المباشرة    ) األمالك و الضرائب على الدخل  (الضرائب المباشرة   

  ).والرسوم الجمركية  وغيرها

وبموجب اتفـاق بـاريس     ,  وبعد استالم السلطة الوطنية لزمام األمور بموجب اتفاق أوسلو        

الذي سمح للسلطة تنظيم سياستها الضريبية بشكل مستقل  فيما يخـص الـضرائب               ,االقتصادي

المباشرة أما الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك فقد بقيـت مرتبطـة          

  .مع  الجانب اإلسرائيلي لسيطرته على المعابر والحدود

  : مشكلة الدراسة1.2

ي خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من انخفاض مـستوى اإليـرادات الـضريبية             تعان

 وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على أهـم العوامـل التـي             ،وخاصة ضريبة القيمة المضافة   

تساهم في زيادة حصيلة السلطة الوطنية الفلسطينية من الضرائب غير المباشرة ويتم ذلـك مـن                

  :التاليةخالل اإلجابة على األسئلة 

   ما هو أثر كفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة على العائدات الضريبية؟-1

   ما مدى جودة إجراءات العمل والتفتيش المتبعة في دائرة ضريبة القيمة المضافة؟-2

ـ زيادة العائـدات مـن       و هي طبيعة العالقة بين التشريعات والقوانين الضريبية      ما   -3 ضريبة ال

  المضافة ؟

   ما مدى التزام المؤسسات في دفع ضريبة القيمة المضافة؟-4

   ما هو أثر اتفاق باريس االقتصادي على العائدات من الضريبة المضافة؟-5 

  : أهداف الدراسة1.3

 .التعرف على آلية عمل الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة -1
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  .فتيش المتبعة في دائرة ضريبة القيمة المضافةاستكشاف مدى فعالية إجراءات العمل والت -2

 . التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة القيمة المضافة -3

 .تحديد مدى التزام المؤسسات في دفع الضريبة وزيادة العوائد من الضريبة -4

 .التعرف على أبعاد اتفاق باريس االقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة -5

  .حلول والتوصيات المناسبة لمشكلة الدراسةوضع ال -6

  : أهمية الدراسة1.4

فالضرائب بـشكل عـام   , تعد الضرائب أحد الموارد الرئيسية في إيرادات السلطة الفلسطينية    

تزيد من خزانة السلطة وضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب والتي ترفـع الحـصيلة فـي     

تقديم الخدمات التـي تعـود بـالنفع علـى المجتمـع            الخزانة بشكل كبير، وكل ذلك يساعد في        

  .الفلسطيني بشكل عام وعلى المواطن الفلسطيني بشكل خاص

وهذه الدراسة تساهم في رسم السياسات الضريبية التي تحقق العدالة بين المستثمرين وتمنـع              

 يالضريبويعد االستثمار المحلي واألجنبي أداة مهمة في زيادة ورفع الوعاء           . التهرب الضريبي 

، الذي يؤدي إلى ارتفاع العوائد الضريبية للخزينة، مما يؤدي إلى انتعاش االقتـصاد الفلـسطيني      

وكذلك فإن هذه الدراسة ذات أهمية للسلطة الوطنية ووزارة المالية ودائرة الـضريبة المـضافة               

 لذلك فـان    .يةلمعرفة كيفية زيادة العائدات من الضريبة المضافة بما يتناسب مع الحالة الفلسطين           

 أمـرا    يعتبـر  القيام بدراسة تسعى إلى تشخيص تلك المشاكل بأسلوب علمي مجرد وموضوعي          

  .مهما

  : فرضيات الدراسة1.5

ة القيمـة   بين كفاءة الجهاز الضريبي وزيادة العائدات مـن ضـريب         معنوية  عالقة   توجد   -1

  .المضافة



 6

ة القيمـة   ة العائدات من ضـريب    بين إجراءات العمل والتفتيش وزياد    معنوية  عالقة  توجد  . 2

  .المضافة

توجد عالقة بين إعادة النظر في االتفاقيات والتشريعات الصادرة وزيـادة العوائـد مـن               -3

  .0.05الضريبة المضافة عند مستوى داللة 

  التزام المؤسسات في دفع الضريبة وزيـادة العوائـد مـن            مدى بينمعنوية  توجد عالقة   . 4

  .الضريبة المضافة

ة القيمـة   بين اتفاق باريس االقتصادي وزيادة العائدات من ضـريب        معنوية   عالقة    توجد -5

  .المضافة

  : مجتمع الدراسة1.6

 تم تطبيق الدراسة وتوزيع اإلستبانة على مجتمع الدراسة حيث كان يمثل كافة المـدراء             

ـ    انيونس والمحاسبين والمفتشين في دوائر ضريبة القيمة المضافة في كل من مدينة غزة ومدينة خ

   . موظفا وبذلك كان المسح شامال لهم40ومدينة رفح الذين بلغ عددهم 

  : منهجية الدراسة1.7

عتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ألنه يناسب هدف الدراسـة        ا

وتهـدف  . والظاهرة موضع البحث، فالظاهرة التي تبحثها الدراسة ظـاهرة اجتماعيـة إنـسانية          

  . إلى توضيح هذه الظاهرة وتحليلها وتفسيرها وتوضيح العالقات بين أسبابها ونتائجهاالدراسة

  .تخدام المصادر الثانوية واألولية في الدراسةوتم اس

   الكتب والمراجع والدوريات واالنترنت:المصادر الثانوية

ل متنوعـة    علـى وسـائ     نظرا لعدم كفاية المصادر الثانوية فقد تم االعتمـاد         :المصادر األولية 

  :للحصول على البيانات من مصادرها األولية وتشمل
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تم اعتماده كطريقة أساسية للحصول على المعلومات من مصادر متعددة وذلـك            : االستقصاء -1

 .من خالل استبانه أعدت لهذا الغرض ووزعت على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة

نات الالزمة من المـسئولين فـي       اعتمد الباحث هذا األسلوب كوسيلة لجمع البيا      :  المقابالت -2

 .دائرة ضريبة القيمة المضافة والذين يمثلون رؤساء أقسام ومدراء الدوائر

  

  : الدراسات السابقة1.8

نظرا لندرة ما كتب في هذا الموضوع لم يتمكن الباحث من الحصول إال على اليسير مـن تلـك               

  :الدراسات وهي على النحو التالي

المحاسبة عن ضريبة المبيعات وتأثيراتها علـى ضـريبة       " بعنوان   ،)1997أحمد،(دراسة  : أوال

كلية التجارة بجامعة عـين     -رسالة ماجستير ". في قطاع الزجاج والبلور    ةدراسة تطبيقي -الدخل

  .شمس

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أوجه تأثيرات الضريبة العامة على المبيعات على الضرائب                

ة التي ترتبت على تطبيق قـانون الـضريبة العامـة علـى             على الدخل وأهم المشكالت  العملي     

المبيعات وكيفية التنسيق بين مصلحة الضرائب على المبيعات والضرائب على الـدخل للحفـاظ              

وتكمن أهمية الدراسة في المساهمة في تسهيل إجراءات المحاسـبة          . على حصيلة الخزانة العامة   

ضرائب على الدخل، ومحاولة المـساهمة فـي        الضريبية عن الضريبة العامة على المبيعات وال      

حصر الممولين وتضييق فرص التهرب الضريبي، وذلك لتحقيق التكافـل االجتمـاعي وتـوفير            

حصيلة الدخل للدولة تساعد على تمويل التنمية ومحاولة إيجاد حلول لبعض المشكالت التي أسفر              

  .عنها التطبيق العمل لقانون الضريبة العامة على المبيعات
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إطار مقترح للمحاسبة عن ضريبة المبيعات في قطـاع         " ، بعنوان   )2002سالم،  (دراسة  : انياث

  .رسالة ماجستير كلية التجارة بجامعة عين شمس"  دراسة مقارنة-التوزيع 

هدفت الدراسة إلى وضع إطار متكامل للضريبة العامة على المبيعات في قطاع التوزيع             

 لمحاسبة تجار التجزئة في مصر بمـا يـضمن إحكـام    في مصر، ووضع نظم محاسبية مقترحة   

 إلى أن نظام خصم الضريبة      وتم التوصل . التحصيل والرقابة على الضريبة العامة على المبيعات      

على المدخالت غير مطبق بالكامل قي المرحلة األولى من مراحل  تطبيق الضريبة العامة علـى   

الخـصم الـضريبي الكامـل عنـد االنتقـال          كما أنه توجد صعوبات في تطبيق مبدأ        . المبيعات

وال توجد فروق جوهرية بين اإلطار المحاسـبي للـضريبة   . بالضريبة إلى مرحلة قطاع التوزيع  

العامة على المبيعات في المرحلة األولى عنها في مرحلة قطـاع التوزيـع، وتختلـف مـشاكل                 

مـشاكل فـي المرحلـة      المحاسبة عن ضريبة المبيعات عند تطبيق مرحلة قطاع التوزيع عن ال          

  .األولى من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات

دراسة تحليلية ألسس المحاسبة عن ضريبة المبيعـات        "، بعنوان )2003سالمة،  (دراسة  : ثالثا

  .  جامعة عين شمس–وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارة " في قطاع الغزل والنسيج

مشكالت المحاسبية لتطبيق الضريبة العامة على المبيعـات  هدفت الدراسة إلى بيان أهم ال  

وتحديد األساس األنسب للمحاسبة عن ضريبة المبيعـات فـي المنـشات            , لنشاط الغزل والنسيج  

  .العامة والتوصل إلى الحلول المناسبة لمعالجة مشكالت المحاسبة الضريبية لهذا القطاع

سب في التحاسب الـضريبي فـي قطـاع          هو األن  عليأن األساس الف  : وكانت أهم النتائج  

وإن تطبيق  . الغزل والنسيج ألنه يحقق مبدأ العدالة الضريبية على كافة المسجلين في هذا القطاع            

 يحقق وفورات في الحصيلة الضريبية من هذا القطاع لصالح الخزانة العامة وإن             علياألساس الف 

على ظاهرة التهرب الـضريبي مـن        يمكن اإلدارة الضريبية من القضاء       عليتطبيق األساس الف  
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خالل تتبع مسار العمليات اإلنتاجية التي أجريت على السلعة من منشأها األصلي حتى وصـولها               

  .إلى المستهلك

  

التهرب الضريبي بين نظـام المكـوس علـى األمـوال      "، بعنوان   )2003هللو،  (دراسة  : رابعا

وائر ضريبة القيمة المضافة قطاع      واإلجراءات المتبعة في د    1985والخدمات قطاع غزة لسنة     

  .وهي عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لجامعة العالم األمريكية"غزة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نقاط التهرب الضريبي واإلجراءات المطبقـة فـي            

دوائر ضريبة القيمة المضافة التي تساعد على التهرب الضريبي وأسباب انتشار هـذه الظـاهرة           

والتعرف على طـرق    . مكافحتها واآلثار السلبية لظاهرة التهرب على تنمية موارد الدولة        وطرق  

  .الوقاية والعالج

األسباب الموجبة إلصالح قـوانين الـضرائب غيـر         " ، بعنوان )2003رابي،  (دراسة  : خامسا

  .نابلس-رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارة بجامعة النجاح الوطنية". المباشرة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب التي توجـب القيـام بعمليـة اإلصـالح                

للضرائب غير المباشرة في فلسطين وذلك من خالل التعرف على الـضرائب غيـر المباشـرة                

المطبقة في فلسطين ومدى مالئمة هذه الضرائب لالقتصاد الفلسطيني والوقوف على تطور هـذه          

البريطاني وفترة الحكم األردني ومن ثم فترة االحتالل اإلسـرائيلي          الضرائب منذ عهد االنتداب     

وأظهرت النتائج أن هناك أكثر من نظام ضـريبي         . وصوال إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية     

يحكم مناطق السلطة الوطنية كما أن األهداف التي وضعت من أجلها هذه القوانين تختلـف عـن     

باإلضافة إلى انخفاض العبء الضريبي للضرائب غير المباشـرة         أهداف التنمية في فلسطين هذا      

وقـد أوصـت بإلغـاء أو       . في فلسطين بحيث أن وعاء هذه الضرائب قد استغل أكثر من طاقته           
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تعديل اتفاق باريس االقتصادي وبشكل جوهري، حتى تتمكن السلطة الوطنية من رسم سياسـتها              

  . دون قيود

  

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غيـر المباشـرة فـي          " نوان، بع )2005األحمد،  (دراسة: سادسا

-وهي عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارة بجامعـة النجـاح الوطنيـة             "  فلسطين

  .نابلس

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة انتقال عـبء الـضرائب غيـر المباشـرة        

 واألنظمة الـسارية، إضـافة إلـى        وذلك من خالل القوانين   , كإحدى الظواهر المالية والضريبية   

تناولها البروتوكول االقتصادي الموقع بين حكومة إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية،              

وأظهـرت النتـائج وجـود    .والتفاهمات ذات العالقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية     

انتقالهـا، تتمثـل فـي      تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظـاهرة            

المشرع الضريبي الذي لم يعط االهتمام الالزم لسن القوانين ذات العالقة إضافة إلـى القـضاء                

كذلك المفـاوض   , الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي وال المحاكم المختصة في الضرائب          

ناهيك عن  ,  الثغرات الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه لالتفاقيات وما ظهر فيها من           

المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي األثـر الـسلبي علـى               

 المطلـوب  الجهـد  تبـذل  ال الضريبية اإلدارة وأن. ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة

 عدا رائيلي،اإلس الجانب سيطرة تحت تقع التي خارج المناطق يعملون الذين المكلفين إلى للوصول

 في والعدالة الكفاءة الضريبية ينقصها اإلدارة وأن الفلسطيني المواطن لدى الضريبي الوعي قلة عن

 الـضرائب  إدارة الـضريبي يـزود   لالسـتعالم  جهـاز  توفر وعدم .الضريبة تحصيل إجراءات

  .المكلفين ونشاطات أعمال عن الالزمة بالمعلومات
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 العامة الموازنة تمويل في الضريبية اإليرادات دور" وان بعن): 2006الخطيب، (دراسة : سابعا

-رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارة بجامعة النجـاح الوطنيـة  ". 2003-1996فلسطين في

  .نابلس

 منذ استالم فلسطين في المطبق الضريبي النظام مالمح أهم على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

فـي   ودورها ومكوناتها الضريبية اإليرادات حجم وعلى ، ١٩٩٤ سنة المالية الصالحيات السلطة

  فـي الـسياسة   التوجهـات  أهـم  واستخالص ،2003-١٩٩٦ الفترة خالل العامة النفقات تمويل

إلى أن  الدراسة وخلصت. العام اإلنفاق تمويل خالل من الفلسطيني االقتصاد على وأثرها الضريبية

  . الضريبية في اإليرادات نمو يوجد ال وموروثة، وأنه يمهفلسطين قد في المطبقة الضريبية القوانين

 نظام وجود من بد ال المضافة، القيمة ضريبة إيرادات زيادةوقد أوصت الدراسة من أجل  

 اسـتحقاق  كامـل  وصول ضمان على العمل في والمواطنين، السلطة الوطنية بين التعاون يحقق

 على يحصلوا الذين خاصة المكلفين فئات بين وعيال ونشر المقاصة، فواتير الفلسطيني من الشعب

 كافة المشتغلين إلى لتصل وتأهيلها، الضريبية اإلدارة كفاءة وزيادة  إسرائيل، من فواتير المقاصة

 القيمـة  بخـصوص ضـريبة   فلسطيني قانون سن على والعمل .المتهربين على العقوبات وفرض

 الـضريبة  سعر في من التفريق بد وال ة،الفلسطيني المناطق وخصوصية ظروف يراعي المضافة

  .الضرورية السلع عل الكمالية وتخفيضها السلع على مرتفعه نسب تطبق بحيث المضافة

المحاسبة عن ضـريبة  أحمد تحدثت عن ق على الدراسات السابقة نجد أن دراسة       عليوبالت  

ح للمحاسـبة عـن     إطار مقتر  ، ودراسة سالم تحدثت عن    المبيعات وتأثيراتها على ضريبة الدخل    

المحاسبة عـن ضـريبة     ، ودراسة سالمة تطرقت إلى أسس       ضريبة المبيعات في قطاع التوزيع    

التهرب الضريبي بين نظـام المكـوس       ، ودراسة هللو تناولت     المبيعات في قطاع الغزل والنسيج    

 واإلجراءات المتبعة في دوائر ضـريبة القيمـة         1985على األموال والخدمات قطاع غزة لسنة       
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األسباب الموجبة إلصالح قوانين الـضرائب غيـر        ، ودراسة رابي تناولت     مضافة قطاع غزة  ال

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشـرة       ، ودراسة األحمد تطرقت إلى      المباشرة في فلسطين  

 فـي  العامـة  الموازنة تمويل في الضريبية اإليرادات دور، ودراسة الخطيب تناولت في فلسطين

 .2003-1996فلسطين

وجاءت الدراسة الحالية لتتناول بالبحث والتحليل العوامل المساهمة فـي زيـادة حجـم              

عائدات السلطة الوطنية من ضريبة القيمة المضافة من ناحية كفاءة الجهاز الضريبي، وإجراءات             

 والتفتيش، وإعادة النظر في االتفاقيات والتشريعات الصادرة، والتزام المؤسسات في دفـع             العمل

  .اتفاق باريس االقتصادي وأثرها على زيادة العوائد من ضريبة القيمة المضافةويبة، الضر

  

 : هيكل الدراسة1.9

 اإلطار العام للبحث:       الفصل األول

  مدخل إلى الضرائب:       الفصل الثاني

   في فلسطينالضرائب غير المباشرة:       الفصل الثالث

  راءاتالطريقة واإلج:       الفصل الرابع
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:       الفصل الخامس
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  الفصل الثاني
  مدخل إىل الضرائب

  
  مقدمة 2.1

  نشأة الضريبة2.2

  النظام الضريبي 2.3

  أسس فرض الضريبة  2.4

   أركان الضريبة  2.5

  القواعد األساسية لفرض الضريبة 2.6

    الدور االقتصادي للضريبة2.7

  ف الضرائبتصني 2.8

  
  
  
  
  
\  
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  الفصل الثاني
  مدخل إلى الضرائب

  مقدمة 2.1

 من اإليرادات العامة، وتعتبر     كبرتشكل اإليرادات الضريبية في الدول الحديثة الجزء األ       

الضريبة إحدى أهم الوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في توجيه النشاطات االقتصادية              

كانت الضريبة ولم تزل حتى اآلن العامـل   ف.اسات وأهداف الدولة  في االتجاه الذي يتوافق مع سي     

ومسألة الضريبة تهم العديد من قطاعات المجتمع، فهي تهم         . الرئيسي في تمويل الموازنة العامة    

  .  القطاع العائلي وقطاع األعمال واالقتصاد  واالستثمارات والقطاع الحكومي

 علـى                                                                                                                                                                                          امـون بالـضريبة ألن لهـا تـأثير         صعيد القطاع العائلي فإن األفـراد يهت       على

وأما على  . ات عملهم إما بالزيادة أو النقصان      عدد ساع  علىمستوي معيشتهم وحجم ادخاراتهم و    

صعيد األعمال واالستثمار فلها تأثير على حجم األرباح، وبالتالي على حجم االستثمار وتوجيهـه    

نحو مجال معين وكيفية االستفادة من الحوافر التشجيعية في مجال اإلعفاءات الضريبية، وهـي              

حجم اإليرادات المالية لتمويـل النفقـات العامـة،         تهم القطاع الحكومي ألن لها تأثير كبير على         

 مدي تحقيق العدالة وتوزيع الدخل بين أفـراد المجتمـع وتوجيـه االقتـصاد والتنميـة                 علىو

  .االجتماعية واالقتصادية

تستخدم الضريبة في تحقيق أهداف المجتمع المالية واالقتصادية واالجتماعية وغيرهـا،           

 في رفع الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية، وتوجيه       معامة، وتستخد حيث تسخدم في تمويل الموازنة ال     

الموارد االقتصادية الستغاللها على أكمل وجه، وكذلك تعتبر الضريبة وسيلة لتحقيق االسـتقرار           
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االقتصادي، وتحقيق العدالة االجتماعية التي تتمثل في إعادة توزيع الدخول بين مواطني الدولـة              

  .من الداخلي والرفاه في المجتمعمما يساهم في تحقيق األ

  نشأة الضريبة2.2

لم يكن مفهوم الضريبة واحدا دائما، فعندما لم تكن التجمعات البشرية قد نشأت بعـد لـم      

وقد تميز هذا العصر بأن هناك اكتفاء ذاتي وظروف معيـشية           . يكن هناك أي نوع من الضرائب     

بالتالي فإن الفرصة لم تكن مهيأة لوجـود        بسيطة، وعدم وجود أية عالقات مشتركة بين الناس، و        

الضرائب، لكن مع تطور حياة اإلنسان واستقرار الجماعات البشرية ظهرت السلطة التي تعهدت             

  .بتوفير األمن والحماية

ه ظهرت الضرائب لغايات اإلنفاق على احتياجات المجتمعات، وكانت السلطة هي           علي و

ن ظهور الضرائب كان مرافقا لوجود دول واسـتقرار       الجهة المخولة بجمعها، ومن ذلك نالحظ أ      

ومع التطور في نواحي الحيـاة وظهـور احتياجـات مختلفـة لإلنـسان              . المجتمعات وتطورها 

ظهـرت   و اقتصادية، اجتماعية، وسياسية ساهمت الضريبة في تحقيق التنمية في شتى المجاالت          

عالم لتوفير األموال الكافيـة مـن       أهداف مختلفة لها مع سعي دائم من قبل الحكومات في دول ال           

  ).hankok, 1995(التحصيالت لتأدية االلتزامات

 ولتخيل التطور الذي وصل إليه المفهوم الضريبي في هذا الوقت يمكن مالحظة ظهـور     

  :مفاهيم مهنية وأكاديمية مرتبطة بالعمل الضريبي ومنها

دارة الناجحـة لالسـتفادة مـن    وهو من الوسائل التي تـستعملها اإل    : التخطيط الضريبي  2.2.1

تباع سياسة استثمارية مفيدة سواء أكان ذلـك بـالموجودات          زايا القانونية، حيث تساعدها في ا     الم

ريبة بأكملهـا  الثابتة، أو االستثمارات المالية، أو تقليل مبلغ االلتزام الضريبي، أو حتى تجنب الض   

  ).1999إبراهيم،  ونور(
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ختالف بين الضرائب التي يقوم المكلفون بسدادها فعال من واقع          هي اال :  الفجوة الضريبية  2.2.2

  ).1992لطفي، ( إقراراتهم، والضرائب التي يجب أن يسددوها على أرباحهم الحقيقية

 النظام الضريبي السائد في مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة يعكس من ناحية طبيعة              

يعكس مـن ناحيـة أخـرى درجـة النمـو            و االقتصادي السائد،  و السياسي و النظام االجتماعي 

كذلك يكشف النظام حقيقة األهـداف التـي تبغـي         .  االجتماعي التي بلغها المجتمع    و االقتصادي

الدولة تحقيقها من وراء الدور الذي تريد للضرائب أن تلعبه في فترة تاريخية معينـة باإلضـافة            

  ). 1998سعد، ( لتحقيق تلك األهدافإلى الوسائل التي تنتهجها لتمكنها من القيام بهذا الدور 

 :   تعريف الضريبة2.2.3

من خالل اإلطالع على مجموعة من األدبيـات المحاسـبية والقانونيـة والـضريبية المتعلقـة                                                                                                                                         

  :وهما , بتعريف الضريبة، فإن تركيز معظم الباحثين كان يتمحور في اتجاهين

 هي فريضة نقدية يلتزم الفرد بتأديتها إلـى الدولـة وفقـا          : التعريف التقليدي للضريبة   2.2.3.1

أبـو جبـارة،   (لقواعد وقوانين تشريعية وبصفة نهائية بهدف تغطية النفقات العامة بدون مقابـل             

1976 .(  

   ,Pratt & Kulsurd).  )1994(انتزاع يؤخذ من القطاع الخاص من أجل دعم الحكومة : وهي

يالحظ أن التعريف التقليدي كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني األموال لخزينة الدولة لـسداد               

  .التزاماتها دون أن يكون لها أي أهداف أخرى

 نقدي يفرض من قبل الـسلطات العامـة علـى            استقطاع : للضريبة الحديث التعريف   2.2.3.2 

كذلك االعتبارين وفقا لمقدرتهم التكليفية بطريقة نهائية بال مقابـل بقـصد             و األشخاص الطبيعيين 

  ). 1992الخطيب، ( تغطية األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة
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ع الخـاص    فريضة تأخذها الدولة جبرا، وهي ليست جزا ئية، وتؤخذ من القطا           :والضريبة كذلك 

بال مقابـل، لتحقيـق األهـداف االقتـصادية          و إلى القطاع العام، وتفرض بشكل محدد من قبل،       

 يزيـد  الحديثويرى الباحث أن التعريف ). Sommrefield etal, 1978(واالجتماعية المختلفة

على التعريف التقليدي في أن سعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد، بـل                 

  . هناك أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرىإن

  :النظام الضريبي 2.3

 من اإليرادات العامة، وتعتبر     كبرتشكل اإليرادات الضريبية في الدول الحديثة الجزء األ       

الضريبة إحدى أهم الوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في توجيه النشاطات االقتصادية              

وقد عرفت الضريبة كمفهـوم علـى مـر         . فق مع سياسات وأهداف الدولة    في االتجاه الذي يتوا   

العصور واألنظمة بما يتوافق وخدمة تلك األنظمة إال أنه ومع تطور الدولة الحديثـة بـسياساتها          

وأدواتها االقتصادية والمالية، تطور المفهوم الضريبي بأسسه وخصائصه لتخرجـه لنـا أغلـب              

  .)1978آخرون،  والبطريق( وللنظام الضريبي مفهومان. ديثةاألدبيات الضريبية بعناصره الح

الفنية التي   و االقتصادية و مجموع العناصر األيديولوجية  : للنظام الضريبي   المفهوم الواسع  2.3.1

الـذي   وذلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحـسية للنظـام،     . تؤدي تراكبها إلى كيان ضريبي معين     

 . االقتصادي السائد  ولسياسيتختلف مالمحه باختالف النظام ا

الفنيـة التـي تمكـن مـن         و مجموع القواعد القانونية  : للنظام الضريبي   المفهوم الضيق  2.3.2

  .التحصيل واالستقطاع الضريبي، في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط

يتمثل النظام الضريبي في مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل مترابط مـن أجـل               و   

تتكون مقومات النظام الضريبي     و .إجراءات محددة  و مقومات و يق أهداف معينة حسب قواعد    تحق

التي تتولى تنفيـذ   واإلدارة التنفيذية ومن اإلدارة التشريعية التي تختص بإصدار القانون الضريبي   
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ئي الجهاز القضا  و  التنفيذية له  التعليماتإصدار   و القانون الضريبي الصادر من اإلدارة التشريعية     

اإلدارة الضريبية فيما يتعلق بتقدير      و الذي يتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المكلفين         

   ). 2000الجليالتي، ( الدفع على المكلفينةالضرائب المستوجب

   ):2002العمر، (  خصائص النظام الضريبي الجيد2.3.3

  . القوانين والتشريعات ووضوح األنظمة* 

 . تحصيل الضريبة وتقدير والمساواة في فرض وتحقيق العدالة* 

طريقـة   ومن حيث المالءمة في وقت ومراعاة ظروف المكلف من حيث المقدرة التكليفية،  * 

 . المترتب على فرض الضريبة والضغط النفسي والدفع،

االهتمام برفـع المـستوى الفنـي بالتـدريب          و نزيه و منظم و وجود جهاز ضريبي كفء   * 

  . لرواتب والحوافز للعاملين بالجهاز الضريبيوالمستوى المادي با

السياسية للبيئـة التـي      و االجتماعية و الظروف االقتصادية  و باإلضافة لمالءمته لألوضاع  * 

سيعمل فيها، مع ضرورة المراجعة المستمرة للمستجدات والمتغيرات التي تتطلب مراجعـة            

  .   الدراسة العلمية وم على التخطيطهو ما تعمل به الدول التي تقو و.النظام الضريبي تبعا لها

مثال ذلك ما قامت به وزارة المالية في استراليا، من مراجعة النظام الضريبي االسـترالي، مـن        

الخطط المستقبلية التـي   وأهداف لنظام ضريبي يتالءم ومقومات و خالل لجنة لتقييم ووضع أسس    

 الـسياسية  و االقتـصادية  و نولوجيـة التي تـتالءم مـع المتغيـرات التك        و تسعى الدولة لتنفيذها،  

  .االجتماعيةو

  :أهداف النظم الضريبية 2.3.4

المتتبع لهذه األهـداف يالحـظ التطـور فـي           و للنظم الضريبية أهدافا متنوعة ومتعددة،           

كان الهدف المالي هو األساس في البداية، وارتبطت بهذا الهدف مجموعة من األفكـار            . مراحلها
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وهذا الهدف كان األساس في سن قوانين الضرائب في         ) الدولة جيوب رعاياها  خزينة  (مبدأ  : مثل

  ).1999النسور، (أغلب دول العالم

في بداية القرن العشرين اعتقد االقتصاديون التقليديون أن االدخار واالسـتثمار يمـيالن                

التـالي فـإن    وب. إلى التعادل عن طريق تغيرات سعر الفائدة، وعند مستوى التشغيل الكامل دائما           

االستثمار الكامل والتوظيف األمثل لموارد المجتمع يتحققان إذا لم تتدخل السلطات العامة بالنشاط             

وترتب على ذلك وجوب حياد السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بـشكل             . االقتصادي

  ).1998الخطيب، (خاص، وظهرت فكرة الضريبة شر ال بد منه 

م تنبهت الحكومات إلى ضـرورة التـدخل        1929كساد العالمية عام    مع ظهور مشكلة ال     

بالتالي ظهرت األهداف المختلفـة للـنظم       . لضمان االستقرار االقتصادي، وإعادة توزيع الدخول     

 اآلن مـع التركيـز      عليهالضريبية والتي أخذت بالتطور عاما بعد آخر حتى وصلت إلى ما هي             

الرأسية، وتعني العدالة األفقية معاملة المتساوين فـي   وفقيةدائما على وجود العدالة بصورتيها األ     

بينما تعني العدالة الرأسية معاملة المختلفين في       . المركز المالي والحالة االجتماعية معاملة واحدة     

وفي ضوء ما تقدم يمكن إبراز أهـم أهـداف          . المركز المالي والحالة االجتماعية معاملة مختلفة     

  : ليالنظم الضريبية بما ي

الهدف المالي أحد األهداف الرئيسية الهامة ألي ضـريبة،         : األهداف المالية للضريبة    2.3.4.1

فتأمين إيرادات دائمة من مصادر داخلية لخزانة الدولة، إحدى غايات السلطات الحكومية، ومـن              

هنا نشأت قاعدة وفرة حصيلة الضرائب، أي اتساع مطرح الضريبة، بحيث يكون شامال لجميـع               

الخطيب،  و شامية(األشخاص الطبيعيين واالعتباريين مع االقتصاد قدر اإلمكان في نفقات الجباية         

1997.(  
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 في وقتنا الحالي تستطيع الدولة أن تستخدم الـضريبة          : للضريبة جتماعيةهداف اال األ  2.3.4.2

  :كأداة لمعالجة الكثير من المشاكل االجتماعية، على سبيل المثال

هذا إجراء نسبي، إذ تستطيع الدولة أن تحقق السياسة السكانية من خـالل             : سلالتحكم في الن  *  

الضرائب، فتجد بعض الدول خاصة التي تمتلك مساحات شاسعة من األراضي مثـل اسـتراليا               

والسعودية، وعدد السكان فيها قليل نسبيا، تتوجه نحو زيادة السكان وتـشجيع زيـادة المواليـد،             

ئب بتخفيض معدل الضريبة كلما زاد عدد أفراد األسرة أو بتخفيض           فتحفز ذلك من خالل الضرا    

أما الدول التي تتوجه نحو تخفيض عدد السكان وتقليل المواليـد، مثـل             . الضرائب على الدخول  

الصين، تلجأ إلى زيادة معدل الضريبة كلما زاد عدد أفراد األسرة، أو زيـادة الـضرائب علـى      

  ).1999الحاج، (الدخول

من خالل إعفاء بعض الهيئـات التـي تقـوم بخـدمات            : عض األنشطة اإلجتماعية  تطوير ب *  

  ).1975عبد المولى، (اجتماعية معينة من الضرائب

ولتحقيق ذلك تفرض ضريبة مرتفعة     : الحفاظ على المستوى الغذائي والصحي ألفراد المجتمع      *  

الكحولية والـسجائر،   على بعض السلع التي ينتج عنها بعض األضرار الصحية مثل المشروبات            

  ).1975عبد المولى، (وتخفيض سعر الضريبة على سلع االستهالك الضروري

يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن وذلك بإعفاء رأسمال          : معالجة أزمة السكن  * 

  ).1993الخطيب،  وشامية(المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة زمنية محددة

تعمل الضريبة على كبح ووقف تفاوت الـدخول بـين   : لتوازن في توزيع الدخول   تحقيق مبدأ ا  *  

فئات المجتمع المختلفة، بحيث ترى أن الفقير يدفع على قدر دخله، وتكون حصيلة ذلك ضـئيلة،                

أما أصحاب الدخول الكبيرة فإنهم يدفعون أكثر، وكلما ارتفعت دخـولهم كلمـا زادت الـضريبة                

  ).1998ية النسوية ومركز بيسان للبحوث واإلنماء، مركز المشاريع االقتصاد(
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إن الحكومات والسلطات في الـدول الناميـة توجـه          : للضريبة قتصاديةالهداف ا األ  2.3.4.3

السياسات الضريبية لخدمة أهدافها االقتصادية، وأهمها رفع المـوارد االقتـصادية واإليـرادات             

ى جانب ذلك يمكن للضريبة أن تخفف من األزمات         المالية لمالئمة ومواكبة متطلبات التنمية، وإل     

  :تتمثل األهداف االقتصادية في ما يلي. االقتصادية خاصةً الركود واالزدهار اإلقتصاديين

فقد تلجأ الدولـة لحمايـة بعـض        : تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية      * 

سة الصناعات المستوردة عن طريق فـرض       الصناعات المحلية التي قد ال تكون قادرة على مناف        

يـؤدي   والضرائب على السلع المستوردة، وهذا بدوره يعمل على رفع أسعار السلع المـستوردة،   

  .منافسة أفضل للسلع المصنعة محلياإلى خلق ظروف 

إذا ارتأت الدولة إلى ضرورة     : توجيه االستثمارات المحلية إلى بعض القطاعات المرغوب بها       * 

شجيع قطاع معين فإنها تلجأ إلى إعفائه بالكامل مـن الـضريبة، أو تخفـيض نـسبة                 الحاجة لت 

، وهذا بدوره يعمل على تحفيز االستثمار بهـذا القطـاع، ألن إلغـاء              عليهالضريبة المفروضة   

 . المستثمرعليهالضريبة أو تخفيضها يعمل على زيادة العائد الذي يحصل 

د األدوات الهامة التي تلجـأ إليهـا الدولـة لتنـشيط            الضريبة أح : تشجيع النشاط االقتصادي  *  

االقتصاد في كل من حالة التضخم واالنكماش، ففي حالة التضخم التـي أحـد أسـبابها ارتفـاع               

السيولة المتوفرة بين أيدي المواطنين تلجأ الدول إلى زيادة نـسب الـضريبة المفروضـة علـى         

العمل على الحـد مـن المـشكلة         و ولة،مواطنيها، وهذا يؤدي إلى امتصاص جزء من تلك السي        

(James S & Nabes, 1987). 

أما في حالة االنكماش والذي يتمثل في الركود االقتـصادي وانخفـاض الطلـب علـى الـسلع                  

والخدمات فإن الدولة قد تلجأ في هذه الحالة لخفض نسبة الضريبة على المواطنين وهذا بـدوره                

لمواطنين مما يعمل على زيادة اإلنفاق وبالتـالي تنـشيط          يعمل على زيادة السيولة المتوفرة لدى ا      
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الحركة االقتصادية، كما أن الضرائب تساهم بإيجاد االستثمارات عن طريق خطط التنمية التـي              

 ).,Pratt & Kulsurd   1994( يتم تطبيقها، وبالتالي التخفيف من البطالة

اسطة التأثير على نـسب الـضريبة       يمكن بو : تحسين المركز المالي وزيادة حجم االستثمارات     * 

باتجاه معين توجيه الشركات إلى زيادة رأس المال المستثمر فـي المـشاريع، والتـأثير علـى                  

  .موجودات المنشآت ويظهر ذلك بشكل خاص عند تخفيض نسب الضرائب

 أهم األهداف االقتصادية هو استقطاب رؤوس األموال العربية واألجنبية وتشجيع اإلستثمار،          

 نجد أن المجلس التشريعي الفلسطيني أولى اهتمامه في سن قانون تشجيع االستثمار، لمـا               ولذلك

لهذا القانون من أهمية ونفع تعود على االقتصاد الوطني، إن اإلعفاءات من الضرائب مثل إعفاء               

الدخل الزراعي قد يؤدي إلى االستثمار في الزراعة والصناعة وغيرها، وينتج عن ذلـك خلـق           

جديدة، زيادة اإلنتاج المحلي، وقف أو تقليل تداول السلع المشابهة وفي ذلك تـوفير              فرص عمل   

 لموارد الوطن المالية، خلق فرص جديدة للتصدير، استقطاب رؤوس المال العربية واألجنبيـة،            

مركز المشاريع االقتصادية النـسوية     ( نقل المهارات والخبرات والعلوم والتكنولوجيا بأحدث صورها      و

                                                     ).1998بيسان للبحوث واإلنماء، ومركز 

 مما سبق ماهية أهداف الضريبة المختلفة، ولكن مع خصوصية الحالة الفلسطينية، كان             يتضح

  :البد أن تكون لسياستها الضريبية غايات وأهداف خاصة، ومنها

  :تتمثل في وضريبي معالجة مخلفات االحتالل في المجال ال*

  .متأصل بين الدوائر الضريبية من جهة والمكلف من جهه ثانيةالعداء معالجة ال - 

  . معالجة الملفات الضريبية العالقة والمحولة إلى المحاكم العسكرية-

 . تحطيم وتشويه الوعي الضريبي لدى المواطنين الفلسطينيين معالجة-
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ويل النفقات الجارية للـسلطة الفلـسطينية والـضرورية          تحقيق إيرادات كافية لتغطية وتم     -    

لمعالجة التشوهات المترتبة عن االحتالل وضمان تــطور ونمـو االقتـصـاد والمجتــمع              

  .الفلسطيني

 عدم زيادة العبء الضريبي على المنتج الفلسطيني، مما يشكل عائقا أمام التطور االقتـصادي،         *

  . مع طبيعة المرحلة االقتصادية والسياسيةوذلك عن طريق فرض سياسة ضريبية منسجمة

 أن ال يمس وضع المستهلك النهائي، أي أال تـؤدي الـضرائب المفروضـة فـي االقتـصاد                *

والمجتمع الفلسطيني إلى تخفيض مستويات معيشة المستهلك الفلسطيني في الوقت الحاضر، بـل             

  ).1997عالونة، (العمل على رفع هذا المستوى بنسبة معقولة ومقبولة 

 السياسة الضريبية   2.3.5

تنفـذها   و مجموعة من البرامج المتكاملة التي تخططهـا      :"السياسة الضريبية بأنها   عرفت    

  آثـار اقتـصادية    إلحـداث المحتملـة،    و الفعليـة الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية      

ن ،  البطريـق وعثمـا   ( سياسية مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمـع        و اجتماعيةو

2000 .(  

      وعرفها البعض بأنها التطبيق المقصود لوسائل معينة بهدف التأثير في مجرى األحداث 

.                                                                              ا لوال هذا التطبيقعليهاالقتصادية من أجل تحقيق نتائج أخرى غير تلك التي كانت ستترتب 

وهي فن تمارسه الدولة لتوجيه ضرائبها وفقا لألهداف التي تؤمن بها فلسفة الحكم، أي   

وهي تلك السياسة التي ينتج عن آثارها تحقيق أهداف . أنها فن استخدام الوسائل الضريبية

الضريبية، الن القاعدة الضريبية  التي تختص بمرحلة سابقة على تكوين القاعدة والمجتمع،

  ).2002عبد العزيز، (هي السياسة الضريبية في التطبيق
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  :أسس فرض الضريبة  2.4

عـدم التـدخل،     و التبريرات لفرض الضريبة في نظام شعاره الحريـة        و تعددت التفسيرات  

  : ومنها

ي نادى بهـا جـان      تستند على فكرة العقد االجتماعي الت     :   العالقة التعاقدية للضريبة    2.4.1

األفـراد   وجاك روسو، والتي تقوم على افتراض وجود عقد ضمني يقوم بين الدولة من جهة         

تلتزم الدولة من جانبهـا بتحقيـق        و من جهة أخرى، يلتزم بموجبه األفراد بتقديم الضرائب،       

: كما كان من رأي ميرابو في مؤلفه عن نظرية الضريبة         . منفعتهم العامة في شتى المجاالت    

ن دفع الضريبة تعبر عن رضا مسبق من قبل المواطن مقابل الحصول على حماية الـسلطة   أ

  ).1978البطريق وآخرون، (ألمواله  والعامة لشخصه

  فالبعض يرى أن فكرة العقد الضمني عبارة عن عقد خدمات، أي مقابل تقديم الدولة لخدماتها                 

العقد الضمني هو عقد شركة، كـأن       البعض اآلخر يرى أن      و .للمواطن يلتزم بدفع الضرائب   

يساهم فيها األفراد، فتعتبر الضريبة بمثابة مساهمة من األفـراد         و المجتمع يمثل شركة كبرى،   

الفرد هـو عقـد    ويرى آخرون أن العقد الضمني بين الدولة و.في نفقات اإلنتاج العام للشركة  

  ).2002كراجه والعبادي، (همتأمين، حيث يتم دفع  الضريبة مقابل تأمين الدولة على ممتلكات

يرى أصحاب هذه النظرية، أن األفراد قد سلموا بوجـود          : السيادة و  التضامن االجتماعي  2.4.2

إشـباع االحتياجـات     و ،العلياتقوم على تحقيق مصالحهم     . الدولة كضرورة سياسية اجتماعية   

ل كل فرد بموجبـه     يتحم. أن نوعا من التضامن االجتماعي قد تنشأ بين األفراد         و العامة لهم، 

  ) .  1990سلوم، ( طاقته تضامنا مع باقي أفراد المجتمع ومن الضريبة حسب قدرته،
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   :)1998كنانة، ( أركان الضريبة  2.5

أي تدفع نقدا وذلك خالفا لما كان يسود قديما حيـث كانـت             :   الضريبة التزام نقدي    2.5.1

ولمـا ظهـر التقـدم االقتـصادي        . قـدي الضريبة تفرض عينا، نتيجة لعدم سيادة االقتصاد الن       

  .       واالجتماعي والسياسي أخذت الضريبة صفة االستقطاع النقدي من مال المكلف

أي أن المكلف ليس حرا في دفعها، بل إن السلطات العامـة  :   الضريبة فريضة جبرية   2.5.2

 .هي التي تحدد مقدار الضريبة وكيفية وموعد دفعها

الضريبة من حيث المبدأ ال يمكن أن تفرض أو تعـدل        :  قبل الدولة   الضريبة تفرض من    2.5.3

فاإلدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فـال تـستطيع   . أو تلغى إال من قبل السلطة التشريعية  

لـذلك يجـب أن تكـون       . إال جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة         

لدولة، كما هي ملزمة للفرد، والقضاء يجب أن يكون رقيبا على كل            أحكام قانون الضريبة ملزمة ل    

 .مخالفة إحقاقا للعدل وواضعا للضوابط ومانعا للتعسف

تفرض الضريبة على كل شخص قـادر علـى         :   الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين      2.5.4

ن األفراد وفق قـدرتهم     فالضريبة هي طريقة لتقسيم األعباء العامة بي      . الدفع تبعا لمقدراته المالية   

هذا ما نادى به آدم سميث بقاعدة العدالة الضريبية أي أن يسهم كل أعضاء              . التكليفية على الدفع  

ويبـرز هنـا مفهـوم الطاقـة     . المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع   

 . الضريبية وهي ما يمكن اقتطاعه من دون إحداث آثار سلبية

. يدفع المكلف الضريبة وال يحصل مقابلها على نفع خـاص         :  تفرض الضريبة بال مقابل     2.5.5

وال يعنى ذلك أن دافع الضريبة ال يستفيد منهـا،          . فهو يدفع الضريبة بصفته عضوا في المجتمع      
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بل على العكس فإنه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة في إنفاق الموارد الضريبية على المرافـق       

 .العامة

كانت الضريبة في الماضـي أداة لتـوفير        :  أداة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع      2.5.6

أي : المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب لفرضها شرطان أساسيان همـا وفـرة الحـصيلة              

تهدف الدولة من جراء فرض الضريبة وجبايتها إلى أن تحصل على إيراد يكفي لتغطية نفقاتها               

أي أن ال تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط         : الحيادية و  والرأسمالي، من النوعين الجاري  

أطلق على ذلك مبدأ حيادية الضريبة وقد أصبحت الضريبة فيما بعـد           . االقتصادي بشكل سلبي  

  ).1971عياد، ( أداة لتحقيق أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  ).1996 أبونصار وآخرون،( :خرى المدفوعةالفرق بين الضريبة والمبالغ األ 2.5.7

 يخلط البعض بين مجموعة من المبالغ التي تدفع للدولة كإيرادات لها وبـين مفهـوم الـضريبة             

  : منهاو

 وهو عبارة عن مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من المكلف مقابل تقديم خدمة :  الرسم 2.5.7.1

سوم المهـن، رسـوم القـضاء، رسـوم تخلـيص           ر: معينة له بهدف تغطية نفقات الدولة مثل      

يتشابه الرسم مع الضريبة في أنه يدفع بشكل نقدي بقصد تغطيـة النفقـات العامـة،                . المركبات

ويختلف عنها في كون الرسم يدفع نتيجة خدمة مباشرة تقدم للمواطن في حين ال يوجد مـردود                 

  .مباشر مقابل دفع الضريبة

مبلغ تتقاضاه الدولة جبرا من مـالكي العقـارات نتيجـة     وهي عبارة عن     :  اإلتاوة  2.5.7.2

شـق  : أدى إلى تحسين وإضافة إلى هذا  العقـار مثـل          و استفادتهم من عمل قامت به الدولة     

تتشابه مع الضريبة في أن كليهما يدفع جبرا لتغطيـة النفقـات    . طرق جديدة أو عمل أرصفة    
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ض فقط على مالكي العقارات وكـذلك  يختلف في كونه يدفع مقابل خدمة مباشرة ويفر   . العامة

 .في أنه يدفع مرة واحدة بينما يتم دفع الضريبة بشكل مستمر

 وهي عبارة عن مبلغ من المال تتقاضاه الدولة جبرا من المكلف نتيجـة              :  الغرامة  2.5.7.3

 الـصادرة مـن الدولـة أو أحـد          التعليمـات ارتكابه مخالفة قانونية، أو قيامه بعمل مخالف        

تتـشابه مـع    . مخالفات السير، مخالفات الصحة، مخالفات التمـوين      : ومن أمثلتها مؤسساتها  

يختلف عنها بأن الغاية منها ردع المكلـف عـن اإلتيـان    . الضريبة بكونها تدفع جبرا للدولة  

ببعض األعمال أو األفعال في حين أن للضريبة عدد مـن األهـداف الماليـة واالقتـصادية         

 .واالجتماعية

.  مبلغ يدفع للدولة في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة تقـدمها الدولـة              :  الثمن  2.5.7.4

يكون الثمن المدفوع مساويا لقيمة السلعة أو       . مثال ذلك خدمة االتصاالت التي تقدم للمواطنين      

يتـشابه الـثمن مـع    . قد تحقق الدولة بعض األرباح وقد تقدمها بثمن يقل عن الكلفة  . الخدمة

يختلف في كون الثمن يدفع بشكل اختيـاري        . يدفع للدولة بشكل نقدي   الضريبة في أن كليهما     

  . بناءا على رغبة المكلف من االستفادة من الخدمة أو السلعة بعكس الضريبة

  القواعد األساسية لفرض الضريبة 2.6

كـان آدم   . قواعد تضمن ذلـك    و      لكي تحقق الضرائب الغرض منها البد أن تقوم على أسس         

ثروة األمـم الـصادر سـنة    " wealth of nation"وضع هذه القواعد في كتابه سميث أول من 

االقتصاد وتعتبـر القواعـد    والعدالة ، اليقين، المالءمة: هي و، وقد حددها في أربع قواعد    1776

رغـم   و الضريبي السائد  و تمثل هذه المفاهيم قاعدة رئيسة في الفكر االقتصادي       . التقليدية للضريبة 

خروج عنها في بعض التشريعات الضريبية، أضيفت لها قواعد أخرى، مثل قاعـدة       ذلك فقد يتم ال   



 28

حلمـي،  (االسـتقرار    و قاعـدة المقـدرة    و ).2001صبري،  ( قاعدة السنوية  و اإلنتاجية، و الكفاءة

1982. (  

 تقوم هذه القاعدة على أساس مساهمة كافة أفراد المجتمع في أداء الضريبة             : قاعدة العدالة  2.6.1

قدرتهم المالية أي تحميل العبء الضريبي بين أفراد المجتمع تبعا للمقدرة التكليفيـة              و سببما يتنا 

 لهذا يجب أن تتميز بالعمومية، أي تفرض على جميع األفـراد          . لكل فرد، دون محاباة أو تفضيل     

. األموال دون تمييز، كذلك أن تكون شخصية، أي تأخذ بعـين االعتبـار الشخـصية للمكلـف     و

 القانونية، لتحقيق التوازن بين مـصلحة الممـولين        و االقتصادية و عتبارات السياسية باإلضافة لال 

ويمثل هذا المفهوم التقليدي للعدالة، إال أن هناك اتجاها آخـر لتفـسير العدالـة    . الخزينة العامة و

اسـتخدام   و تحصيلها و تقديرها و تفسيرا موسعا بحيث يشمل جميع الجوانب الضريبية من فرضها        

  :وتقوم العدالة على مبدأين متكاملين. إلى إنفاقهاحصيلتها 

. المقـدرة  و تعني المساواة في المعاملة بين األشخاص المتساويين في الظروف        : العدالة األفقية * 

  . أي أن األفراد الذين يعيشون تحت نفس الظروف يجب أن يتحملوا عبء ضريبي متساوي

المعاملة الضريبية لألشـخاص الـذين تختلـف         تقوم على عدم المساواة في       :العدالة الرأسية * 

  :ويضيف لها البعض مبدءا ثالثا هو). 1978آخرون،  والبطريق(مقدرتهم وظروفهم

بين المنافع التي يحصل     و  تقوم على تحقيق التوازن بين الضريبة المدفوعة،       :العدالة التبادلية *  

لشعوره بالرضـا عمـا يقـدم مـن         ا المكلف باعتباره مبدأ يبرر للمكلف االلتزام بالضريبة         عليه

  .خدمات

  النظام اإلسالمي الذي يبيح لولى األمر فرض الضرائب فقط في حالة الحاجـة             عليههذا ما يقوم    

وفكرة العدالة الضريبية تقوم على ثالثة أسس، الشعور باحترام التشريع،          . ينتهي بانتهاء الحاجة  و

 ). 1998سعد، ( ة تحمل عبء هذا التشريعالشعور باالقتناع بأهداف التشريع، الشعور بإمكاني
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معلومـة للمكلـف    ويقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة محددة وواضحة       :  قاعدة اليقين  2.6.2

ال يخفى بال شك أهمية معرفة الفرد المكلف لكافة الجوانب الفنية للتنظيم            . بدون تحكم أو غموض   

أسـلوب   و ميعاد دفعهـا   و يبة ووعائها الضريبي المطلوب منه االلتزام بها، من حيث سعر الضر        

مفهومة لعامة الناس دون     و الضريبية واضحة  و تحصيلها، هذا يتطلب أن تكون التشريعات المالية      

 المتعلقة بما يفـرض مـن ضـرائب،         التعليمات و اللوائح و القرارات   و عناء، نشر جميع القوانين   

  ) . 1995حشيش، ( بوسائل النشر التي تتيح جعلها في متناول المكلفين

 

تقضي هذه القاعدة األخذ في االعتبار وضع المكلف عند تنظيم أحكـام            :   قاعدة المالءمة   2.6.3

طرق تحديده، ووسائل الجباية وتوقيت وميعـاد التحـصيل    والضريبة، بما يشمل اختيار وعاؤها،    

ي التقليل مـن الـضغط النفـس       و ثقلها و بما يضمن التخفيف من عبئها    . لها بشكل مناسب للمكلف   

يعتبر وقت حصول المكلف على اإليراد، التوقيـت األفـضل           و .المصاحب لدفعها قدر المستطاع   

  .  عبئا على المكلفأقللتحصيل الضريبة، لهذا فان الخصم من المنبع يعتبر 

تحصيل الضريبة   و تعني هذه القاعدة أن تكون نفقات جباية      :   قاعدة االقتصاد في النفقات     2.6.4

تقليـل صـافي اإليـراد الـضريبي         و ى ال يتم تبديد الضريبة المحصلة،     في أدنى حد ممكن، حت    

هذا يتطلب تـسهيل   و.المحصل بعد خصم نفقات الجباية، وهو ما يمس جانب الوفرة في الحصيلة 

تلك القواعـد   ) .  2001صبري ،   (مراعاة ذلك عند تحديد الوعاء الضريبي        و إجراءات الجباية، 

  . االستقرار والمقدرة وقاعدة السنوية، اإلنتاجية : أضيف لهااألساسية التي وضعها سميث، ومما 

تجمع سنويا، بحيث يتم معالجة ملفات المكلفين سنويا،         و تفرض الضريبة : قاعدة السنوية   2.6.5

بما يمنع تراكم الضريبة على المكلف مما يزيد من عبئها وثقلها على المكلف، عدا عما تسببه من                 

  . دات العامةاستقرار اإليرا وعدم ثبات
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تهتم هذه القاعدة بمراعاة القدرة على تحصيل إيرادات أكثر عند فرض           :   قاعدة اإلنتاجية   2.6.6 

تـدني   و تجنب فرضها على مواضيع غير منتجـة بمعنـى ضـعف           و تحديد وعائها،  و الضريبة

هذه القاعدة ساهمت في زيادة  االهتمام بدراسة أثر الضريبة علـى مجمـل عناصـر                . حصيلتها

  ). 2001صبري، (دور السياسة الضريبية في عملية التنمية االقتصادية وقتصاد القومي،اال

إذا توفرت هذه القواعد في فرض أي ضـريبة وعـرف كـل مـواطن أن         وال شك أنه    

وإذاعرفت مصلحة الـضرائب    .  دفعها فإنه سيقوم بتأدية هذا الواجب      عليهالضريبة واجب وطني    

ا أن تعطيه حقه غير منقوص فسوف يؤدي ذلـك          عليهمول وأن   أنها ليست بمثابة حاكم جائر للم     

حلمـي،  ( فإن الضريبة لن تكون عبثا ثقيال على كاهل الممولين         عليهو. إلى رفع الوعي الضريبي   

1982.(  

  

  الدور االقتصادي للضريبة  2.7

تنشأ الضريبة في مجتمعات وبيئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة ومتفاوتة، لذلك              

فالنظام والواقـع االقتـصادي   .  الطبيعي أن النظام الضريبي يتأثر في هذه البيئات ويؤثر فيها       من

فعلى سبيل المثال في الـدول الـصناعية        .  السائد في مجتمع ما يؤثر في شكل النظام الضريبي        

المتقدمة التي يتمتع أفرادها في مستويات عالية من الـدخول، نجـد أن اعتمادهـا فـي النظـام        

بي يتركز على الضرائب المباشرة وخاصة ضرائب الدخل، بينما لو نظرنا إلـى الـدول                الضري

المتخلفة اقتصاديا التي يجني أفرادها دخوال متوسطة ومنخفضة فإنها تركز في نظامها الضريبي             

  ).1998حجازي، (على الضرائب غير المباشرة كضريبة االستهالك والرسوم الجمركية

الهيكل االقتصادي في المجتمع، بسبب التغيرات التي طـرأت         تأثرت النظم الضريبية ب     

ويبـين  . على أهداف الضريبة، مثل األهداف االقتصادية بجانب أهدافها تمويل النفقـات العامـة            
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الجدول التالي العالقة بين المستوى االقتصادي المتمثل في متوسط الدخل الفردي فيها وبين دور              

  .في تمويل النفقات العامة في تلك الدولالضرائب المباشرة وغير المباشرة 

  )1(جدول رقم 
  ) دوالر أمريكي(عالقة متوسط الدخل الفردي بالتحصيل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة      

متوسط الدخل الفردي 
 بالدوالر األمريكي

متوسط نصيب الضرائب  عدد الدول
 المباشرة

متوسط نصيب الضرائب 
 غير المباشرة

 %68 %32 20 أقل و100

101-200  11  36%  64%  

201-500  19  36%  64%  

501-850  9  50%  50%  

  %32  %68  15  850أكثر من 

  )1998البطريق، (:المصدر

أن الدول التي تمتاز باقتصاد متخلـف وأن معـدل الـدخل            ) 1(فالمالحظ من الجدول      

ب غير المباشـرة،    من تحصيل الضرائ   أقلالفردي فيها منخفض فإن تحصيل الضرائب المباشرة        

ولكن الدول التي تمتاز بنظام اقتصادي متقدم وأن األفراد فيها يحققـون دخـوال مرتفعـة فـإن               

التحصيل من الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير المباشـرة، وهـذا يعنـي أن النظـام                 

االقتصادي يؤثر على الهيكل الضريبي، فالدول ذات االقتصاد الجيـد تعتمـد علـى الـضرائب             

المباشرة في هيكلها الضريبي أما الدول التي تمتاز بنظام اقتصادي متخلف تعتمد على الضرائب              

  .غير المباشرة في هيكلها الضريبي

يعتبر التكوين الرأسمالي من أهم محـددات       : الضريبة والتنمية االقتصادية    2.7.1

ل جميعهـا مهمـا   الطاقة اإلنتاجية وبالتالي من أهم محددات النمو االقتصادي وأن الـدو  
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  الناتج القومي لتكوين رأس المـال       من كبراختلفت درجات النمو فيها تخصص الجزء األ      

  ).2000عثمان، ( المادي أو البشري

يتكون رأس المال في أي مجتمع من ثالث عناصر رئيسية وهي معدل المدخرات المحليـة              و    

وأن الضرائب  )  1998حجازي،  ( ومعدل تدفقات رأس المال األجنبي وفرص االستثمار المتاحة       

يمكن أن تساهم في تكوين رأس المال وبالتالي تؤثر في النمو االقتصادي من خالل تأثيرها فـي                 

  .معدالت االدخار ومعدالت االستثمار

مما الشك فيه أن حجم االدخـارات المختلفـة سـواء كانـت           :  أثر الضريبة على االدخار    2.7.2

جة من قطاع األعمال يتأثر فـي الـسياسة الـضريبية فـي أي     مدخرات محلية أو حكومية أو نات    

مجتمع، فإذ وجد قصور في حجم المدخرات فإن الدولـة تـستخدم أداة الـضريبة فـي تحفيـز                   

 وذلك من خالل زيادة الضرائب غير المباشرة على االستهالك وخاصة الكمالية منهـا،     تاالدخارا

لتشجيع االدخار في األوعية االدخارية المتاحة في       وتقديم اإلعفاءات والحوافز الضريبية المتعددة      

  .المجتمع

 االستثمار يشكل عنصرا أساسيا مـن عناصـر التكـوين           :  أثر الضريبة على االستثمار     2.7.3 

الرأسمالي ومن المعروف أن المستثمر إنما يهدف من استثماره تحقيق األرباح، ولتحقيق الهـدف              

حية االقتصادية واألمنية والـسياسية والـضريبية وطبـاع         المنشود يقوم بدراسة المجتمع من النا     

المواطنين فيقوم بعمل دراسات جدوى اقتصادية الختيار أفضل مجال استثماري يحقق له أهدافـه              

وطموحاته، ويتمثل تأثير النظام الضريبي على االستثمار من خالل تأثيره على معـدل األربـاح               

االستثمار، فهل النظام الضريبي يطبق نظام الـضريبة     والتشريع الضريبي له أثر كبير في تشجيع        

النسبية الثابتة من األرباح أم التصاعدية التي تزداد كلما زادت األرباح، وهـل يـسمح التـشريع                 

الضريبي بتدوير الخسارة أم ال، وهل يسمح المشرع الضريبي بـإجراء اسـتهالك اآلالت دفعـة            
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يوجد ضرورة لالستثمار في مجال معين،  وأنها تتبـع  واحدة أو على فترات، فإذا رأت الدولة أنه        

سياسة تشجيعية لالتجاه لالستثمار في هذا المجال، فيمكن  من خالل الضريبة أن تلجأ إلى سياسة                

لمدة اثني عشر سـنة فقـد       % 9تقديم أو تعجيل فترة استهالك اآلالت، فبدال من استهالكها بنسبة           

  %.18إلى % 9عفة نسبة االستهالك من تسمح باستهالكها خالل ست سنوات، بمضا

  :الطاقة الضريبة  2.7.4

تستقطع الضريبة جزء من الدخل القومي للمساهمة في تغطية األعباء والنفقات العامة،              

وتعرف الطاقة الضريبية أنها المقدرة اإلنتاجية للمجتمع مطروحـا منـه مـستوى االسـتهالك               

 مقدرة ما تستطيع الدولـة اسـتقطاعه مـن          وفي تعريف آخر بأنها   ). 1971فوزي،  (الضروري

  ).2002العمر، ( ضرائب على مستوى الدولة ككل

  ).2002العمر، ( بمجموعة من العوامل وهي الطاقة الضريبية ال تتأثر بعامل واحد فقط وإنما و

 كلما كبر حجم السكان مع ثبات الدخل القومي أو نموه بشكل بطئ فكلما              :  حجم السكان   2.7.4.1

طاقة الضريبية، مع العلم أن زيادة عدد السكان إذا ما صاحبها زيادة في الدخل فإن ذلـك    زادت ال 

  .يعمل على زيادة مقدرة المجتمع التكليفية

يؤثر الهيكل السكاني على المقدرة التكليفية للمجتمـع، فـإذا كانـت            :   الهيكل السكاني   2.7.4.2

 والقادرة على العمل فإن المقدرة التكليفيـة        الغالبية العظمى من المجتمع من فئة األعمار المنتجة       

تزداد، والعكس صحيح فكلما كانت الفئة العظمى من المجتمع غير منتجة وغيـر قـادرة علـى                 

  .العمل فإن المقدرة التكليفية سوف تقل

يجب أن ال تعتمد الضريبة على المستوى الالزم من الـدخل           :  مستوى المعيشة الالزم   2.7.4.3

 أن يحيا حياة كريمة، وأن مسألة مستوى المعيشة مـسألة نـسبية، فهـي               حتى يستطيع الشخص  

تختلف من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى وال يوجد معايير واضحة لتبـين مـا مـستوى       
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المعيشة، وعلى الدولة أن تراعي عدم مساس هذا المستوى وإال فإنها سوف تـضعف المقـدرة                

الضرائب يعتبر حافز للسكان لزيادة سـاعات العمـل         التكليفية للمجتمع، وعلى الرغم أن فرض       

  .للتعويض عن الضريبة المدفوعة إال أنه ال يفترض المغاالة في فرض الضريبة

  تحقيق الضريبة وجبايتها  2.7.5

يقصد بتحقق الضريبة مجموعة اإلجراءات التطبيقية المكتبية المؤديـة إلـى تحديـد ديـن               

للقواعد المقررة بموجـب أحكـام القـانون والتـشريعات        الضريبة على المكلفين وتحصيله وفقا      

هذه اإلجراءات اإلدارية لتحقيق الهدف الذي وضعت ألجله يجب أن تمر في ثـالث              . التعليماتو

  :مراحل وهي على النحو التالي

سعر الضريبة هو النسبة التي يتم اقتطاعها من مطرحها  سواء           :   تحديد سعر الضريبة    2.7.5.1

ويتخذ عدة أشكال فمنهـا يكـون علـى         ). 1999خصاونة،  (ة مئوية أو مقطوعة   كانت هذه النسب  

أساس نسبة ثابتة ووحيدة من قيمة الدخل الخاضع للضريبة بغض النظر عن حجم الدخل وتسمى               

بالضريبة النسبية، أو أنها تفرض بموجب سعر متغير وفقا للشرائح، بمعنى أن نـسبة الـضريبة               

 من النسبة التي تفرض على الفئات المرتفعة من الـدخل          أقلكون  على الفئات األولى من الدخل ت     

  ). 1998القيسي، (وتسمى هذه الطريقة بالضريبة التصاعدية

الشك أن الضرائب التي تجبـى مـن المجتمـع  يجـب أن        :  مجال استخدام الضرائب   2.7.6.2

هم فـي زيـادة   تصرف من خالل اإلنفاق العام على أمور تعود بالنفع على المجتمع أو أنها تـسا  

الطاقة اإلنتاجية، وبالتالي زيادة المقدرة التكليفية، وإذا لجأت الدولة إلى القروض الخارجية فإنـه              

يجب أن ال تستغل الضرائب في تغطية فوائـد القـروض ألن             .ا فوائد باهظة  عليهسوف يترتب   

ة في مجـاالت    ذلك سوف يؤثر على المقدرة التكليفية بالنقصان، فإذا تم صرف الضرائب المجبا           

 على الدخل القومي، أما إذا تم صرف هذه الـضرائب    عبئغير منتجة فإنها بالتأكيد سوف تشكل       
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في مجاالت استثمارية منتجة فإنها تساهم في زيادة  الدخل القـومي وبالتـالي زيـادة المقـدرة                  

  .التكليفية عند المواطنين

  تصنيف الضرائب 2.8

 لطالما شغلت الباحثين في مجـال الـضريبية،         عملية تصنيف الضرائب من األمور التي     

من أجل تطوير النظام االقتصادي ساعين إلـى        . كي تالئم ظروف وحالة الدولة التي يعاصرونها      

إنجاح النظام المالي ألي من تلك الدول في مختلف العصور، واضعين نـصب أعيـنهم صـالح              

عند وضع التـشريعات والقـوانين   مع الموازنة بين هاتين المصلحتين     . الدولة وصالح المواطنين  

واألنظمة الخاصة المتعلقة بالنظام الضريبي، مراعين القواعد الضريبية التي وضعها المفكر آدم            

وتعتبر عند الفكر التقليدي دستور الضرائب وتسمى في بعض األحيان إعـالن حقـوق              . سميث

  ).1983هويدي، (في النفقاتواالقتصاد , المالئمة, الممول، وهذه المباديء هي العدالة، اليقين

تنطوي مسالة التصنيف الضريبي على عدة أمور تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي بدايـة،                   

إن اختيار مطرح الضريبة    . والذي يسمى أيضاً المطرح الضريبي، أي المادة الخاضعة للضريبة        

تي ستفرض علـى     البد من تحديد نوع الضرائب ال      عليهمهم جداً في دراسة أي نظام ضريبي، و       

  :المكلفين، والتي صنفتها األدبيات كالتالي

يقصد بالضريبة على األفـراد تلـك       : الضريبة على األشخاص والضريبة على األموال       2.8.1

الضرائب التي يكون مطرحها الضريبي هو الفرد بعينه، دون االهتمام بأمالكه أو مقدار أموالـه               

يم الدولة، وبصرف النظر عن امـتالكهم       إقلفي  تفرض على األشخاص بحكم وجودهم      . وثروته

للثروة، ولذا فهي تعرف بضريبة الرؤوس، وقد تفرض هذه الضريبة على جميع األشخاص دون              

كالذكور الذين يبلغـون سـناً      (تمييز، أو على بعض األشخاص الذين تتوفر فيهم شروط خاصة           

د عرف التاريخ المالي للمجتمعات     وق. وقد تفرض على األسرة باعتبارها وحدة اجتماعية      ). معيناً



 36

الضريبية على األشخاص منذ قديم الزمان، فعرفت عند الرومان وعند العـرب، كمـا عرفتهـا                

  :وقسمت الضريبة على األفراد إلى نوعين. مصر حتى أواخر القرن التاسع عشر

و يقسم المجتمع إلى طبقات علـى أسـاس اجتمـاعي أ          : الضرائب المدرجة على األفراد     2.8.2

وتفرض الضريبة على كل فرد بنـاء علـى   . اقتصادي، ومن ثم يوزع األفراد على هذه الطبقات    

فالمبلغ الضريبي إذاً يختلف باختالف الطبقات ويوحد على أفراد الطبقـة    . الطبقة التي ينتمي إليها   

الواحدة، وقد انتشرت الضريبة المدرجة على األفراد مع تقدم المجتمعـات وظهـور الفـوارق               

  .القتصادية بين األفرادا

حيث قسمت المجتمـع إلـى      , 1695 أهم أمثلتها الضريبة التي فرضتها فرنسا على األسر عام          

كـذلك الـضريبة التـي      . اثنين وعشرين فئة اجتماعية، وفرضت على كل منها ضريبة خاصة         

،  قيصر روسيا، حيث تم تقسيم المجتمع إلى أربعة أقسام هـم الفالحـون             كبرفرضها بطرس األ  

وقد فرضت ضريبة خاصة بكل طبقـة مـن         . والطبقات األخرى , الحرفيون، الطبقة البرجوازية  

  ).1971المحجوب، (الطبقات الثالث األولى مع إعفاء الطبقات األخرى

بمعنى أن كل فرد من األفراد الخاضعين للضريبة يلتزم         : الضريبة الموحدة على األفراد     2.8.3

مجتمعات وظهور الفروق االقتصادية بين األفـراد ظهـرت عـدم    ومع تقدم ال  . بدفع نفس المبلغ  

عدالة الضريبة الموحدة على األفراد، ألنها كانت تتطلب دفع مبالغ متساوية من أفراد يتفـاوتون               

يضاف إلى ذلك أن حصيلتها كانت بسيطة، ألن سعرها كان معتدالً حتـى             . في المقدرة التكليفية  

  ).1975ولى، عبد الم(يتمكن الفقراء من دفعها 

أما الضرائب على األموال فهي تصيب ما يملكه الشخص، وتمتاز بالعدالة ألنهـا تخـتص           

ا قليلة، واألموال الـوفيرة  عليهفاألموال القليلة تكون الضريبة . بحجم األموال التي يملكها المكلف  
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لـضريبة  ا صعوبة حصر أموال الشخص الحتـساب ا       عليهويعاب  . ا كثيرة عليهتكون الضرائب   

 ).  1999الحاج، ( وإمكانية التهرب الضريبي

يعتبر الطبيعيون من أوائل مـن اعتقـدوا بفكـرة     : الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة   2.8.4

. وأساس اعتقادهم هو قناعتهم بنظرية األرض هي المصدر الوحيـد لإلنتـاج           , الضريبة الواحدة 

تالي لن يكون هناك داعي لمالحقة ثروات       حيث أن األرض هي األصل في مصدر الثروات، وبال        

بالتالي لن تالحق أي طبقة أخرى إال       . األفراد األخرى، ألنها متحققة من مصدرها وهي األرض       

وتفسير ذلك أن فرض الـضريبة علـى دخـول          . في حاالت خاصة تتعلق بالثروات االجتماعية     

ذه الطبقات إلى طبقة كبـار      الطبقات األخرى سوف يؤدي إلى رفع أثمان الخدمات التي تؤديها ه          

افي أي مـن دخـل      بمعني أن الضريبة تقتطع في النهاية من الناتج الص        . المالّك بمقدار الضريبة  

 ويرى بعض المفكرين أن الضريبة يجب أن تفرض فقط على الـدخل العـام               المالّك الزراعيين 

أراضي ومناجم  للفرد، ويرى آخرون بأن الضريبة الواحدة يجب أن تفرض على رأس المال من              

  .)1975عبد المولى، (ومشاغل وغيرها

مما سبق اتضح المدى والكم في األفكار حول المـادة الخاضـعة للـضريبة الواحـدة،                

وتعني أن يـتم    . وصعوبة االختيار من بينها كوعاء ضريبي، مما دفع باألخذ بالضرائب المتعددة          

. ضريبة تالئم كل قطاع علـى حـدة       التفريق بين أنواع القطاعات االقتصادية المتنوعة، وفرض        

وقد واجهت فكرة الضرائب المتعددة مشاكل عديدة عند تطبيقها الختالف األنظمـة االقتـصادية              

فمن الدول من كانت تتبع النظام الرأسمالي وأخرى من كانـت تتبـع             . للدول التي طبقت فكرتها   

في النهاية اتفقت النظم المالية     وأيضا منها من كان يطبق النظام المختلط ولكن         . النظام االشتراكي 

المعاصرة على أن الضريبة تفرض ال على األموال دون األشخاص، بل على مختلف مكوناتهـا               

  ).1975عبد المولى، (وفي مختلف مراحل دورتها 
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 من المهـم التفرقـة بـين        :والضرائب على الدخل  ) الثروة(الضرائب على رأس المال       2.8.5

س المال، والتي فرضت استثنائيا في بعض األنظمة االقتـصادية          الضرائب التي تفرض على رأ    

فقد عرفت أدبيـات    . لتالئم غايات الدولة السياسية، والضرائب التي تفرض على جزء من الدخل          

مجموع األموال النقدية والعقارية التي يمتلكها شخص مـا فـي لحظـة             "المالية رأس المال بأنه     

". وع األموال الناتجة خالل فتره معينة وتقدر غالبـاً بـسنة          مجم"أما الدخل فيعرف بأنه     ". معينة

 .بالتالي فإن رأس المال يختلف في مفهومه عن الدخل كمفهوم من حيث المدة

ويشمل رأس المال كل ما هو نقدي وعيني واألموال التي ال تدر دخالً والخدمات، كمـا                

د اتجه الكثير من العلماء بعد انتشار       وق. تشمل األموال المادية والمعنوية كاالسم والشهرة وغيرها      

المبادئ االشتراكية خالل القرن الماضي إلى تأييد فرض الضريبة على رؤوس األمـوال لتقليـل     

الفوارق بين الطبقات والحد من ارتفاع رؤوس األموال في الوقت الذي يوجد فيـه أفـراد مـن                  

 لطبقـات الفقيـرة مـن المجتمـع    فإذا اقترنت هذه الضريبة بإعفاء ا. الشعب يعيشون حد الكفاف   

هويـدي،   (تخفيف الضرائب على الطبقات المتوسطة فإنها تؤدي إلى عدالة بين أفراد الـشعب            و

1983.( 

إال أن معظم األنظمة في الدول المتقدمة والنامية تحاول التقليل من التفاوت بين الطبقات              

عاصـرة شـهد اهتمامـا      عن طريق فرض ضريبة الدخل، حيث أن الفكر المالي للمجتمعات الم          

وظهر ذلك فـي النـصف األول مـن    . متنامياً في اعتبار الدخل هو األساس في فرض الضريبة  

إلى الدخل وأصـبح الـدخل     ) رأس المال (القرن العشرين، حيث انتقل وعاء الضريبة من الثروة         

  ).1983هويدي، (هو األساس كقاعدة لفرض الضريبة 

 يعتبر تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير       : غير المباشرة     الضرائب المباشرة والضرائب     2.8.6

مباشرة ذو أهمية كبيرة بالنسبة للدول من النـواحي الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة،فمع        
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 فالـدول   لضرائباختالف النظام االقتصادي الذي تتبعه الدولة، يختلف التركيز وأهمية أي من ا           

لضرائب المباشرة حتى تخفف من ثقل عبء الضرائب غير         الرأسمالية المتقدمة تتجه إلى تغليب ا     

دة التكوينات الرأسـمالية    المباشرة على الطبقات الفقيرة في المجتمع، الدول النامية من واجبها زيا          

                                      اشـرة، أمـا الـدول     بالتنمية االقتصادية، ولذلك فهي تزيد من الـضرائب غيـر المب           كي تسرع 

 تمتلك جميـع وسـائل      هاألنفي تمويل الميزانية،    تتجه إلى الضرائب غير المباشرة      ف االشتراكية  

 ). 1983هويدي، (اإلنتاج 

ظروفهـا   مع يتالءم مستقل بشكل الضريبي نظامها تضع لم النامية الدول أن المعلوم من

 وقوعها تحـت  بسبب اإم متقدمه، أجنبيه دول من ونظمها قوانينها تأخذ كانت وإنما واحتياجاتها

أغـا،  ( القـوانين  تلـك  جـدوى  وثبات وتطورها لتقدمها بها تستعين أنها أو الدولة تلك استعمار

1992.( 

 والرسـوم  الدخل ضرائب مثل البريطاني االنتداب إبان فلسطين في فرضت فالضرائب

 في مطبقه تكان التي الضريبية القوانين بقيت ١٩٤٨ سنة نكبة وبعد اإلنتاج، الجمركية وضريبة

 والغربيـة،  الشرقية الضفتين وحدة قرار صدر أن إلى المفعول، سارية البريطاني ظل االنتداب

 كـان  فقد غزه بقطاع يتعلق ما في وأما الغربية، الضفة على األردنية القوانين تطبيق وبذلك تم

 وقانون ١٩٤٨ لسنة ٤ رقم بالقانون المعدل ١٩٤٧ لسنة ١٣ رقم الدخل ضريبة المطبق قانون

 ١٩٤٩ لسنة ٤٠ رقم بالقانون المعدل ١٩٤٧ لسنة ١٢ رقم الشركات أرباح على ضريبة الدخل

 قـانون  صدر قد كان حيث ، ١٩٦٧ سنة الغربية للضفة إسرائيل احتالل وبعد .)2003فالح، (

 اإلسرائيلي، االحتالل إبان مطبقا القانون هذا ظل ، ١٩٦٤ لسنة ٢٥ رقم الدخل األردني ضريبة

 سـنة  ٣٥ والرقم ٢٥ رقم العسكري األمر بإصدار آنذاك اإلسرائيلي الحاكم العسكري قام حيث

 الـضفة  فـي  هـي  كما (الجمارك واألمالك، الدخل،) المطبقة الضرائب أبقى بموجبها ،١٩٦٧
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 كـان  الـدولي  القانون موقف أن حيث ،)1998 المفتوحة، القدس جامعة( وقطاع غزة الغربية

 وأن جديـدة،  ضـرائب  فرض يجز فلم األقاليم المحتلة في الضريبية عاتللتشري بالنسبة واضحا

 وأن القـانون،  هذا تشمل لم األردن موطنه األصلي في القانون هذا على طرأت التي التعديالت

 فـي  المطبق الضريبي فالنظام غزة، الغربية وقطاع الضفة بين موحدا ليس الدخل ضريبة نظام

 القـانوني  فاألساس غزه قطاع أما في ١٩٦٤لسنة  ٢٥ رقم ردنياأل القانون هو الغربية الضفة

 بعـض  مـع  ١٩٤٨ عام قبل سائدا كان البريطاني الذي لالنتداب يعود المطبق الضريبي للنظام

 ).1992عالونة، (١٩٦٧ ،١٩٤٨ سنة في المصرية السلطات أجرتها التي التعديالت

قانون  وهو الغربية، الضفة على طبقها جديدة ضرائب اإلسرائيلي االحتالل استحدث وقد

ضـريبة   فـرض  وقد ، ٦٥٨ رقم العسكري األمر بموجب ١٩٧٦ سنة المضافة القيمة ضريبة

 ثـم  % ١٢ فصارت بالتدريج النسب هذه زيادة تم ثم % ٨ بنسبة والخدمات السلع على مضافة

 ١٩٦٣ لـسنة  ١٦ رقم األردني القانون على تعديالت إجراء تم وقد ،%17ثم % 16ثم % ١5

بموجـب   عـدل  وقـد  جديدة جمركيه ضرائب وفرض المحلية، المنتجات على بالرسوم الخاص

 الدخل ضريبة قانون وظل)  stevens,1967( إليه المشار الدخل ضريبة قانون عسكريه أوامر

 الـذي  ١٩٦٣ لـسنة  ١٦ رقـم  المحلية المنتجات على الرسوم وقانون ، ١٩٦٤لسنة  ٢٥ رقم

 بعـد  حتى الغربية الضفة في مطبقا المضافة القيمة ضريبة ضمنه ائيلياالحتالل اإلسر استحدث

 اإلسرائيلي، الجانب مع الموقع أوسلو اتفاق اثر على ١٩٩٤ سنة الفلسطينية السلطة الوطنية قدوم

  :يلي ما على المباشرة الضرائب بخصوص االقتصادية باريس اتفاقية في )5(  نصت المادة وقد

أمور  في الضريبية سياستها مستقل بشكل وتنظم الفلسطينية والسلطة يلإسرائ من كل ستحدد -١

الملكيـة   وضـرائب  والـشركات  األفـراد  على الدخل ضريبة ذلك في بما المباشرة، الضرائب

 .ةلديالب والرسوم والضرائب
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في  اقتصادية نشاطات عن المتولدة الضرائب جباية في الحق ضريبية إدارة لكل يكون -٢

 .منطقتها

 مـن  المتحـصل  الـدخل  ضـرائب  مـن  % ٧٥ الفلسطينية السلطة إلى إسرائيل ستحول -٣

 مـن  المحصلة الضرائب وكل .إسرائيل في العاملين أريحا ومنطقة غزه قطاع الفلسطينيين من

 أن مـن  الـرغم   وعلـى  المستوطنات في )فقط غزه وقطاع أريحا سكان( العاملين الفلسطينيين

 وظلـت  تفعل لم إال أنها مباشرة، ضريبية قوانين إصدار في حيةالصال السلطة أعطت االتفاقية

 الواقـع  مـع  تتالءم وال العالمية التطورات مع تتالءم لم أنها الرغمعلى  القديمة القوانين تطبق

 لسنة ١٧ رقم الفلسطيني الدخل ضريبة قانون أقرت حيث ، ٢٠٠٥ العام بداية حتى الفلسطيني،

 العمل بدء وقد ، الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم على واتسن عشر من أكثر مضي بعد ٢٠٠٤

  .٢٠٠٥ سنة بداية في بموجبه

  :هناك عدة مالحظات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تتبعها لثروة المكلف و

إن دراسة نوعي الضرائب، المباشرة وغير المباشرة، ناتج عن أهمية االختيار بين نـوعين أو              * 

ين لتتبع ثروة المكلف من ناحية ضريبية، فإما أن يكون الوعاء الضريبي هو وجود الثروة               طريقت

 . العبء الضريبيعليهأو    يكون تداولها ما يفرض 

إن غاية كل طريقة من الضرائب المباشرة وطريقة الضرائب غير المباشرة هو تتبـع ثـروة                * 

ريقة األولى يتم التتبع لثروة المكلـف وهـي         المكلف، ولكنهما يختلفان في وسيلة التتبع، ففي الط       

 .تحت يده، أما في طريقة الضرائب غير المباشرة فيتم تتبعها من خالل تداولها

تختلف األسس االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تفرض من خاللها كل من الضريبتين،            * 

لضريبي كذلك في سـعرها     ولكل من الطريقتين أسلوبها الخاص في تحديدها من ناحية المطرح ا          

ا مـن النـواحي     عليهوطريقة ربطها وتحصيلها واإلعفاء منها، وصوالً الختالف اآلثار المترتبة          

  . االقتصادية واالجتماعية والسياسية
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 الفصل الثالث

   في فلسطينالضرائب غير المباشرة
   : مقدمة3.1

تفرض الضرائب غير المباشرة على التصرفات التي يقوم بهـا المكلفـون، كاإلنفـاق      

تم تعريفها في أدبيات المالية على أنهـا الـضرائب التـي             و .والتداول، أو الحصول على منفعة    

  وليس علـى وجـود       – الدخل ورأس المال     –ناصر الثروة   تفرض بصورة غير مباشرة على ع     

منها ما يفرض على اإلنفاق أو االستهالك أو التداول كاستيراد البضائع، ومن أنواعهـا              .  الثروة

مركز المشاريع االقتصادية النسوية ومركز بيسان للبحـوث        (.ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات    

  ).1998واإلنماء، 

ع من الضرائب على استعمال الدخل أو الثروة وليس على وجـود هـذا             يفرض هذا النو  

فضريبة المبيعات تعتبر ضريبة غير مباشرة حيث يدفعها الممول عند استعمال           . الدخل أو الثروة  

دخله في شراء المنتجات كما يمكن توضيحها من جهة معيار التحصيل أن هذه الضريبة يـدفعها                

فمثال ضريبة المبيعات يدفعها المنـتج وينقـل عبئهـا إلـى            . ينقل عبئها إلى ممول آخر     و ممول

هـي أنـواع    و.المستهلك عن طريق زيادة أسعار منتجاته لتحصيل ما دفعه كـضريبة مبيعـات   

الضرائب التي ال يعرف الشخص الذي يتحمل عبئها وتضم كافة الضرائب على االستهالك مثـل       

  .جمركية وضريبة الشراءضريبة القيمة المضافة وضريبة اإلنتاج والرسوم ال

حيث شكلت هذه الضريبة مـع الرسـوم        , 1927 عام   اإلنتاجصدر أول قانون لضريبة     

وكانت هـذه الـضرائب المـورد الرئيـسي للموازنـة           , الجمركية نواة الضرائب غير المباشرة    

 162وقد بلغت حصيلة الضرائب بكافة أنواعها في فلـسطين حـوالي      , الفلسطينية في تلك الفترة   

وكـان  , من الدخل القومي لفلـسطين    % 4 وشكلت   1944 ،   1939ون دوالر ما بين العامين      ملي
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الهئيـة الفلـسطينية     (%13وضريبة العقـارات    , %37والجمارك  , %8نصيب ضريبة الدخل منها     

  .)2000، المستقلة لحقوق المواطن

ة فـي    محدود 1967 ، 1948وكانت الموازنة الحكومية خالل الفترة الواقعة بين عامي           

 مليون دوالر فـي     2قد تراوحت موازنة قطاع غزة ما بين        . كل من قطاع غزة والضفة الغربية     

يراداتها من الضرائب غيـر المباشـرة       إكانت معظم    و .1966 مليون دوالر عام     8 و 1953عام  

وتراوحت حصة موازنة الضفة الغربية ما بين       ,  المحلية اإليراداتمن مجموع   % 80التي شكلت   

 مـن   إيراداتهـا وكانـت معظـم     . 1966 مليون دوالر عام     26 و 1959دوالر عام    مليون   11

  .الضرائب غير المباشرة ورسوم الخدمات

   خالل الفترة الواقعـة بـين عـامي       في فلسطين   وقد تراوحت الضرائب المحصلة سنوياً      

 مليون  300 و 180 تتراوح ما بين     أصبحتثم  ,  مليون دوالر  150 و 30 ما بين    1988،   1970

 وشكلت الضرائب غير المباشـرة البنـد الرئيـسي لتمويـل          1994،   1989الر بين العامين    دو

فـي  % 35 و,في الـضفة الغربيـة   % 61الموازنة خالل فترة االحتالل، حيث تراوحت ما بين      

وكانت االيرادت الضريبية الرافد األهـم      . )2000،  الهئية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    (قطاع غزة 

  . 2004 – 1996منها  كمتوسط للفترة % 82مشكلةً ما نسبته ,  اإليرادات المحليةإلجمالي

وكانت , إلجمالي اإليرادات العامة  % 55يتبين أن اإليرادات الضريبية شكلت ما متوسطه        وبذلك  

من خالل ضريبة القيمة المضافة     ,  في اإليرادات العامة   كبرللضرائب غير المباشرة المساهمة األ    

وقد شـكلت األولـى مـا    , والجمارك والضرائب ذات العالقة من جهة ثانية     ,  جهة والمكوس من 

كمتوسط وذلك من إجماليـة اإليـرادات       % 16ساهمت الثانية بما نسبته      و كمتوسط% 34نسبته  

  .العامة
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   : في فلسطينأنواع الضرائب غير المباشرة 3.2 

لى أنها تلك الضرائب التي تفرض      تم تعريف الضرائب غير المباشرة في أدبيات المالية العامة ع         

على اإلنفاق    ومنها ما يفرض   – الدخل ورأس المال     –بصورة غير مباشرة على عناصر الثروة       

والضرائب على اإلنفاق هي تلك التي تفرض علـى تـداول واسـتعمال            ,  أو التداول  واالستهالك

ويفـضل  , الكيةاالسـته  في الحصول على السلع والخـدمات        إنفاقهالدخل أو على أوجه وطرق      

البعض تسمية هذا النوع من الضرائب باسم الضرائب االستهالكية أو الضرائب علـى الـسلع،               

 أو حال تداولها بين البائعين والمـشترين،        إنتاجهاولما كانت هذه الضرائب قد تصيب السلع حال         

بة لذلك فقد فُرضت هذه الضرائب تحت مسميات مختلفة مثل الضرائب على المبيعـات، الـضري         

  ).2000دراز، ( المحلياإلنتاجعلى المشتريات، والضريبة على االستعمال، الضرائب على 

ومن أهم ميزات الضرائب غير المباشرة بأنواعها المختلفة هو وفرة حصيلتها وسـهولة ربطهـا           

 هنـاك  في نطاق الضرائب على اإلنفاق      ووبحسب ما ورد في أدبيات المالية العامة،        , وتحصيلها

  : واع من الضرائبثالثة أن

   :الضرائب على تداول رأس المال3.2.1 

تفرض هذه الضريبة على واقعة انتقال حقوق الثروات وتداولها وغيرها من التصرفات القانونيـة    

, كقيام الفرد بشراء عقارات أو بعض التصرفات بـأموال منقولـة          , التي تكون األموال محال لها    

وهبات ووصايا والتـي تـؤدي إلـى انتقـال          إيجار   و ن بيع التصرفات القانونية لألفراد م    فجميع

، القيـسي (األموال والثروة من شخص إلى آخر تخضع لضريبة تسمى بالضريبة علـى التـداول      

1998.(  
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 اإلدارة مما سبق أن الضرائب على التداول تشكل الوسيلة الرئيسية التي تصل بها              اتضح

ا رسوم التسجيل العقاري،    عليهومن األمثلة   , الضريبية إلى أموال األشخاص التي يتصرفون بها      

وعادة ما يطلق علـى     , ورسوم نقل ملكية اآلليات والسيارات ورسوم الدمغة      , والرسوم القضائية 

هذا النوع من الضرائب رسوماً، لكن اختالف البعض في وجهات نظرهم من حيث تكييف هـذه                

ـُعد من الناحية الفنية غير سليمة، ذلك     ألنها تفرض فـي األنظمـة الحديثـة    الضرائب رسوماً ت

كمـا  . بصورة تتناسب مع الوعاء الخاضع لها، وال عالقة لها بتكاليف الخدمة التي تؤديها الدولة             

  ).1983 ,عبد المولى(أنه ال يراعى في تحديدها مقدار المنفعة التي تعود على الفرد

  :الضرائب على االستهالك وعلى اإلنتاج 3.2.2

ألنها تفرض على جميع العمليات التي      ,  أيضاً بالضريبة على رقم األعمال     وتسمى هذه الضريبة   

ومن أمثلتها الضريبة العامة على المبيعات، ضريبة       , التوزيع و تمر بها السلعة في مراحل اإلنتاج     

وضريبة االستهالك وعلى جميع األحوال فإن المستهلك النهـائي          القيمة المضافة، ضريبة الشراء   

ومثل هذه الضرائب قد تفرض على اإلنتاج المحلي، على صفقة واحدة سـواء             , هو الذي يتحملها  

وهناك عدة صور قد تفـرض مـن خاللهـا الـضرائب علـى       , أكانت صفقة سلعية أو خدماتية    

, الـضريبة علـى مرحلـة واحـده       , وقد تأخذ إحدى الصور الـثالث     , االستهالك وعلى اإلنتاج  

  .راً الضريبة على القيمة المضافةوأخي, أوالضريبة التراكمية على عدة مراحل

  :الضريبة على مرحلة واحدة3.2.2.1 

قد تفرض الضريبة على السلع عند خروجها من آخر مراحلها اإلنتاجية حيث تصبح سلعة تامة                

الصنع، وقد  تفرض الضريبة وهي تنتقل من المنتج إلى الموزع الرئيسي أو تـاجر الجملـة، أو          

وتفرض على  ,  ومن أهم أنواعها ضريبة المبيعات     ،لى تاجر التجزئة  حين بيعها من تاجر الجملة إ     
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مـا فـي    إالسلع وخدمات محددة، سواء كانت منتجة محلية أو مستوردة، وتفرض على الـسلع              

الجملة، أو في مرحلة بيعها بالمفرق، ومن الضرائب علـى البـضائع والخـدمات          بمرحلة بيعها   

ها يكون أسعار الجملة للبضائع االستهالكية وبعض       ؤالمحلية في فلسطين، ضريبة الشراء، ووعا     

  ).2( الجدول رقم  انظر.%95-5       المواد الخام والبضائع المنتجة، وتتراوح نسبتها ما بين

                                                                                         .2جدول رقم 
  في فلسطينوقيمة ضريبة الشراء المفروضة عليهابعض أنواع السلع        

  ضريبة الشراء  السلعة

   سيجارة1000 شيقل لكل 61.5يضاف إليها % 51.5  السجائر

  %20أو % 10أو % 5بحسب المحتويات   الكحول

  %10 -5  الكيماويات

  %95  المركبات

  %10  حجارة البناء

  

 الـسياسات  أبحـاث معهد : رام اهللا. في الضفة الغربية وقطاع غزةتقييم أولي للنظام الضريبي  : فضل, النقيب: المصدر

  .11ص. 1996, ) ماس(االقتصادية الفلسطيني
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    :الضريبة التراكمية على كافة المراحل 3.2.2.2

وتسري الضريبة في هذه الحالة على كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع واستهالك السلعة، 

ا الضريبة عليهثم تفرض , توريدها للمصنع كمادة أوليةفتفرض ضريبة على قيمة السلعة عند 

 كسلعة كاملة الصنع إلى تاجر انتقالهامرة أخرى وهي سلعة نصف مصنعة، ثم مرة ثالثة عند 

الجملة، ومرة رابعة عند انتقالها من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، ومرة خامسة عند بيعها 

فرض الضريبة على القيمة اإلجمالية للسلعة أو من تاجر التجزئة للمستهلك؛ وهكذا يتكرر 

الخدمة الواحدة بعدد المراحل التي تجتازها، وتعد الضريبة على رقم األعمال خير مثال لهذا 

  ).2000دراز، (النوع من الضرائب

ويقال في معرض عيوب الضريبة المتتابعة على رقم األعمال أنها تؤدي إلـى ارتفـاع               

ع على استيراد السلع المثيلة لها والمنخفضة السعر، مما يلقـي عبئـاً             مما يشج , أسعار هذه السلع  

كبيراً على ميزان المدفوعات ويقلل من الطلب على السلع الوطنية الواجب تـشجيع اسـتهالكها               

  ).1983 ,هويدى(حتى يزيد التقدم االقتصادي

  :)Value Added Taxes(:  في فلسطينالضريبة على القيمة المضافة 3.2.2.3

ي ضريبة تفرض على بيع السلعة أو الخدمة في مراحلها المختلفة دون أن تفـرض علـى                 وه

أما القيمة المضافة فهي الفـرق  , خدمات بسيطة ومدخالت تلك السلع أو الخدمات من مشتريات 

  .مشترياتها وبين عائدات البيع لتلك السلع أو الخدمات
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سي للدخل في كل الدول األعـضاء       إن ضريبة القيمة المضافة حالياً تعتبر المصدر الرئي       

 من قبل   1954وهذه الضريبة تم تبنيها والعمل بها ألول مرة عام          , في الهيئة االقتصادية األوربية   

  ).1997النقاش، (  الحكومة الوطنية الفرنسية

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يستطيع المكلـف نقـل                    

لمستهلك، وهي ليست سنوية بل تدفع عند االستهالك أو الشراء وتجنى من قبـل              عبئها بالكامل ل  

مركـز المـشاريع    (دائرة الضريبة من المكلفين شهرياً والمكلف هنا تـاجر ولـيس مـستهلكا            

  ).1998اإلنماء،  واالقتصادية والنسوية ومركز بيسان للبحوث

سـرائيل معـدل ضـريبة القيمـة     وقد حددت االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة إ     

إلـى  % 17المضافة، بحيث تستطيع السلطة الفلسطينية فقط تخفيض معدل القيمة المضافة من             

 البروتوكـول   (%16إلـى   % 15وسيكون معدل ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني من         ,15%

  .) ومنظمة التحرير الفلسطينيةإسرائيلحول العالقات االقتصادية بين حكومة دولة 

، بـاألمر   1976ضريبة في المناطق المحتلة في األول من تمـوز للعـام            ال واستحدثت هذه    

وكان مقرراً أن تفـرض     ,  ، المتعلق بقانون الرسوم على المنتجات المحلية      )658(العسكري رقم   

وعلى تقـديم البـضائع     , )ما عدا الفواكه والخضار الطازجة    (هذه الضريبة على مبيعات البضائع    

وتم إدخال هذه الضريبة من خالل إجراء تعديل علـى القـانون األردنـي              , مستوردةوالبضائع ال 

  ).steven ,  1991(1963لسنة ) 16( المحلية رقمالمنتجاتالخاص بالرسوم على 

وال تعتبر ضريبة القيمة المضافة مصروفا بالنسبة للمكلف، بل هي حساب شخصي خـاص              

 عـبء  عليـه  وسيط بين المستهلك الـذي يقـع        ضريبة المضافة، أي أن المكلف مجرد     البدائرة  

  .ضريبة المضافة الممثلة للدولة والتي تقوم بجمع الضريبة من المكلفينالالضريبة وبين دائرة 



 50

   : الضرائب الجمركية3.2.3

، أي أنهـا  تفرض الرسوم الجمركية على السلع وهي تخرج من الدولة، أو وهي تدخل إليهـا  

وعادة ما تختلف رسوم التـصدير الجمركيـة عـن رسـوم            , االستيراد و تفرض على التصدير  

االستيراد الجمركية، وذلك تبعاً لسياسات الدولة المتبعة في فرض الـضرائب الجمركيـة علـى               

إال إن غالبية فقهاء الفكر المالي الحـديث يـصنفونها كـضرائب وليـست        . والتصدير االستيراد

حـدودها وأراضـيها،     من حق السيادة على   رسوماً وذلك ألن الدولة تفرضها، وتحصلها لما لها         

أوعيتها الـسلعية التـي     وكذلك ألنها تدر على الخزينة العامة أمواالً ضخمة، نظراً لكثرة، وتعدد          

تدخل الحدود، فضالً عن أنها تستخدم كوسائل لحماية اإلنتاج المحليالوطني من نظيره المستورد،             

ـ    اإلنتاجكما تستخدم كوسيلة لحماية      ول الحـدود، ولـذلك فأغراضـها الماليـة،          الضار من دخ

  ).     1988عناية، ( واالقتصادية، واالجتماعية والسياسية تؤهلها ألن تكون ضرائب وليس رسوماً

وهناك ضرائب جمركية قيمية وأخرى نوعية، ويقصد بالضرائب القيمية أن تحـدد قيمـة                

أمـا  , وصـول أو مينـاء التـصدير     الضريبة الجمركية لسلعة ما تبعاً لقيمة السلعة في مينـاء ال          

,  الضرائب النوعية فتفرض الضريبة وتقدر تبعاً للنوع وليس تبعاً للوحدة أو الـوزن أو القيـاس               

مـا  إيتم تحديد قيمـة الـسلعة    و,لسلعةفضرائب القيمة تفرض على أساس نسبة معينة من قيمة ا        

تورة الشراء، وعلى ضوء ذلـك  بالتخمين من قبل رجال الجمارك أو باعتماد القيمة الواردة في فا        

جدر اإلشارة إلـى أن  تو, سبقاً لكل نوع من أنواع السلع     يحسب المبلغ الجمركي بالنسبة المحددة م     

 الـدول المنتـسبة     ما عدا الدول النامية ومعظم الدول ال تعتمد فاتورة المنشأ لتحديد قيمة السلعة،            

 مبلغ معين لكل وحـدة مـن الـسلعة    ما الضرائب النوعية، فتفرض على أساس   أ .لجاتا التفاقية
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الحـاج،  ( ة بغض النظر عن نوع السلعة رديئـة أم جيـد  , على كل متر قماش مثال   كدينار واحد 

1999.(  

وتعتبر الجمارك على الواردات من أهم مصادر اإليرادات في فلسطين، ولعائدات الجمارك دور 

 اإلسرائيلي ناء على البروتوكولهام في تغطية النفقات المترتبة على السلطة الفلسطينية، وب

، فإن السياسات الجمركية للسلطة الفلسطينية تحكمها أساسيات معينة تتمتع من خاللها الفلسطيني

  السلطة الوطنية الفلسطينية بحرية تحديد الجمارك والرسوم والضرائب على السلع المستوردة

التي تلبي احتياجات الـسوق     باإلضافة إلى السيارات والكماليات     , )A1,A2,B(ضمن قوائم   

فيما عدا ذلك، تلتزم الـسلطة بمعـدالت الجمـارك          , الفلسطيني والتي ستحددها اللجنة المشتركة    

والضرائب والرسوم األخرى التي تفرضها إسرائيل على الواردات، كما تلتزم بسياسة االسـتيراد      

  ).2002، عمر( اإلسرائيلية وإجراءاتها

لضرائب غير المباشرة بصورة عامة وتفصيل أنواعها فـي     وبعد مناقشة وتفصيل أنواع ا    

 الضرائب غير المباشـرة والتـي تـدفع          وعيوب فلسطين بصورة خاصة، البد من ذكر ميزات      

  .مختلف األنظمة االقتصادية إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالضرائب غير المباشرة

   :مزايا وعيوب الضرائب غير المباشرة 3.3

   :ئب غير المباشرة مزايا الضرا3.3.1

تعتبر الضرائب غير المباشرة عادلة في حالة أنها فرضت على أنواع مـن             : العدالة الضريبية  *

بل تـصيب  , السلع والتي توصف بالكمالية، حيث أنها عندئٍذ ال تمس الطبقات الفقيرة في المجتمع          



 52

بر أيضاً عادلة إذا مـا      الطبقات ذات الدخول التي تسمح ألصحابها باقتناء وشراء الكماليات، وتعت         

  . أعفت السلطات ذات العالقة المواد األساسية منها

وال ,   فالضرائب غير المباشرة تمتاز بقلة نفقـات ربطهـا وتحـصيلها            :االقتصاد في الجباية   *

ـ تحتاج لعدد كبير من الموظفين، أو الكادر اإلداري، فـالمواد واألوعيـة التـي تفـرض       ا عليه

  .كون ظاهرة واضحة ومن الصعب إخفاءها كذلك من السهل تقديرهاالمباشرة ت الضرائب غير

 وذلك ألن نسبة الزيادة في الحصيلة تزيـد  :تتميز حصيلة هذه الطائفة من الضرائب بالمرونة    *

, االقتـصادي  االنتعاشتعتبر هذه ميزة خاصة في فترات       ,  عن نسبة الزيادة الحاصلة في الدخل     

  ).1983 عبد المولى،(دة في اإليرادات العامة بطريقة تلقائيةوهو ما يضمن للخزانة العامة زيا

  :  عيوب الضرائب غير المباشرة3.3.2

المقدرة حيث أنهـا تنـصب       و هي العدالة  و ال تتماشى مع أهم عيوب مبادئ فرض الضريبة       *  

على أشياء كثيرة تعتبر من ضروريات الحياة وبالتالي يكون عبؤها ثقـيال علـى ذوي الـدخول                

لذلك فان المشروع يحاول جعل سعرها ضئيال على السلع  الضرورية أو يعفيهـا مـن            . ةالضئيل

 . الضريبة بينما يجعل سعرها مرتفعا على سلع الرفاهية

 تؤدي إلى عدم التوسع في المعامالت واستعماالت الثروة حيث أنها بسريانها علـى التـدوال              *  

اعة خاصة إذا كانت نسبتها عالية كما فـي         الصن و االستهالك تؤدي إلى إلحاق الضرر بالتجارة     و

حالة الضريبة على التصرفات في العقارات أدت إلى إحجام الكثيرين عن بيع العقـارات األمـر                

 157الذي أدى إلى تفاقم أزمة اإلسكان لذلك راعى المشرع تخفيض سعر الضريبة بقانون رقـم               

 .  بعدم خضوع اإليراد لضريبة الدخل 81سنة 
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االستهالك  و تخدام هذه الضريبة جيش جرار من الموظفين لمراقبة عمليات اإلنتاج         يستدعي اس *  

في جميع مراحلها لفرض الضريبة على كل مرحلة منها فضال عن تدخل القائمين بالتنفيـذ فـي                 

  .شئون المنتجين

                                                                                    : الفن الضريبي3.4
 بالحالة الفلسطينية، إياهاينصرف الفن الضريبي إلى ثالثة جوانب سيتناولها الباحث رابطا 

    :والجوانب هي

 يقصد به مدى قرب الوعاء أو بعده عن العالقة ما بين           :وعاء الضرائب غير المباشرة    3.4.1  
كانت الـضريبة مفروضـة علـى    ، فكلما )المستهلك(والمكلف الحقيقي ) المنتج(المكلف القانوني  

  ).1986القاضي، ( في الثمناباندماجهمجال قريب من التداول كلما سهل نقلها عمليات التداول 

 تفرض على سـلع وخـدمات       حيث والضرائب غير المباشرة قريبة جدا من المبادالت،        

ـ    أنها إلى   باإلضافة بهدف المبادلة مع الغير،      االسميينتجها المكلف     ،اإلنتـاج ة  تؤدي لرفـع نفق

  ً. طبيعيايبدو أمرا فإن نقل عبء الضرائب عليه السلع والخدمات وأثمانارتفاع و

 وكذلك على خالف الضرائب المباشـرة       األخرىهذا في حال عزل تأثير باقي العوامل         

 المال والدخل، فهي التبدو على عالقة مباشرة بالمبادالت، كما ال تـؤدي   رأسوهي تفرض على    

  .).1979رمسيس، (  السلع والخدماتإنتاج على نفقة  مباشرةللتأثير

 ليس بهذه البساطة، وذلك ألنه يصعب عزل باقي العوامل عندما يفكر المنـتج            األمرلكن  

الفلسطيني بنقل عبء الضرائب غير المباشرة، فهنالك عامل درجة مرونة العـرض والطلـب،              

نقل عبء الـضرائب غيـر المباشـرة،    وهذا العامل من التعقيد بحيث يؤثر على القواعد العامة ل   

وبالتالي يغير من صور وأشكال النقل، فقد يعكسه من النقل إلى األمام ليصبح نقال إلى الخلـف،                 
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وبهذه الحالة يتحمل المنتج العبء الضريبي لوحـده بـصورة كليـة، أو بـصورة جزئيـة، إذا                  

  . مااستطاع نقل الجزء المتبقي إلى المستهلك

إن نقل عبء الضرائب العامة على اإلنتـاج، أي        :ضرائب غير المباشرة   مدى عمومية ال   3.4.2

الضرائب المفروضة على جميع فروع اإلنتاج، يكون أكثر صعوبة من نقـل عـبء الـضرائب       

الخاصة على اإلنتاج، أي المفروضة على بعض فروع اإلنتاج وحدها، وذلك ألن المنـتج الـذي       

مستهلك التكون له مصلحة في أن ينتقل إلى فرع آخر          اليستطيع نقل عبء الضريبة العامة إلى ال      

، شأن الفرع الذي يعمل فيه، للضريبة، وهو يعنـي          األخرىمن فروع اإلنتاج، ألنها تخضع هي       

  ).1971 المحجوب، (أكبر اليضمن له ربحاً االنتقالأن مثل هذا 

غـض   القطنيـة، ب المنتجـات ففي حالة تساوي ضريبة الشراء كمثال على المستورد من    

النظر عن غايات استخدامها، سيؤدي ذلك إلى انخفاض درجة مرونة العرض الكلي لدى التـاجر      

الفلسطيني، والذي بدوره لن يجد، في مثل الحال، فائدة من االنتقال إلى فـرع اقتـصادي آخـر                  

 ليستورد تلك المنتجات الستخداماته، لذلك يجد المستخدم لكتاب التعرفة الجمركية الفلسطينية بـأن  

 أو المصنعة بصورة جزئية أو كلية، من قبل المكلف القانوني،           األوليةغايات واستخدامات المواد    

تؤثر زيادة أو نقصانا في نسبة الضرائب الجمركية المفروضة على ذلك المنتج، كذلك نجد بعضا               

من الضرائب الجمركية والمفروضة على المستوردات، تختلف نسبتها على السلعة الواحدة مـن             

 مثـل ذلـك المنـتج أو الـسلعة          أن أهمهاصل إلى آخر خالل نفس السنة، ويكون ذلك لغايات          ف

المستوردة، لها سلعة بديلة وطنية، ولغايات حماية مثل تلك السلعة أو المنتج الوطني ترفع نـسبة                

 التي تعتبـر فتـرة     األشهر أو   األوقاتالضريبة كذلك نسبة الحماية على البضاعة المستوردة في         

  . محلي أو وطني، واهم تلك السلع، المنتجات الزراعيةجإنتا
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 نجد المستورد الفلسطيني يبحث مع مخلصه الجمركي عملية االستيراد من خـالل             عليهو

 النسب الضريبة الجمركية، وذلك لتعزيز ورفع درجة مرونة العرض، حيث يستطيع رفـع     أفضل

  . بما يغطي نقله للعبء الضريبي للمستهلكاألثمان

إذا كان معدل الضريبة مرتفعا، كانت ثقيلة الوطـأة علـى    : سعر الضرائب غير المباشرة  3.4.3

المكلف، فيسعى لنقل عبئها إلى الغير، وينعكس األمر في الـضرائب ذات المعـدل المعتـدل أو              

  ). 1993بشور، ( المنخفض

، والشك بأن المكلف القانوني لن يتوانى عن نقل العبء الضريبي متى تيسر لـه ذلـك                

 األخرى، وأهمهـا مرونـة العـرض        االقتصاديةمعتمدا بالدرجة األساسية على توافق العوامل       

، ال زال يعـاني مـن ارتفـاع         عليالفوالطلب، إال أن المكلف الفلسطيني، سواء كان القانوني أم          

معدالت الضرائب غير المباشرة، علماً بأن البروتوكول االقتصادي الموقع بين منظمة التحريـر             

، أعطى هامشا، في بعض الضرائب غير المباشرة، للـسلطة الوطنيـة        إسرائيلسطينية ودولة   الفل

 معدل ضريبة القيمة    أنلتخفيض معدل تلك الضرائب، ومثال ذلك ضريبة القيمة المضافة  حيث            

 ومعدل ضريبة القيمة المـضافة الفلـسطيني      %) 17 (كان في بداية االتفاق   اإلسرائيليالمضافة  

 المكلف القانوني اليميل إلى نقل عبء       أن، ويعتقد البعض    %2 -1خفيضها من   ويمكن ت %) 17(

 أثارهـا لمستهلك في حال كون سعرها منخفضا، خـشية منـه مـن             لالضرائب غير المباشرة      

  .ومضاعفاتها على مبادالته التجارية

  : ضريبة القيمة المضافة في دول العالم3.5

ير مباشرة، واألكثر انتشاراً فـي معظـم دول   تعد ضريبة القيمة المضافة أهم ضريبة غ        

العالم، لما تتميز به من خصائص ومزايا لم تتوفر ألي ضريبة سلعية أخرى حيث يتحمل عبئهـا            
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المستهلك النهائي ويدفعها مع ثمن السلعة المشتراة أو الخدمة المؤداة، لذا فهي تـوفر الحـصيلة                

يث أنها تحصل شهرياً مما يغـذي الخزانـة العامـة    الغزيرة ومورداً مالياً هاماً للخزانة العامة ح     

بالسيولة الالزمة لتحمل األعباء المالية ومواجهة كافة الظروف الطارئة وبالتالي فـإن أي مـن               

عمليات التهرب الضريبي التي يقوم بها المكلف بالمكوس هي معول من معاول الهدم القتـصاد               

  . )2006هللو، ( صادي للبالدالوطن، ووسيلة من وسائل تقويض االستقرار االقت

يعتبر انتشار ضريبة القيمة المضافة من أهـم التطـورات الـضريبية التـي شـهدتها        و

ففي خمسينات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبية أحد خـارج            . الخمسون عاما األخيرة  

يـرادات   بلدا حيث تسهم في العادة بما يقرب من ربـع اإل           136فرنسا، أما اآلن فهي مطبقة في       

وعالوة على ذلك، ال يزال هناك عمل كثير جار في مجـال ضـريبة القيمـة                . الضريبية الكلية 

أمـا البلـدان التـي      . المضافة، وال يزال عدد البلدان التي تعتمد هذه الضريبة آخذ في التزايـد            

اعتمدتها بالفعل فهي تسعى جاهدة لتحسين تصميمها وتنفيذها، وتواجه مـشكالت متـشابهة فـي      

وهناك مشكالت جديـدة  . ـ مثل كيفية رد الضريبة ومواجهة االحتيال       وانب عديدة عبر البلدان   ج

تنشأ، كالمشكالت المترتبة على التجارة اإللكترونية، وأفكار جديدة تظهر بشأن ما تستطيع هـذه              

 مـؤتمر ( الضريبة تحقيقه فيما يتعلق بمعاملة الخدمات المالية والقطاع العام على سـبيل المثـال         

  . )2005الحوار الدولي روما، 

ويتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الضريبة المدفوعـة علـى              

وفيما عدا ذلك، يتبين التنوع الكبيـر  . مدخالت اإلنتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات اإلنتاج     

ضريبة ونطـاق النـشاط   في ضرائب القيمة المضافة المطبقة في الواقع العملي من حيث وعاء ال   

ونتيجة لـذلك، يمكـن أن يكـون    . ، وذلك ضمن جملة أمور أخرى عليهاالقتصادي الذي تنطبق    

هناك مجال لالختالف حول ما إذا كان يصح أن يطلق على ضريبة مـا اسـم ضـريبة القيمـة          
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باإلضافة إلى ذلك، تختار بعض البلدان أن تطلق على ضريبة القيمة المـضافة اسـما               . المضافة

وال تعلـق علـى     . آخر مثل الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على السلع والخـدمات           

وعلى الرغم من أن هناك اختالفات عديدة في هيكل ضريبة القيمـة          .التسمية أي أهمية اقتصادية   

  : ، فهناك اتفاق عام على بعض القضايا األساسية وكيفية تطبيقهاالمضافة

وال تـؤدي   . ئد إلى جعل االستهالك هو الوعاء النهائي لهذه الـضريبة         يميل الرأي السا         * 

هذه الضريبة على القيمة المضافة، التي تتطلب رد الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية، إلـى    

أي تشوه في األسعار كالذي يواجه المنتجين عند الشراء والبيع من بعضهم البعض، ومن ثم فهي                

أي أن الضريبة ال تخرج باالقتـصاد عـن         (الحفاظ على كفاءة اإلنتاج     تتميز بسمة مرغوبة هي     

ونظرا ألن هذه الضريبة تفرض على كل مرحلة من مراحل اإلنتاج،           ). حدود إمكانياته اإلنتاجية  

فإن ضمان تحميلها على االستهالك فقط يتطلب أيضا رد الضريبة المسددة على مدخالت اإلنتاج              

ويؤدي إعفاء  . لقيمة المضافة من أي انقطاعات في تسلسل مراحلها       بالكامل وخلو سلسلة ضريبة ا    

  .)2005روما،  مؤتمر الحوار الدولي(مدخالت اإلنتاج إلى حدوث مثل هذا االنقطاع 

وفقا لهـذه   ( على ضرورة استخدام طريقة خصم قيم الفواتير السابقة         أيضا  هناك اتفاق   و

نتاج بالمعدل المحدد لها على كـل عمليـة         الطريقة يقوم كل تاجر بتحصيل ضريبة مخرجات اإل       

ويستطيع التجار بعد ذلك خـصم      . بيع، مع إعطاء المشتري فاتورة تبين مبلغ الضريبة المحصلة        

هذه المدفوعات، المسددة كضرائب مدخالت إنتاج على مشترياتهم، من ضريبة مخرجات اإلنتاج            

ة الضريبية، أوالمطالبة بـرد المـسدد   التي يحصلونها على مبيعاتهم، مع تحويل المتبقي إلى الهيئ      

وتطبق هذه الطريقة لعدة أسباب من أبرزها أنها        ). من الضرائب بالزيادة إذا كان المتبقي بالسالب      

تربط ربطا صريحا بين الخصم الضريبي على مدخالت المشتري وبين الضريبة التـي يؤديهـا               

  .تخفيض قيم فواتير المبيعات الوسيطةالمورد عن هذه المدخالت، األمر الذي يثني عن التحايل ب
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وقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ األمر لمواجهة االحتياجات المتزايـدة إلـى              

اإليرادات التي ال يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم األعمال نظرا لطبيعتها               

  . القتصاديةالمتضاعفة التي يمكن أن تسفر عن تشوهات شديدة في القرارات ا

لما كانت الضريبة على رقم األعمال تفرض على حجم األعمال بغض النظر عن القيمة              (

المضافة، فإن الضريبة المحصلة على سلعة معينة تعكس عدد المراحل الخاضعة للضريبة فـي              

وينتج عن ذلك خلـق     . عبء الضريبة " تضاعف"سلسلة إنتاج تلك السلعة، األمر الذي يؤدي إلى         

دو بالمنتجين إلى االبتعاد عن المدخالت الخاضعة للضريبة واستخدام مدخالت بديلة لها،            حافز يح 

مما يسفر عن أساليب إنتاج مربحة على المستوى الخاص ولكنها تفتقر إلى الكفاءة مـن وجهـة                 

وبالتالي، وفيما يمثل تشوها إضافيا، يصبح لدى الـصناعات حـافزا           . النظر االجتماعية األوسع  

  ).فقيا لمجرد خفض االلتزامات الضريبيةللتكامل أ

  :تطور فرض الضريبة المضافة 3.5.1

. 1948وقد بدأ ببطء اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي أدخلت ألول مرة في فرنسا عام                     

  .غير أن وتيرة اعتمادها سرعان ما اكتسبت سرعة متزايدة

شروط االنضمام إلـى عـضوية االتحـاد         وقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد             

بما في ذلـك البلـدان      (األوروبي على انتشار هذه الضريبة في البلدان المتقدمة في تلك المنطقة            

وقد اعتمدت هـذه الـضريبة اآلن فـي جميـع البلـدان      ) غير األعضاء مثل النرويج وسويسرا   

  .ناء الواليات المتحدةاألعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باستث

ميـع بلـدان التحـول      ، إذ اعتمـدتها ج     اعتماد تلك الضريبة   وشهدت التسعينات طفرة في معدل    

، عدد كبير من    )األمر الذي يعكس حاجتها إلى تغيير موارد إيراداتها التقليدية        (االقتصادي تقريبا   

آسـيا والمحـيط الهـادئ      البلدان النامية، ال سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك في منطقة            
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، )حيث اكتسب اعتماد هذه الضريبة زخما إضافيا بفعل آثار اإلصالح التجاري بعيـدة المـدى              (

واالقتصادات الجزرية الصغيرة التي لم تكن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظمها منذ عقـد   

  .)2005روما،  مؤتمر الحوار الدولي(مضى 

  :لمضافةالسمات األساسية للضريبة ا 3.5.2

تتمثل السمات األساسية لضريبة القيمة المضافة في كونها ضريبة ذات وعـاء واسـع              و

مع خصم الضرائب على مدخالت اإلنتاج من الـضرائب         ،  مراحل اإلنتاج المتعددة   تفرض على 

ويعني ذلك أنه رغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة        .  وهي السمة األهم   –على مخرجات اإلنتاج    

اتهم، فمن حقهم أيضا المطالبة بخصم عما تحملوه من ضرائب علـى مـدخالت              عن جميع مبيع  

علـى عكـس    (والميزة هنا هي ضمان تحصيل اإليرادات طوال مراحل عملية اإلنتاج           . إنتاجهم

على نحـو  (ولكن بدون التسبب في تشويه قرارات اإلنتاج       ) الضريبة على مبيعات تجارة التجزئة    

  ).عمالما تسببه الضريبة على رقم األ

التي تنـتج   (تبيع مخرجات عملياتها اإلنتاجية     " أ"ولنفترض على سبيل المثال أن المنشأة       

التـي تقـوم بـدورها ببيـع      " ب"إلى المنـشأة    ) بدون ضريبة ( دوالر   100بسعر  ) بال مدخالت 

. إلى المستهلكين النهـائيين   ) بدون ضريبة أيضا  ( دوالر   400مخرجات عملياتها اإلنتاجية بسعر     

" أ"ومن ثم سـتقوم المنـشأة   %. 10رض اآلن أن هناك ضريبة على القيمة المضافة معدلها      ولنفت

أمـا  .  دوالرات إلى الحكومة كـضريبة 10وسداد " ب" دوالرات من المنشأة   110بتحصيل مبلغ   

 دوالرا 30 دوالرا من المستهلكين النهائيين وسداد مبلـغ     440فستقوم بتحصيل مبلغ    " ب"المنشأة  

 دوالرات هـي قيمـة   10 دوالرا مخـصوما منهـا   40ضريبة المخرجات البالغة كضريبة، أي  

 40ومن ثم تحصل الحكومـة إيـرادا كليـا مقـداره            . الضريبة السابق تحصيلها على مدخالتها    

على المبيعات  % 10وعندئذ تعادل الضريبة من حيث آثارها االقتصادية ضريبة معدلها          . دوالرا
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لتغيير أساليب إنتاجهـا ولـيس هنـاك        " ب" معين أمام المنشأة     ليس هناك حافز ضريبي   (النهائية  

، ولكن طريقة تحصيل هذه الضريبة تضمن تحقيـق         )حافز ضريبي أمام المنشأتين لالندماج معا     

   .أفضلاإليراد بصورة 

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة، وقبل استخدامها كانـت الـضرائب غيـر              و    

، والضرائب على مبيعات    )مثل السجائر، المشروبات الكحولية    (المباشرة تفرض على سلع معينة    

 عاما، إال أن هذه الضريبة أصـبحت        50وبالرغم من أن تطبيقها لم يبدأ إال قبل حوالي          . التجزئة

وتـشكل هـذه الـضريبة اآلن حـوالي ربـع           . مصدرا رئيسيا لاليرادات في غالبية دول العالم      

ومـن بـين الـدول      . من جملة الناتج المحلي اإلجمالي    % 5اإليرادات الضريبية وما يقارب من      

 ( 118فـإن   ) صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي      ( األعضاء في المنظمتين الدوليتين      184ال

وهذه تشمل جميع الدول األوروبيـة  . منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات %) 64

تقريبا نصف الدول في القارة اإلفريقية، وتقريبا       ومعظم دول األمريكتين ومعظم الدول اآلسيوية و      

أما الدول العربية فإن أربع دول منهـا فقـط          . جميع الدول التي كانت تشكل المعسكر االشتراكي      

  ).الجزائر، المغرب، تونس، مصر(تطبق هذه الضريبة 

 هـي   ومن أبرز الدول التي ال تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على المـشتريات              

والجدل في الواليات المتحدة حول هذه الضريبة معروف، والذين يقفون          . الواليات المتحدة والهند  

إال أن العامل المشترك بين الواليات المتحدة والهند        . ضدها يقولون بأنها نوع سهل من الضرائب      

 عديـدة  هو أنهما دولتان فيدراليتان، ومن المعروف أن ضريبة القيمة المضافة تواجه صـعوبات      

   .في حالة الدول الفيدرالية أو المركبة
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  : مزايا ضريبة القيمة المضافة وسلبياتها3.6

القتصاديون تصميم هذه الضريبة لتكون ضريبة على االسـتهالك، أي أن أثرهـا              ا يحبذ    

ر الذي يدفعه المستهلك للسلعة والسعر الـذي يـستلمه        الرئيسي يكون في توسيع الفجوة بين السع      

  .االبائع من بيعه له

والميزة األساسية لضريبة القيمة المضافة أنها تفرض على المراحل المختلفـة لإلنتـاج،                 

حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخالت من الضرائب المفروضة على المنتجـات             

ئعين مطلوب منهم فرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفـي          وهذا يعني أن البا   . أو المخرجات 

م فـي الـسلع التـي    علـيه الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرائب التي فرضـت        

وميزة ذلك أن اإليرادات أصبحت مضمونة وذلك مـن         . استخدموها كمدخالت في عملية اإلنتاج    

. س من الضرائب على مبيعات التجزئـة      خالل تحصيلها أثناء عمليات اإلنتاج جميعها، على العك       

وكذلك فإن هذا النوع من الضرائب ال يشوه قرارات اإلنتاج كما هو الحال في الـضريبة علـى                  

  .اإليرادات النهائية

ومن المزايا األخرى لضريبة القيمة المضافة أنها محايدة وذلك ألنها ال تحصر العـبء                  

وكذلك فإنها تساعد على تـشجيع الـصادرات        . الضريبي على مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج      

ومن مزاياها أيضا أن العبء الضريبي      . وذلك ألن هذه الضريبة عادة ال تفرض على الصادرات        

  .الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات

وفـي  . بها السلع الرأسـمالية   ومن أهم مساوئ هذه الضريبة هي الطريقة التي ستعامل              

معظم دول العالم فإن الضريبة على هذه السلع يتم إرجاعها للمؤسسة وذلك لتشجيع االستثمار في               

إال أن  . بالمعنى الـصحيح  ” استهالكا“رأس المال، وألن اإلنفاق على السلع االستثمارية ال يعتبر          

  .لى السلع الرأسماليةدوال أخرى مثل الصين والبرازيل ال تقوم بإرجاع الضرائب ع
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 وفي دول أخرى يتم إرجاع قيمة الضرائب على السلع الرأسمالية بشكل تدريجي ومساو                 

لقيمة اهتالك رأس المال ويؤدي ذلك إلى عدم اتجاه المؤسسات إلى االستثمار في رأس المـال،                

 المؤسسات  وبالطبع فإن لذلك خطورة خاصة في مجتمع مثل مجتمع دولة اإلمارات التي قد تلجأ             

           . فيها إلى وسائل اإلنتاج كثيفة العمل مما سيفاقم من المشكلة السكانية

الشركات الحديثة أو تلك التي تسعى للتوسع  قد تجد نفسها تدفع ضرائب أكثر مما تبيـع مـن                   و

ي وحتى في الدول الت   . مما سيوقعها في أزمة سيولة    ) أي أن إيراداتها تقل عن مصروفاتها     (السلع  

تقوم بإرجاع كل أو بعض الضرائب على السلع الرأسمالية قد تجد هـذه الـشركات الحديثـة أو               

ا انتظار استرجاع الضرائب مـن الحكومـة،    عليهالمتوسعة نفسها تواجه األزمة ذاتها وذلك ألن        

  .والتي عادة ما تأخذ زمنا طويال

 تحابي الـواردات وذلـك   وفي الكثير من األحيان يؤخذ على ضريبة القيمة المضافة أنها         

ا، وتتحيز ضد الصناعات المحلية وذلك ألنهـا تخـضعها          عليهألنها تقوم بفرض ضريبة واحدة      

واسترجاع الضرائب على السلع الوسيطة عادة ما       . للضرائب عند كل مرحلة من مراحل اإلنتاج      

أسي واألفقي فـي    ومن سلبيات هذه الضريبة أنها قد تؤدي إلى قيام التكامل الر          . يأخذ وقتا وجهدا  

الصناعات ألغراض التهرب من الضريبة، مما يؤدي إلى عدم الكفـاءة فـي اإلنتـاج وربمـا                 

  .االحتكار

ومن المساوئ األساسية لهذه الضريبة أنها معقدة نوعا ما من الناحية التطبيقية، وتتطلب وجـود               

عبء األكبر هـي    نظام محاسبي متقدم نوعا ما لدى الشركات والمؤسسات، وأن الذي سيتحمل ال           

الشركات حسنة التنظيم، بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة مـن هـذه          

   .الضرائب
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  : ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الفلسطينية 3.7

 وقـام الحـاكم   1967تم احتالل الضفة  الغربية وقطـاع غـزة عـام    :   لمحة تاريخية 3.7.1

 والتـي نـصت أن      1967 لعام   35 ورقم   28 بإصدار األمر العسكري رقم      العسكري اإلسرائيلي 

تبقى ضرائب الدخل والعقارات والجمارك كما هي في الضفة الغربية وقطاع غزة وبقي الوضـع      

 عندما بدأت التغييرات القانونية المتعلقة بمعدالت الـضريبة تـصدر           1975على حاله حتى عام     

هذه األوامر العسكرية كان فرض الضريبة المـضافة عـام          تباعا ، وبأوامر عسكرية  ومن أهم        

  %.17،%16و% 15ثم إلى % 12ثم زيدت إلى % 8 حيث فرضت ألول نسبة 1976

الضفة الغربية  " بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية           

لي وذلـك بمقتـضى      من قبل سلطات االحتالل اإلسرائي     1976منذ أغسطس عام    " وقطاع غزة   

 وبعـدها تـم إدخـال بعـض         1963لـسنة    ) 16( قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم       

ا لتصبح األنظمة المطبقة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غـزة علـى النحـو               عليهالتعديالت  

 :التالي

  .ربية في الضفة الغ1985لسنة  ) يهودا والسامرة ( نظام المكوس على المنتجات المحلية  -

  .)2006هللو،  ( في قطاع غزة1985نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة  -

ويالحظ أن هناك فراغا قانونيا يتعلق بالضرائب غير المباشرة والتي تطبق آليـا لحظـة        

تطبيقها في إسرائيل، وبدون أن يتم تشريعها في السلطة الفلسطينية كما هو الحال عنـد تعـديل                 

وهناك العديد من الضرائب غيـر      .يبة المشتريات وضريبة القيمة المضافة    رسوم الجمارك وضر  

 بها تشريع ضريبي بفرضها وإنما هي فرضـت علـى       دالمباشرة مثل ضريبة المشتريات ال يوج     

المستوردات اإلسرائيلية وآليا أصبحت مفروضة في السلطة الفلسطينية وفي الحقيقة هناك فـراغ             
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شرة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة المـشتريات          قانوني لفرض الضرائب غير المبا    

  .والرسوم الجمركية

 حتـى اآلن فلـم      1976أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والتي بقيت سارية منذ العام           

 أي بعد عشر سنوات من تطبيقها ، وبعد أن كان هنـاك             1985يصدر بها أمر عسكري إال عام       

 ، وبعد أن أصدرت األمانة العامة لهيئة األمم المتحـدة قـرارات             االعليقضية أمام محكمة العدل     

األمر الذي جعـل الحـاكم العـسكري    . بعدم جواز تغيير الوضع القانوني بما في ذلك الضرائب        

وفي الحقيقة أن    . 1965يصدر قرارا بتطبيق الضريبة المضافة ويستند إلى قانون المكوس لسنة           

وهنـاك  . ية للضرائب الغير مباشرة ، والتي يجري تطبيقها حاليا          السلطة لم تقم بأية تغطية قانون     

  .حاجة إلصدار تشريعات بتحديد الضرائب غير المباشرة السارية والتعريف بها

وتجدر المالحظة أنه بعد انتقال المناطق إلى السلطة الفلسطينية فقد أصبحت الضرائب المباشـرة            

 من  ند األول من المادة الخامسة من الملحق األول       والضرائب المحلية من صالحياتها كما نص الب      

مـن  % 75 بتحويل   ةونصت نفس المادة على قيام السلطات اإلسرائيلي      . اتفاق باريس االقتصادي  

البروتوكول حـول العالقـات     ( داخل الخط األخضر   نضريبة الدخل المستقطعة من العمال الفلسطينيي     

  .)تحرير الفلسطينية ومنظمة الإسرائيلاالقتصادية بين حكومة دولة 

أما الضرائب غير المباشرة فهناك قيود على تغييرها فـي المرحلـة االنتقاليـة حيـث نـصت                  

 الشؤون المدنية ومالحقها المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ومن ضـمنها ضـريبة         تبروتوكوال

ب غيـر   القيمة المضافة في المادة السادسة بأن السلطة الفلسطينية ستلتزم بفرض نفس الـضرائ            

المباشرة بما في ذلك القيمة المضافة وضريبة المشتريات والرسوم الجمركيـة علـى كـل مـن          

وتستطيع السلطة فقط تخفيض معدل الـضريبة المـضافة مـن           . المنتجات المحلية والمستوردة    
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وهذا يعني أنه   . ويشمل ذلك اإلبقاء الضريبة المضافة على المؤسسات المالية         %. 15إلى  % 17

  لإلصالح الضريبي فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة خالل المرحلة االنتقاليةال مجال 

تتمتع ضريبة القيمة المضافة بالعديد من الخصائص  :  خصائص ضريبة القيمة المـضافة  3.7.2

  :)2006هللو، ( نذكر منها ما يلي

خل عنـد   حيث تفرض هذه الضريبة على استعماالت الثروة والـد         :أهم ضريبة غير مباشرة    * 

إنفاقهما، حيث يدفع هذه الضريبة شخص معين ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر وهـو المـستهلك             

أو بمعنـى  , للشخص األخيـر " أو الخدمة " وذلك عن طريق إضافة قيمتها على ثمن بيع السلعة          

 . آخر يوجد وسيط بين المستهلك المتحمل لعبئها وبين الخزانة العامة للدولة

فرض على السلع والخدمات سواء أكانت من اإلنتاج المحلي أو المستورد وال            ت :ضريبة سلعية  * 

يتحمل عبء الضريبة األشخاص الذين حددهم المشرع وكلفهم بتحـصيل الـضريبة وتوريـدها              

لخزينة الدولة إال في حالة استعمال المكلف السلعة أو االستفادة من الخدمة في أغراض خاصـة                

  .  أو شخصية

سعر هذه الضريبة نسبي وغير تصاعدي حيث تفرض بنسبة معينة من ثمـن              :ضريبة نسبية  * 

  .السلعة أو قيمة الخدمة

تفرض على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والتي تبـاع داخـل حـدود        :يميةإقلضريبة   * 

 المفروضة به أي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لذلك عند القيام بعمليات التصدير               يمقلاإل

  :خارج تكون الضريبة بنسبة صفر وذلك بهدفلل

حتى يستطيع المصدر أن يسترد ضريبة القيمة المضافة التي قـام بـدفعها علـى مدخالتـه                 * 

  .المستخدمة في التصدير
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ا تغيير النسبة من صفر إلـى النـسبة         عليهحتى إذا أرادت الدولة مستقبالً إخضاعها للضريبة        * 

 . المراد تطبيقها

حيث يقوم المكلف بالمكوس بتحصيل الضريبة وتوريدها لخزينة الدولة بعـد     :لدورية التحصي  * 

خصم ضريبة المدخالت الخاصة به شهرياً بناء على الكشف الدوري الملزم بتقديمه حسب نـص       

  .مواد النظام

تعمل كل الدول حديثاً على جمع الضرائب بصورة نقدية ويـتم تحديـدها     :تدفع بصورة نقدية   * 

على الرغم من أن الدولة تلجأ في بعض األحيان لمصادرة أصـول عينيـة              , لة المحلية وفقاً للعم 

  . بغرض بيعها لتحصيل مستحقاتها في حالة امتناع المكلفين عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية

ال يجوز للمنتج الصناعي اعتبار الضريبة المسددة علـى          :ليست عنصر من عناصر التكاليف     * 

ر التكاليف حيث يمكنه خصم الضريبة التي سـددها علـى مدخالتـه مـن               مدخالته من عناص  

معفاة من الـضرائب  " المخرجات " ولكن إذا كانت الصفقات , الضريبة التي حصلها على مبيعاته    

  .فإن الضريبة المسددة على المدخالت تعتبر من التكاليف

اءات الـسهلة والمبـسطة    تتميز ضريبة القيمة المضافة باإلجر     :ذات إجراءات سهلة ومبسطة    * 

  . وهذا من شأنه تسهيل المعامالت بين الدوائر الضريبية والمكلف

علـى تمويـل    يفترض بالضريبة المحـصلة أن تعمـل    :تجمع لتمويل الخدمات العامة للدولة    * 

  توفير األمن والعدالة وتقديم الخدمات األخرى االجتماعية الموازنة العامة للدولة بغرض

  .إلخ.. .البالد وتطوير ميةعليوالتوالصحية 

وذلك ألن هذه الضريبة في معظـم        :مساعدة صناع القرار في حساب ما ستحققه من إيرادات        * 

األحيان ذات نسبة معينة من ثمن السلعة أو الخدمة مما يسهل عمليات احتساب اإليرادات الممكن               

  .  تحقيقها خالل فترة معينة مستقبلية
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إن من القواعد األساسـية لفـرض       :  واإلفصاح عنها   تصنيف الضريبة المضافة   3.7.3

الضريبة هي االقتصاد في نفقات الجباية وفي الحقيقة أن قانون ضريبة القيمة المـضافة حـول                

ـ         ) المحالت  (المشتغلين    القيمـة التـي   ىجباة ضرائب ملزمين بجباية الضريبة  وتحـصيلها عل

وريد الضريبة المحصلة خـالل فتـرة       أضافوها لمشترياتهم ومن ثم يترتب على هذه المحالت ت        

 عليـه خمسة عشرة يوما من تاريخ إعداد التقرير إن هذا يعني أن الضريبة التزام على المنشأة و               

  تظهر في جانب الخصوم المتداولة
ومن الجدير بالذكر أن المحالت التجارية تعتبر معفاة من الضريبة المضافة إذ يحق لهم               

وحيث أن  .  عت على المشتريات من ضريبة المبيعات المحصلة      تنزيل الضريبة التي سبق وأن دف     

القانون يجيز تأجيل فواتير الشراء لمدة ستة أشهر بعكس المبيعات التي يجب أن تدخل في تقرير                

الضريبة للشهر الذي بيعت فيه فإن ضريبة القيمة المضافة على الفواتير المؤجلة تعتبر أصـول               

ع فيها المحاسبون عمل تقاص بين الـضريبة المـضافة تحـت    متداولة  ومن األخطاء التي قد يق  

 المؤجلـة وضـريبة القيمـة المـضافة       توالتي تمثل ضريبة فواتير المشتريا    )  المدينة(التسوية  

والتي تمثل الفرق بين مجموع الضريبة الداخلة والخارجـة وعرضـهم فـي             ) الدائنة(المستحقة  

  . حاسبيةالميزانية كرقم واحد وهذا مخالف للمبادئ الم

  حتساب الضريبة المضافةا 3.7.5

  :  المتعلقة باحتساب الضريبة المضافةتقبل البدء بحساب الضريبة سيتم تحديد المصطلحا

  ."القيمة األساسية"يطلق على قيمة السلعة قبل فرض الضريبة : القيمة األساسية* 

  .ةهي قيمة الضريبة والتي هي نسبة من القيمة األساسي: مبلغ الضريبة* 

 وهي قيمة السلعة أو الخدمة بعد الضريبة أي هي مجموع القيمـة األساسـية       : القيمة اإلجمالية * 

  .مبلغ الضريبةو

  نسبة الضريبة× القيمة األساسية  = مبلغ الضريبة 
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  مبلغ الضريبة+ القيمة األساسية = القيمة اإلجمالية 

  )نسبة الضريبة+1(×القيمة األساسية = القيمة اإلجمالية 

  القيمة اإلجمالية=   قيمة األساسية بمعلومية القيمة اإلجمالية ونسبة الضريبة ال
  ) نسبة الضريبة+1                                                           (

   مجموع الضريبة الخارجة–مجموع الضريبة الداخلة = المبلغ للدفع 

  العدد×)القيمة األساسية للوحدة( الضريبةليشمسعر الوحدة ال =  القيمة األساسية للفاتورة 

  العدد×)القيمة اإلجمالية للوحدة(سعر الوحدة يشمل الضريبة= القيمة اإلجمالية للفاتورة 

  مقلوب نسبة الضريبة×المبلغ للدفع = الربح 

  مجموع الضريبة الخارجة>  يكون المبلغ للدفع إذا كان مجموع الضريبة الداخلة :مالحظة

  مجموع الضريبة الخارجة<  لغ لإلرجاع إذا كان مجموع الضريبة الداخلة يكون المب

  .واإلرجاع يعني أن الدولة تعيد للمكلف الضريبة التي سبق أن دفعها للموردين عند الشراء

 فترة لكل مبيعاته مجموع على المستوجب المبلغ للضريبة، خاضع مكلف كل يحتسب

نفـسها   المدة خالل تحملها التي الضريبة الضريبة، هذه قيمة من يحسم أن له ويحق شهريا، مالية

تم  ما يحسم أن يستطيع الذي الشخص أن العلم مع الضرورية، الخدمات أو السلع على للحصول

 .ضريبية فواتير وبموجب فقط، قانونا المكلف الشخص هو قبضه مما دفعه

 اتجاري النشاط هذا كان سواء معينا نشاطا يزاول من كل على القانون يفرض األساس في

عـن   الضريبية اإلدارة بإبالغ يقوم أن امعفي كان أو الربح لتحقيق ويهدف اخدماتي أو اصناعي أو

مـؤدي   أو البـائع  يقوم (الخدمة تقديم أو البيع) للضريبة المنشئة الواقعة تحقق وعند النشاط، هذا

متلقـي   من ويقبضها المقدمة ةالخدم أو المبيع إلى وإضافتها المضافة الضريبة باحتساب الخدمة

الـضريبة   بموجبهـا  ودفـع  مدخالت أية بشراء البائع قام إذا المقابل وفي المشتري، أو الخدمة

الخاضـع   وعلـى  المدفوعـة  والـضريبة  المقبوضة الضريبة بين تقاص عمل له يحق المضافة
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يدور  أن أو قبله، من المدفوعة الضريبة حسم بعد الباقية المستوجبة الضريبة يؤدي أن للضريبة

من  يطلب أو ذاتها، الفترة في حسمه يستطع لم الذي المدفوعة، الضريبة فائض التالية الفترة إلى

أو  المـدخالت  على مضافة ضريبة المكلف يدفع لم إذا المقابل وفي .الفائض هذا استرجاع الدولة

مـن   المدخالت ريبةض يحسم أن القانون بموجب يستطيع ال ضريبية، فاتورة على يحصل لم إذا

  .اإليرادات أو المبيعات ضريبة

ولتحديد المبلغ للدفع يتم إعداد كشف المقبوضات والمدفوعات علما بـأن جانـب المقبوضـات               

  )خصم مسموح به ( اإلشعار الدائن– مرجع المبيعات –يحتوي على المبيعات 

 اإلشعار المدين   –ف  المصاري+  مرجع الشراء    –أما جانب المدفوعات فيحتوي على المشتريات       

وهذا مثال تم من خالله إعداد كـشف المقبوضـات وكـشف المـدفوعات              . )الخصم المكتسب (

  .للوصول إلى المبلغ الصافي للدفع

  كشف المقبوضات

القيمة 
 اإلجمالية

القيمة 
األساسية

مبلغ 
 الضريبة

 البيان
رقم 

التاريخالفاتورة

 5/1 20 فاتورة بيع 11624 68376 80000

 15/1 21 فاتورة بيع 2906 17094 20000

 23/1 22 فاتورة بيع 3400 20000 23400

 30/1 23 فاتورة بيع 14167 83333 97500

 31/1 24 فاتورة بيع 1090 6410 7500

 

 مجموع الضريبة الداخلة 22840019521433186
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  كشف المدفوعات

  

  : في فلسطينالصفقات المعفاة من المكوس المضافة 3.7.6

 . سنوات عدا التأجير لغرض الضيافة في الفنادق10التأجير للسكن لمدة ال تتجاوز 

 .1940لسنة ) دور السكن ( تأجير عقارات تتمتع بالحماية بموجب قانون تقييد إيجارات 

 شيقل جديد وتستثنى مـن  30 000عقدها مشتغل صغير تقل حصيلة صفقاته عن  الصفقات التي ي  

ذلك الصفقات التي تتناول بيع التجهيزات التي خصمت ضريبة المدخالت المدفوعة عنها حـين               

 .شرائها

حين شرائه أو استيراده تنزيل المدخالت عن شـرائه         , بيع مال ال يجوز بموجب أي تشريع أمن       

في ذلك أنه إذا تقرر إمكان تنزيل جزء من ضريبة المدخالت فيدفع جـزء           ويشترط  , أو استيراده 

 .نسبي من المكوس كنسبة الجزء المسموح بتنزيله إلى مجموع ضريبة المدخالت

 التاريخ م الفاتورةرق البيان مبلغ الضريبة القيمة األساسية القيمة اإلجمالية

 5/1 20 فاتورة شراء 12240 72000 84240

 8/1 535 فاتورة شراء 19516 114800 134316

 19/1 596 فاتورة شراء 2550 15000 17550

 30/1 237 فاتورة شراء 1020 6000 7020

 31/1 77 مرجع شراء 5576- 32800- 38376-

 

ةمجموع الضريبة الخارج 29750 175000 204750  

3436=29750-33186= المبلغ للدفع   
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 .إيداع المشتغل نقوداً لدى مؤسسة مالية أو إعطاؤه قرضاً إلى مؤسسة مالية

ـ         ار الكريمـة واألحجـار شـبه       الصفقات التي تتناول الماس خالف الماس االصطناعي واألحج

الكريمة غير المرصعة من النوع الذي يعفى استيراده من كامل الرسوم الجمركية والتي تعقد مع               

  .       ا فقطعليهمشتغل يقتصر شغله الذي عقدت الصفقة في سياقه 

  :  في فلسطينةالمشكالت المتعلقة بالضرائب غير المباشر 3.8

من أهم ماورد فـي البروتوكـول االقتـصادي          :ة والجمركية  الضريبي اإليراداتتسرب  : 3.8.1

 ومنظمة التحرير الفلسطينية، تفـسير أسـس تحـصيل اإليـرادات            إسرائيلالموقع بين حكومة    

ا من ضريبة مضافة وضريبة شراء، شاملة أيـضاً         عليهما  والجمركية على البضائع المستوردة،     

نقطة االستهالك هـي أسـاس      ) قاعدة(على أن    االتفاق، من هنا تم     إسرائيلالبضائع القادمة من    

التحصيل، والتي تعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي تـستحق اإليـرادات الجمركيـة               

أو التي استوردت عـن     , إسرائيلوالضريبية المفروضة على جميع أنواع البضائع المصنعة في         

  .، والمستهلكة في المناطق الفلسطينيةإسرائيلطريق 

، البضائع المستوردة من قبل تجـار       إسرائيلد بالبضائع المستوردة عن طريق      والمقصو

، شريطة أن يكون واضحاً في الفـواتير أن         إسرائيلفلسطينيين أو اسرائيليين عبر أي من معابر        

المصب النهائي لهذه المستوردات هو المناطق الفلسطينية، وبذلك تحولت اإليرادات من الجمارك            

ضافة وضريبة الشراء والمفروضة على البضائع المستوردة من مسارها نحـو  وضريبة القيمة الم 

، إلى مسارها الجديد نحو خزينـة الـسلطة الوطنيـة           االتفاقالخزينة اإلسرائيلية، كما كانت قبل      

  .الفلسطينية
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ومن ناحية نظرية، فإن هذه العملية كان البد وأن تزيد من إيـرادات الـسلطة الوطنيـة           

أن الخزينة الفلسطينية عانت من تسرب لإليرادات الجمركية والضريبة، وأسـباب  الفلسطينية، إال   

نه اليزال يوجد هناك ثغرات كبيرة في نظام اإليـرادات الماليـة للفلـسطينيين،              أ" هذا التسرب     

، بالرغم من   إسرائيليينواإلشارة هنا إلى السلع التي تباع في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل              

، )المستوردات غيـر المباشـرة    ( الصنع   إسرائيلية وليست   إسرائيلستوردة من خارج    أنها سلع م  

، وعند بيعها في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني يجـب          إسرائيليةوهذه السلع يجب تصنيفها كغير      

تحويل إيراداتها الجمركية للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب مـا هـو عـادة فـي االتحـادات                 

  . األمر الذي ال يتم ويفقد السلطة الفلسطينية عائدات كبيرة.)1995 الجوهري،(الجمركية

وهناك مصدرا آخر لتسرب إيرادات السلطة من الجمارك ناتج عـن اعتمـاد أسـلوب               

 والسلطة الوطنية الفلسطينية، بدال من اعتماد       إسرائيلالفواتير عند تقسيم اإليرادات الجمركية بين       

فلسطينية، ويتأتى على هذا النظام بعض الخسائر في إيـرادات          تقديرات التدفق الكلي للواردات ال    

 بتعـويض الـسلطة     إسرائيلالسلطة الوطنية الفلسطينية من الضرائب الجمركية، وال بد أن تقوم           

عن ذلك، أما بالنسبة للمصدر الثالث لتسرب اإليرادات الضريبية التجارية من الخزينة الفلسطينية             

اإليرادات الجمركية على المحتوي األجنبي لبضائع يتم بيعها من قبل          إلى اإلسرائيلية، فيتمثل في     

 أن، حيـث   )السلع معـادة التـصدير    (اإلسرائيليين للفلسطينيين على اعتبار أنها إسرائيلية المنشأ        

ويـتم اإلضـافة أو التغييـر       , هناك العديد من البضائع التي يستوردها اإلسرائيليون من الخارج        

ساسية، ومن ثم تباع للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنهـا      البسيط في صفاتها األ   

 الجمركية،  االتفاقيات ال تخضع للرسوم الجمركية، وهذا اإلجراء يتنافى مع مبادئ           إسرائيليةسلع  

بحيث يجب أن تخصص اإليرادات الجمركية عن الجزء غير اإلسـرائيلي فـي هـذه البـضائع      
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 النهائية لهذا الجزء هي مناطق الحكـم الـذاتي          االستهالك، ألن نقطة    للسلطة الوطنية الفلسطينية  

  .)1995 الجوهري،(الفلسطيني

  :  البروتوكول االقتصادي3.8.2

 ومنظمة التحرير الفلسطينية فـي بـاريس        إسرائيلوقع البروتوكول االقتصادي بين حكومة      

 واشنطن، ويتكون االتفـاق      باتفاق أوسلو السياسي الموقع في     إلحاقه، وتم   29/04/1994بتاريخ  

هم ما جاء به من مواد ونصوص تتعلق وتختص بالترتيبات الجمركيـة            أ عشر مادة، و   إحدىمن  

كان من خالل المادة الثالثة والمتعلقة بالضرائب وسياسات االستيراد، كـذلك المـادة الـسادسة               

رد في البروتوكـول     ما و  إجمال المحلي، ويمكن    اإلنتاجوالمتعلقة بالضرائب غير المباشرة على      

  : بما يليأساسيةمن بنود 

 ومنـاطق الـسلطة     إسـرائيل الحرية الكاملة لحركة البضائع الصناعية والزراعية ما بين           :أوال

ا، ويستثني االتفاق ستة مواد زراعيـة       عليه جمارك أو ضرائب استيراد      أيهالفلسطينية بدون دفع    

 تلغـى  أنخيار والبطاطا والبيض والدواجن، على فلسطينية، وهذه المواد هي البطيخ والبندورة وال    

 الـسلطات   أن إال ،)1994،  البروتوكـول االقتـصادي   (  سنوات أربعهذه القيود وترفع عنها خالل فترة       

 تنقل البضائع الفلسطينية تحت ذرائع االغالقـات وحجـج الفحـص            إعاقة أمعنت في    اإلسرائيلية

ـ ، وال وإسرائيلابر ما بين المناطق الفلسطينية       إلى الحواجز التي استخدمتها كمع     إضافة األمني ي ت

 البضائع بمعظمها باتجـاه واحـد وهـو مـن           فأصبحتبدرجة كبيرة على حرية البضائع،      أثرت  

 تؤدي إلى الحد من كمية السلع التـي تعبـر           األمنيةن التدابير   إ إلى المناطق الفلسطينية،     إسرائيل

 الجمـارك الـسلطة الوطنيـة       إيـرادات  تقلـيص     الفلسطينية، مما يؤدي إلى    اإلسرائيليةالحدود  

  . الجمارك السلطة الوطنية الفلسطينيةإيرادات الفلسطينية، مما يؤدي إلى تقليص اإلسرائيلية
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 واإلنتـاج  تستخدم تعرفة الجمـارك وضـرائب الـشراء          أنيتوجب على السلطة الوطنية      : ثانيا

طينية على ما يتم استيراد لمناطق الـسلطة   في تحديد التعرفة الجمركية الفلس    أدنى كحد   اإلسرائيلية

 :ويوجد ثالث استثناءات لهذه القاعدة. )1995 الجوهري،(الفلسطينية

ن السلطة الوطنية الفلسطينية لها الصالحية الكاملة في مجال االسـتيراد           األول أ االستثناء  * 

  . أخرىميةوإسال ومصر ودول عربية األردنونظام الجمارك بالنسبة للبضائع المنتجة في 

أما االستثناء الثاني فهو صالحية السلطة الوطنية الفلسطينية في تحديد قيمـة الـضرائب              * 

والجمارك على عدد من المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات الطبية وبعض أنـواع البـضائع               

  .الضرورية لبرامج التنمية

ب الشراء علـى المركبـات      واالستثناء الثالث وهو فيما يخص التعرفة الجمركية وضرائ       * 

المستوردة، حيث يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية إقرار التعرفة الجمركية وضرائب الشراء على            

  . تلك المركبات بشرط تسجيلها في المناطق الفلسطينية

أما المادة الثالثة من البروتوكول االقتصادي توضح وتشرح العالقات الـضريبة وسياسـة        :ثالثا

، حيث بينت ما هو حق للسلطة الوطنية الفلـسطينية مـن تحديـد              )االستيراد(رجية  التجارة الخا 

، وغيرهـا مـن   )A1, A2, B(لتعرفة الجمارك على البضائع والسلع الواردة ضـمن القـوائم   

 في تعديل التعرفة الجمركية والضرائب على الواردات، وسـيادة هـذه            إسرائيلالسيارات، وحق   

 الفلسطينية، وأيضا ألزمت السلطة الوطنية الفلـسطينية      االستيرادة  السياسات الجمركية على سياس   

  %.16-%15 مع حقها في تحديده عند مستوى إسرائيلضريبة المضافة المعتمد في البمعدل 



 75

 الفلـسطينية   األسـواق  على المعابر، وتحكمها في تدفق السلع بـين          إسرائيلإن سيطرة   

ك السلع أو السلع المناظرة لها والتـي تمثـل بـديال     عددا كبيرا من تلأن العربية، كما   واألسواق

 من الرسوم الجمركية، نتيجة اللتزامها بمقررات وترتيبات منظمـة         إعفاؤهاقريبا وقويا لها قد تم      

 واألسـواق  تنشيط التجارة بـين الـضفة والقطـاع      إمكانية الذي قلل من     األمرالتجارة العالمية،   

  ).2002 ،العارضة والجعفري(  العربية المجاورة

ما أن انخفاض نسبة التوافق والتطابق بين الصادرات الفلسطينية والواردات العربيـة             ك 

والعكس بالعكس، قد افقد السلطة الوطنية الفلسطينية القدرة على تنـشيط تجارتهـا مـع الـدول             

 اإليـرادات  وبالتالي انخفاض نسبة     ).2000ماس،   الدراسات االقتصادية الفلسطيني،     أبحاثمعهد   (العربية

التي يتم توليدها من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات الفلسطينية مـن              

 في التجارة الخارجية الفلسطينية من جهة، وزيادة        إسرائيل ومصر، وهو مازاد من تحكم       األردن

 السلطة الوطنية الفلسطينية على الرسوم والضرائب الجمركية المفروضـة علـى المـستوردات            

  .أخرى أو عبرها من جهة إسرائيلالفلسطينية من 

أما المادة السادسة من ذات البروتوكول، فناقشت موضوع الضرائب غير المباشرة علـى        :رابعا

 يفرضـها كـل     أخرى ضرائب   وأية المحلي من ضريبة قيمة مضافة وضريبة مشتريات         اإلنتاج

لغايـات  ) المقاصـة ( الموحـدة    طرف في منطقته، واتفق الطرفان على صيغة وشكل الفـاتورة         

وقـد  "التقاص، وآلية تطبيق التسويات على الضرائب غير المباشرة بناء على الفواتير الموحـدة،    

 على المبيعات من المنتجات المحلية إلـى        إسرائيل فرض ضريبة القيمة المضافة السائدة في        أدى

ـ فقدان السلع المنتجة محلياً وقدرتها التنافسية في األسواق           التـصدير، ممـا أدى إلـى        واقوأس

   ). 2002 العارضة، والجعفري(انخفاض اإليرادات من الضرائب المفروضة على اإلنتاج المحلي
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ال زال يـشكل    ) المقاصـة (إن موضوع الفاتورة الموحدة      ):المقاصة( الفاتورة الموحدة     3.8.3

 المسئولونة، حيث أشار     الجمارك والمكوس في وزارة المالية الفلسطيني      مسئولي لدى   كبرالهم األ 

من قيمتهـا  % 40 -% 30إلى أن التهرب من الضرائب المترتبة على المقاصة يصل إلى مابين         

وإلى عدم تقديم التاجر الفلـسطيني الفـاتورة الموحـدة، أو           , ويعود ذلك إلى عمليات التهريب    " 

  ). 2004 بد الرازق،ع(  باالكتفاء بفاتورة تغطي جزءا من الصفقةاإلسرائيليالتفاقه مع التاجر 

وبالتالي تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لخسائر كبيرة ناتجة عـن عـدم تحـصيلها               

للضرائب المترتبة على المقاصة، ومن ثم عدم قدرتها على المطالبـة بتلـك الـضرائب خـالل         

مما يؤدي إلى انتقال عبء الضرائب غيـر المباشـرة        , اإلسرائيلياالجتماع الشهري مع الجانب     

  .على الخزينة الفلسطينية بصورة غير مباشرة

ن هناك عدد كبير من جوانب القصور في كل من التمويـل الخـارجي              أأضف إلى ذلك    

 الضرائب غير المباشـرة المحتجـزة لـدى         إليراداتوالتحويالت من المبالغ المتجمعة تراكميا      

 مليـون دوالر    21 ، والتي شهدت استقرارا من حيث معدل التمويل الـشهري والبـالغ           إسرائيل

 مليون دوالر أمريكي،    40يرادات للموازنة وقدره    إيمثل نصف المبلغ المتوقع ك     مريكي، وهو ما  أ

 أبـو (  فجوة في المـوارد    تواجه ما تواصل هذا التوجه فإن السلطة الوطنية الفلسطينية سوف           وإذا

بها دون استـشارة   حجزها لتلك األموال أو التصرف     إسرائيلوذلك إذا ما واصلت     ) 2004الفحم،  

وذلك من منطق االستعالء وسيطرة القوة علـى العالقـة     , أو الرجوع للسلطة الوطنية الفلسطينية    

  .مابين الجانبين

إن أهمية الفاتورة الموحدة للجانب الفلسطيني تنبع من كون حجم التبادل التجاري كبيـر              

اع غزة هي مـن إسـرائيل،       ، بمعنى أن نسبة عالية من واردات الضفة الغربية وقط         إسرائيلمع  
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 إسـرائيل  من العالم الخـارجي، فـإن        لالستيرادفبالرغم من تشجيع السلطة الوطنية الفلسطينية       

مـن واردات القطـاع   % 95 بنـسبة    تستأثرمازالت المصدر الرئيسي للمناطق الفلسطينية، فهي       

   .)2004 الجعفري،( من الواردات للضفة الغربية %85و

رجعنـا إلـى هيكـل وبيـان          من المقاصة إذا ما    اإليرادات ميةأه تظهر   األرقاموبلغة  

فقـد بلـغ حجـم      ,  والمتحقق لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية     عليالف النصف سنوية    اإليرادات

، منهـا   أمريكـي  مليون دوالر    490 حوالي   2004 من العام المالي     األول في النصف    اإليرادات

 ,) مليون غيـر ضـريبية     53 و  ضريبية إيراداتون   ملي 95 (عليه مليون إيرادات محلية، و    142

 ومن هنا يتبـين     )2004،  المجلس التشريعي الفلسطيني  (  المقاصة إيرادات أمريكي مليون دوالر    292و

  .من حجم اإليرادات المتحققة للفترة المذكورة% 60أن اإليرادات من المقاصة شكلت ما يقارب 

  :)المقاصة( خصائص الفاتورة الموحدة 3.8.3.1

 عمليات الصفقات التجارية والخدمات بين المشتغلين       إثباتأنها فاتورة خاصة تستعمل في      * 

  .المرخصين فقط

أنها تستخدم ليس فقط إلثبات عمليات الشراء والبيع فقط، بل لتبادل الخدمات سواء محليـا            * 

 . ويمكن أيضاً استعمالها من قبل المؤسسات غير الربحيةإسرائيلأو مع 

ا حرف  عليهشكل خاص، فالفاتورة الصادرة من الجانب الفلسطيني يكون مكتوبا           ذات   أنها* 

)P (      وهو الحرف األول من كلمة)Palestine(      اإلسـرائيلي ، والفاتورة الصادرة من الجانب 

 ).Israel( من كلمة األولوهو الحرف ) I(ا حرف عليهيكون مكتوبا 
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 والمنـاطق   إسـرائيل مات مـابين    تستعمل فقط عند تبادل الصفقات التجاريـة أو الخـد         * 

 .الفلسطينية

 ال يمكن لدوائر الـضريبة      اإلسرائيليأنه بدون هذه الفواتير الموحدة المتبادلة مع الجانب         * 

 .الفلسطينية خصم الضريبة اإلضافية المتحققة على هذه الفواتبر

لنسخ تبقى  مكونة من خمس نسخ، األولى والثانية تعطي للمشتري أو متلقي الخدمة وباقي ا            * 

في صورة المشتغل البائع أو مقدم الخدمة مصدر الفاتورة الستعمالها فـي تنظـيم حـساباته            

 .الشهرية

 . من تاريخ إصدارهاأشهرإن مدة صالحيتها القانونية هي ستة * 

 45على المشتري أو متلقي الخدمة أن يقدم الفاتورة لدوائر ضريبة القيمـة المـضافة خـالل          * 

 .يوما

 .)2000حاتم، (الفاتورة بخط واضح وأن تكون األرقام مكتوبة باللغة االنجليزية فقط  تعبأ أن* 

وباألخص محاولة بعض التجار من     ) المقاصة(ولحل المشاكل المتعلقة بالفواتير الموحدة      

سـرائيل بـدونها، قامـت اإلدارة العامـة         إ من   ةالتهرب منها، وبالتالي تهريب البضائع المشترا     

، وذلـك لتفعيـل الرقابـة والمتابعـة         ) الجمركي األمن( بتشغيل ما سمي ب      المكوس و للجمارك

 تكون هناك فاتورة مقاصـة مـع   أنالميدانية لنقل البضائع، وبالتالي محاولة ضبط مسالة وجوب   

 إلى المناطق الفلسطينية أو مصادرة تلك البضائع المهربـة،          إسرائيلكل شحنة بضائع قادمة من      

 الجمركي ما زال بحاجـة      األمن أن إال،  2004 في العام    أغسطسفي   الجمركي   األمنوبدا عمل   

  . وجودهوأهداف عمله وكفاءة عناصره وموظفيه كذلك في غايات أساليبللتدعيم والتطوير في 
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 مجموعـة مـن الفـرائض    بأنـه يعرف النظام الضريبي   : الضريبية واألنظمة القوانين    3.8.4

 للسلطة العامـة علـى اخـتالف        بأدائهاي زمن محدد    والضرائب التي يلتزم رعايا دولة معينة ف      

 ضـيق،  وآخـر يمثل تعبير النظام في الضرائب مفهوم واسع       و مستوياتها من مركزية أو محلية،    

فالمفهوم الضيق يعني مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من االستقطاع الضريبي فـي              

فهو مجموع العناصـر  , حصيل، أما المفهوم الواسع  مراحله المتتالية، من التشريع إلى التقدير والت      

 واالقتصادية والفنية، والتي يؤدي تراكمها إلى كيان أو وجود ضريبي معـين، ذلـك               األيدلوجية

 عنها في المجتمـع  الرأسماليالكيان الذي يمثل الواجهة للناظم، الذي تختلف مالمحه في المجتمع   

  ).1998 البطريق، (ا عن صورته في مجتمع متخلفتختلف في مجتمع متقدم اقتصاديواالشتراكي، 

 بالنظام  1967عتبر النظام الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة ما قبل حزيران             او

 االستعماري مع التحديثات التي شهدتها فـي فتـرة   اإلرثالهجين، حيث مزجت فيه عناصر من       

، قامت تلك السلطات بتغيير     1967زيران   في ح  اإلسرائيليالخمسينات والستينات، وبعد االحتالل     

 العسكرية والتي غيرت من خاللها الوجه الذي كان         لألوامر إصدارهاالنظام الضريبي من خالل     

، ها جديدة من  أنواعا رفعت من معدالت ونسب الضرائب، وفرضت        وأيضاقائما للنظام الضريبي،    

  . الضريبيةرةاإلدا إلى ذلك التغيير الجوهري الذي قامت به في هيكل أضف

 المراجعـة   إجراءولوية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تكمن في        فإن األ , وعلى هذه الخلفية  

 ن االتفاقيات االقتصادية الموقعة بين منظمة التحريـر الفلـسطينية         أال  إالشاملة للنظام الضريبي،    

مح بمثـل هـذه    ال تـس  الفلـسطينية  والسلطة الوطنية    إسرائيل، ثم بين حكومة     إسرائيلحكومة  و

 المرحلة االنتقالية، وتسمح فقط بتعديالت على ضريبة الـدخل وعلـى            أثناءالمراجعات الشاملة   
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 تحدد التخفيض المسموح علـى ضـريبة القيمـة    أنهاالتعرفة الجمركية على بضائع محدده، كما   

  ).1996 النقيب،( ىكحد أعل%) 2(المضافة باثنين في المائة 

 النظام الضريبي في فلسطين قد تمت صياغتها في اتفاق باريس           ن عناصر أوال بد من القول     

، إال أنها تعتبر امتدادا وانعكاسا للسياسة الماليـة التـي كانـت تمارسـها الـسلطات           االقتصادي

جـاءت صـياغة    و المدنية ،لإلدارة تمويل الخزينة  اإلسرائيلي، حيث استهدف النظام     اإلسرائيلية

  ).2002 الجعفري، ( والمناطق الفلسطينيةإسرائيل بين االقتصادية النظام الضريبي داعمة للعالقات

لقد ورثت السلطة الفلسطينية مجموعة من القوانين واألنظمة الضريبية غير الموحـدة فـي              

المناطق الفلسطينية، فالتشريع المتعلق بالجمارك والمكوس والضرائب غير المباشرة المطبق في           

، وقد أدى إصدار المئات     1967 الذي كان سائدا قبل عام       األردنيالضفة الغربية يعود إلى النظام      

 خالل الثماني والعشرين سنة من االحتالل إلى تغيير هذا النظام           اإلسرائيليةمن األوامر العسكرية    

والتشريع في جميع نواحيه، بحيث لم يتبق من النظام األردني إال هيكله القانوني، أما في قطـاع                 

ني للنظام الضريبي المطبق هو نظام االنتداب البريطاني الذي كـان سـائدا          غزة، فاألساس القانو  

 1948 السلطات المـصرية مـا بـين عـامي           عليه مع التعديالت التي أدخلتها      1948قبل عام   

 بتغيير جميع نواحي النظـام فـي        اإلسرائيلية، وكما في الضفة الغربية، قامت السلطات        1967و

  ).1996 النقيب،( قطاع غزة أثناء سنين االحتالل

 ومنظمة التحرير الفلـسطينية،     إسرائيلوبموجب البروتوكول االقتصادي الموقع بين حكومة       

فالسلطة الوطنية الفلسطينية التستطيع تغيير الكثير من التـشريعات واألنظمـة الـضريبية مـن           

، ضريبة قيمة مضافة وضريبة شراء والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب غير المباشـرة        

ول أ تم صـدور  الذي قد ينشأ من انتقال السلطات والصالحيات،         و ولتالفي حصول فراغ قانوني   
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 التـي   واألوامـر  واألنظمـة  باستمرار العمل بالقوانين     1994 عام    رئاسي بهذا الخصوص   قرار

، الوقـائع الفلـسطينية    ( الفلـسطينية  األراضـي  في   05/06/1967كانت سارية المفعول قبل تاريخ      

  . وفر ذلك الغطاء القانوني لوزارة المالية لجباية الضرائب غير المباشرة وقد).1994

وبناءا على ماسبق، بقيت القوانين ذات العالقة باألمور الجمركيـة والمطبقـة فـي منـاطق      

  :السلطة الوطنية الفلسطينية هي التالية

الـضفة   وتعديالته والمطبـق فـي       1962لسنة  ) 1( رقم   األردنيةقانون الجمارك والمكوس     -1
  .الغربية

 . وتعديالته المعمول بها في قطاع غزة1929لسنة ) 21(قانون الجمارك رقم  -2

 اإلسرائيلية العسكرية   باألوامر، استمر العمل    اإلسرائيلي والتزاما باالتفاقيات الموقعة مع الجانب      
 :التالية

  .1967لسنة ) 96(رقم ) منطقة الضفة الغربية(أمر بشان منطقة جمركية  -1

 .1969لسنة ) 309(رقم ) يهودا والسامرة(ان الصالحيات الجمركية أمر بش -2

لـسنة  ) 658(أمر بشأن قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية رقـم        -3
1976. 

 .1986لسنة ) 1183(أمر بشأن فرض مكوس على خدمات مستوردة رقم  -4

 .1985لسنة ) 1150(أمر بشأن فرض مكوس على السيارات رقم  -5

قوانين الضرائب غير المباشرة التي كانت سارية المفعول في الـضفة الغربيـة عـشية               أما  
  : فهي1967 عام اإلسرائيلياالحتالل 

  .1962لسنة ) 1(المكوس رقم  وقانون الجمارك -1

 .1952لسنة ) 32(قانون التبغ رقم  -2
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 .1953لسنة ) 15(قانون المسكرات رقم  -3

 .1950لسنة ) 16(قانون الملح رقم  -4

 .1963لسنة ) 16(رسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم قانون ال -5

 .1960لسنة ) 32(قانون المكوس على المنتجات النفطية رقم  -6

 .1951لسنة ) 59(قانون صنع الكبريت رقم  -7

   :لها عالقة بالجمارك والمكوس و التي مازالت مطبقة في الضفة الغربيةاألردنيةأما القوانين 

  .1960لسنة ) 16(قانون العقوبات رقم 

 .1952لسنة ) 16( رقم األميريةقانون تحصيل األموال  -1

 .1965لسنة ) 16( رقم اإلجراءقانون ذيل  -2

                                         .1958لسنة ) 25(قانون دعاوي الحكومة رقم  -3

 :هذا وقد قام المجلس التشريعي بسن بعض القوانين والتي لها عالقة بالجمارك والمكوس

  .2001لسنة ) 2( المحاكمات المدنية والتجارية رقم أصولقانون 

 .2001لسنة ) 3( الجزائية رقم اإلجراءاتقانون  -1

 .2001لسنة ) 5(قانون تشغيل المحاكم النظامية رقم  -2

 .2002قانون السلطة القضائية لسنة  -3

 .2001قانون البينات لسنة  -4

، إال أن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية ال        )1999-1994(وبالرغم من انتهاء الفترة االنتقالية      

 الموروثة  واألنظمةزالت تطبق القوانين واألنظمة المتعلقة بالجمارك والمكوس وفقا لتلك القوانين           

 لألراضي الفلسطينية، وهي قوانين وأنظمة وضعت لخدمة أهـداف  اإلسرائيليعن فترة االحتالل  
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لمشرع الفلسطيني فيما يخص الجانب التشريعي      يؤخذ على ا   ، وهذا ما  اإلسرائيليوغايات المحتل   

فإن محكمة الجمارك الزالت    , من القوانين ذات العالقة بالضرائب غير المباشرة، إضافة إلى ذلك         

مشروعا ينتظر التنفيذ، ولغاية هذا التاريخ تحول القضايا الضريبية والجمركية إلى محاكم الصلح             

على لقراره بإنشاء محكمة الجمـارك، وهـذا يـؤثر          والبداية بالرغم من اتخاذ مجلس القضاء األ      

بصورة مباشرة على التعامل ومتابعة قضايا التهرب إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمكلفين والتـي      

قد تنتظر لفترات طويلة للنظر فيها في المحاكم العادية في ظل غياب محكمـة متخصـصة فـي     

، إضافة لعدم وجـود الكـادر القـضائي    عمالهمأمما يؤثر سلباً على  ,  الجمارك والمكوس  فقضايا

  . المواقع ذات العالقة في تلك المحاكم المزمع إنشاؤهاإشغالالمتخصص في 

ومما ال شك فيه، فإن تحويل بعض القضايا المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وباألخص تلك              

كل مؤشرا واضحا لمـدى     ، إلى محكمة امن الدولة يش     )المقاصة(المتعلقة بمسالة الفواتير الموحدة     

الفراغ القضائي والتشريعي للتعامل مع مثل تلك القضايا، وألن حجة السلطة الوطنية الفلـسطينية           

  . ومقدرات ومكتسبات الشعب الفلسطينياالقتصاديفي ذلك أن تلك القضايا تمس باألمن 
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  : مقدمة4.1

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسـة ، مجتمـع الدراسـة، وكـذلك أداة الدراسـة                

لفصل وصفا لإلجراءات التـي     المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا ا          

ـ          د قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التـي اعتم

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة

لمنهج الوصـفي  ا جل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام      أمن  :  منهجية الدراسة  4.2

في البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحـة      والذي يعرف بأنه طريقة     التحليلي  

        للدراسة والقياس كما هي دون تدخل في مجرياتها ويستطيع أن يتفاعل معها فيـصفها ويحللهـا               

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المساهمة فـي زيـادة حجـم               ).2002األغا،  ( 

يمة المضافة، وقد تم الحصول على البيانـات الالزمـة      عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة الق     

  :من المصادر الثانوية واألولية كما يلي

  : المصادر الثانوية4.2.1

  :لمعالجة اإلطار النظري للدراسة استخدمت مصادر البيانات الثانوية من خالل

.الكتب والمراجع العلمية العربية واألجنبية •

.ة المتخصصةالدوريات والمجالت العلمية والمهني •

.  األبحاث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث •
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  : المصادر األولية4.2.2

  :تم جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة من خالل األدوات التالية
التي تم إعدادها لهذا الغرض وتوزيعها ) Questionnaire(صممت استبانه كأداة رئيسية للبحث 

 Statistical Package)مضافة  وتحليلها باستخدام  البرنامج اإلحصائيعلى دوائر الضريبة ال

for Social Science ) SPSS  .م األول ين، القسوقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين رئيسي

معلومات شخصية، والقسم الثاني تم تقسيمه إلى خمسة مجاالت، المجال األول، معلومات تتعلق 

ائرة ضريبة القيمة المضافة، المجال الثاني، معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في د

بإجراءات العمل والتفتيش، المجال الثالث، معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة، 

المجال الرابع، معلومات تتعلق بمدى التزام المؤسسات، المجال الخامس، معلومات تتعلق بأثر 

  .ريبة المضافةإتفاق باريس االقتصادي على الض

  .تم إجراء مقابالت مع بعض المسئولين والموظفين في دائرة الضريبة المضافة •

  : مجتمع الدراسة4.3 

رؤساء األقسام والمدراء والمحاسبين  وقد بلغ عـدد   ويتكون مجتمع الدراسة من مفتشي الضريبة 

 وقـد تـم     .شامل موظف، لذلك فقد تم استخدام أسلوب الحصر ال        40أفراد حجم مجتمع الدراسة     

 اسـتبانة ، وبعـد تفحـص    40توزيع االستبانات على جميع أفراد مجتمع الدراسة، وتم استرداد       

االستبانات تم استبعاد استبانة واحدة لعدم تحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك             

تبين خصائص مجتمع   والجداول التالية   .   استبانة 39يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة هو       

  :الدراسة كالتالي

 25 مـن  أقلمن مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم   % 2.6أن  ) 3(يبين جدول رقم    :  متغير العمر  -

  سـنة، 35 مـن  أقـل  سنة إلـى     25من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 30.8 و سنة،
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% 28.2و  سـنة،  45 من   أقل سنة إلى    35من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 38.5و

، وهذا يعني أن معظم الموظفين مـن الـشباب    سنة فأكثر45من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم    

   .الذين يستطيعون العمل دون كلل أو ملل

  )3(جدول رقم 
  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمر

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  2.6  1   سنة25 من أقل
  30.8  12   سنة35 من أقل إلي 25
  38.5  15   سنة45 من أقل إلي 35
  28.2  11   فأكثر سنة45

  100.0  39  المجموع

  

 % 28.2من مجتمع الدراسة من الذكور، و % 71.8أن) 4(يبين جدول رقم :  متغير الجنس-

  . وهذا يدل على قدرة الشباب على تحمل أعباء العملمن مجتمع الدراسة من اإلناث

  )4(جدول رقم 
   حسب متغير الجنستوزيع مجتمع الدراسة

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  71.8  28  ذكر

  28.2  11  أنثى
  100.0  39  المجموع

  

من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي % 94.9أن ) 5(يبين جدول رقم :  متغير المؤهل العلمي-

من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير، مما يؤكد حرص اإلدارة % 5.1 وبكالوريوس،

  . اختيار كوادر مؤهلة علمياعلى
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  )5(جدول رقم 
  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  0.0  0  دبلوم

  94.9  37  بكالوريوس
  5.1  2  ماجستير
 0.0  0  دكتوراه

  100.0  39  المجموع

  

 لدراسة من سكان شمال غزة،من مجتمع ا% 7.7أن ) 6(يبين جدول رقم :  متغير السكن-

من مجتمع الدراسة من سكان % 7.7 ومن مجتمع الدراسة من سكان مدينة غزة،% 48.7و

  .من مجتمع الدراسة من سكان المناطق الجنوبية% 35.9 والمناطق الوسطى،

  )6(جدول رقم 
  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير السكن

  النسبة المئوية  التكرار  السكن
  7.7  3  شمال غزة

  48.7  19  غزة
  7.7  3المناطق الوسطي                                 

  35.9  14  المناطق الجنوبية
  100.0  39  المجموع

  

 في  خصصةمن مجتمع الدراسة مت   % 92.3أن  ) 7(يبين جدول رقم    : متغير التخصص العلمي   -

تمع الدراسـة   من مج 2.6 في إدارة األعمال، و    من مجتمع الدراسة متخصصة   % 2.6 و المحاسبة،

مـن مجتمـع الدراسـة متخصـصين فـي      % 2.6و ،صين في العلوم المالية والمصرفية متخص

  .  ، وهذا يدل على أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة من المحاسبيناالقتصاد
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  )7(جدول رقم 
                   توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

  النسبة المئوية  كرارالت  التخصص العلمي
  92.3  36  محاسبة

  2.6  1  إدارة أعمال
  2.6  1  علوم مالية ومصرفية

  2.6  1  اقتصاد
  0.0  0  أخرى

  100.0  39  المجموع

  

مـن  % 7.7أن  ) 8(يبين جدول رقـم     : عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة      متغير   -

% 41.0 و  سنوات، 5-1 من   ة المهنة  في مجال ممارس   هملدي سنوات الخبرة مجتمع الدراسة بلغت    

  سـنوات،  10-6 مـن     في مجال ممارسة المهنة    لديهم سنوات الخبرة من مجتمع الدراسة بلغت     

 15-11 مـن     في مجال ممارسة المهنة    لديهم سنوات الخبرة من مجتمع الدراسة بلغت     % 30.8و

 مـن   لمهنـة  في مجال ممارسة ا    لديهم سنوات الخبرة من مجتمع الدراسة بلغت     % 20.5 و سنة،

  . خبرة في مجال العمللديهم سنة، مما يدل على أن معظم موظفي الدائرة 11-15

  )8(جدول رقم 
  عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 

عدد سنوات 
الخبرة في مجال 
  ممارسة المهنة

  النسبة المئوية  التكرار

  7.7  3               سنوات5 -1
  41.0  16  سنوات6-10

  30.8  12  سنة11-15
  20.5  8  فأكثر سنة 16

  100.0  39  المجموع
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القيمـة المـضافة خـالل       بضريبة    مباشرة عدد الدورات التي التحقت بها ذات صلة      متغير   -

 من مجتمع الدراسة لم يلتحقـوا فـي  % 20.5أن  ) 9(يبين جدول رقم    : سنوات الماضية  الخمس

% 64.1 والقيمة المضافة خالل الخمس سـنوات الماضـية،   بضريبة  مباشرةصلةالدورات ذات   

القيمة المضافة   بضريبة    مباشرة  بها ذات صلة   واالدورات التي التحق  من مجتمع الدراسة بلغ عدد      

من مجتمـع الدراسـة بلـغ عـدد         % 10.3 و  دورات، 5-1خالل الخمس سنوات الماضية من      

 القيمة المـضافة خـالل الخمـس سـنوات      بضريبة مباشرة بها ذات صلة وا التي التحق  الدورات

 بها ذات   وا التي التحق  من مجتمع الدراسة بلغ عدد الدورات     % 5.1 دورات، و  10-6الماضية من   

  . دورة فأكثر11 القيمة المضافة خالل الخمس سنوات الماضية  بضريبة مباشرةصلة

  )9(جدول رقم 

  مباشرةت التي التحقت بها ذات صلةعدد الدوراتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 

  القيمة المضافة خالل الخمس سنوات الماضيةبضريبة 

   بضريبة مباشرةعدد الدورات التي التحقت بها ذات صلة
  النسبة المئوية  التكرار  القيمة المضافة خالل الخمس سنوات الماضية 

  20.5  8  ال توجد
  64.1  25   دورات5-1من 
  10.3  4   دورات10-6من
  5.1  2  ة فأكثر دور11

  100.0  39  المجموع

  

من مجتمع الدراسة بلـغ عـدد   % 25.6أن ) 10( يبين جدول رقم     :متغير عدد موظفي الدائرة   -

من مجتمع الدراسة بلـغ عـدد المـوظفين    % 23.1 و موظفين،10-5 من  لديهمموظفي الدائرة   

 في الـدائرة مـن      من مجتمع الدراسة بلغ عدد الموظفين     % 10.3 و  موظف، 15-11 من   لديهم
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 موظف  21 في الدائرة    لديهممن مجتمع الدراسة بلغ عدد الموظفين       % 41.0 و  موظف، 16-20

  .فأكثر

  )10(جدول رقم 
                     توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد موظفي الدائرة

  النسبة المئوية  التكرار  عدد موظفي الدائرة
  25.6  10 موظفين                            5-10

  23.1  9   موظف11-15
  10.3  4   موظف16-20
  41.0  16   موظف فما فوق21

  100.0  39  المجموع

        

  : أداة الدراسة4.4

  :تم استخدام االستبانة كإحدى أدوات الدراسة ، وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كالتالي        

  .  فقرات9 ويتكون من ع الدراسةى الخصائص العامة لمجتميحتوى عل: القسم األول

يتكون من خمسة مجاالت تتناول العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة            : القسم الثاني 

  :الفلسطينية من ضريبة القيمة المضافة وهي كما يلي

 التي تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضـريبة القيمـة            يتناول المعلومات : المجال األول 

  . فقرة16ة ويتكون من المضاف

  . فقرة13يتناول المعلومات التي تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش ، ويتكون من: المجال الثاني

ويتكون من  بتناول المعلومات التي تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة ، : المجال الثالـث  

  . فقرات9

  . فقرات8ت ، ويتكون من يتناول معلومات تتعلق بالتزام المؤسسا : المجال الرابع
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يتناول معلومات تتعلق بأثر اتفاق باريس االقتصادي على الـضريبة المـضافة       : المجال الخامس 

  . فقرات5ويتكون من 

  :وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  النقاط

  

 : صدق وثبات االستبيان4.5

  :للتأكد من صدق وثبات االستبانه استخدمت الطرق التالية

 : صدق االستبيان4.5.1

عضو، سبعة  أعـضاء مـن       ) 12(تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

اإلدارة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة و            

واالقتصاد واإلحصاء، وعضو واحد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القـدس المفتوحـة،           

ة جباليا، وتمـت    لديواثنين من مدراء دائرة ضريبة القيمة المضافة، ومدير دائرة الحاسوب في ب           

م بعد االستجابة آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاته             

تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان في صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه علـى                

  .أفراد المجتمع

  :  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان4.5.2

 مفردة، وذلـك    40وقد تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على مجتمع الدراسة البالغة            

  .تباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة لهبحساب معامالت االر
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  ):المظهر( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول 4.5.2.1

معلومات تتعلق  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول         )  11(جدول رقم   

درجة الكلية لفقراتـه،  والـذي       وال)  بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة       

 أكبر المحسوبة   r، وكذلك قيمة    )0.05(يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          

 ، وبـذلك    0.444 والتي تساوي    18 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rمن قيمة   

  .تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه

  )11(جدول رقم 
معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

  والدرجة الكلية لفقراته) دائرة ضريبة القيمة المضافة

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  0.022  0.508.               يوجد هيكل تنظيمي جيد لدائرة ضريبة القيمة المضافة 10
  0.001  0.687  .ةعلي يتم تطبيق نظام تحصيل ضريبي يتسم بالكفاءة والفا 11
  0.005  0.600  . تتوفر لدى إدارة دائرة ضريبة القيمة المضافة كفاءة إدارية 12
  0.006  0.591  .توجد كفاءة محاسبية لدى الجهاز الضريبي 13
  0.002  0.650  . تتوفر بالدائرة الوسائل والبرامج المساعدة في التطبيق 14

15 
يشارك الموظفين في التدريب والتأهيل المستمر والمحاضرات 

  .والندوات المهنية المتخصصة
0.491  0.028  

16 
موظفي دائرة يوجد تأهيل علمي ومهني مناسب لجميع 

  .الضريبة المضافة
0.756  0.000  

17  
يتوفر اإللمام الكافي لدى الموظفين باآلليات المتعلقة بتحصيل 

  . وتسوية الضريبة المضافة
0.681  0.001  

  0.001  0.662  .يتصف أغلب موظفي الدائرة بالمهنية في العمل  18
  0.000  0.764  .تتوفر الخبرة الكافية لدى الموظفين حول طبيعة عملهم  19
  0.018  0.522  . تقوم اإلدارة بإرسال بعثات خارجية لرفع كفاءة موظفيها  20
  0.001  0.691توافر الخبرات والمهارات الشخصية المتنوعة وفي مجاالت   21
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  ). القيادة – الحكم الشخصي –مثل الذكاء ( أخرى 

22  
تتوافر البرامج المحاسبية وتكنولوجيا الحاسب اآللي التي 

  .ل من عملية التطبيقتسه
0.468  0.037  

23  
 يمتلك الموظف معلومات كافية عن الضريبة المضافة وبالتالي 

  .ال يسهل تضليله
0.452  0.045  

24  
 يعتمد الموظف على المعلومات التي يمتلكها في كيفية التعامل 

  .مع المكلفين
0.583  0.007  

25  
القيمة  تصدر اإلدارة نشرات مستمرة للتوعية عن ضريبة 

  .المضافة
0.638  0.002  

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

معلومات تتعلق بإجراءات العمـل  ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني   4.5.2.2

  ):والتفتيش

معلومات (اني  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الث         )  12( جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراتـه،  والـذي يبـين أن معـامالت            ) تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش   

 r مـن قيمـة   أكبر المحسوبة r، وكذلك قيمة )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة      

، وبـذلك تعتبـر     0.444  والتي تساوي     18 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  . المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسهفقرات 
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  )12(جدول رقم 
) معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

  والدرجة الكلية لفقراته

 معامل االرتباط الفقرة مسلسل
مستوى 
 المعنوية

26 
لها بالتدريب تعمل اإلدارة الضريبية على تطوير آليات عم

  .المتواصل
0.775  0.000  

27 
وجود عالقات شخصية بين الموظف والمكلف يؤثر سلبا على 

  .تحصيل اإليراد
0.742  0.000  

28 
وجود عالقات مالية بين الموظف والمكلف يؤثر سلبا على 

  .تحصيل اإليراد
0.527  0.017  

29 
 مما  يوجد نظام رقابة داخلية في دائرة ضريبة القيمة المضافة

  .يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين
0.533  0.016  

30 
استخدام وسائل تقنية وأساليب حديثة في عملية التفتيش يؤثر إيجابا 

  .على عملية تحصيل اإليرادات
0.672  0.001  

  0.001  0.674  سات وإجراءات تضبط عملية التفتيش والتحصيلتوجد سيا 31
  0.046  0.450  .صين وذو كفاءة عاليةتتم عملية التفتيش من قبل أشخاص مخت 32

33 
الزيارات المتكررة من قبل الموظفين ألماكن عمل المكلفين يزيد 

  . من عملية التحصيل
0.512  0.021  

34 
 يتم توثيق عملية التفتيش والنتائج التي توصل إليها الموظف وذلك 

  .بالتوقيع أو تعبئة نماذج معينة
0.653  0.002  

  0.006  0.587  . مام عملية التفتيش حسب الوقت والتاريخ المحدديلتزم الموظف بإت 35

36 
يتعذر على موظف الضريبة القيام بمتابعة المكلفين لعدم وجود 

  .حماية كافية له أثناء قيامه بواجبه
0.542  0.014  

37 

 الضريبة القيام بالكشف الميداني لبعض المكلفين موظفيخشى 
تكاك مع االحتالل بسبب سكنهم بالقرب من مناطق االح

  .اإلسرائيلي
0.460  0.041  

  0.025  0.499  .  يالقي الموظفين سوء معاملة من المكلفين 38
  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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معلومات تتعلق بالتشريعات حول    ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث       4.5.2.3

  ):ضافةالضريبة الم

معلومـات  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث             )  13(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبـين أن معـامالت   ) تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة   

 r مـن قيمـة   أكبـر  المحـسوبة  r، وكذلك قيمة )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

 ، وبذلك تعتبر فقرات     0.444 والتي تساوي    18 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  . المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه

  )13(جدول رقم 

معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  والدرجة الكلية لفقراته) المضافة

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

39 
نظام المكوس على األموال والخدمات مالئم ويفي 

  . باحتياجات الوضع الحالي
0.564  0.010  

40 
 يوجد إلمام ووعي كامل لدى الموظفين بنظام المكوس 

  .على األموال والخدمات
0.475  0.034  

41 
ليهم من يتجاهل المكلفون اإلشعارات التي ترسل إ

  . دائرة ضريبة القيمة المضافةقبل
0.488  0.029  

42 
دائرة الغرامات التي تفرض على المكلفين من 

  . تعتبر عقوبة غير كافيةالمضافةالضريبة  
0.463  0.040  

43  
نظام المكوس على  الواردة في  الغراماتتطبيق

 يؤدي إلى زيادة اإليراداتاألموال والخدمات 
  .الضريبة

0.676  0.001  

44  
نظام المكوس على األموال العقوبات الواردة في 

  .مناسبةوالخدمات 
0.607  0.005  
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

45  
نظام يوجد تقصير في تطبيق العقوبات الواردة في 

  .المكوس على األموال والخدمات
0.533  0.016  

46  
 من عليهعند متابعة المكلف قضائياً  يدفع المكلف ما 

  .ضريبة بالكامل
0.731  0.000  

47  
  في استخدامقيمة المضافةساهل دائرة ضريبة التت

الصالحيات الممنوحة لها حسب القانون في فرض 
  .عقوبات على المكلفين

0.654  0.002  

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r قيمة 

تزام معلومـات تتعلـق بـال     ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقـرات المجـال الرابـع            4.5.2.4

  ).المؤسسات

معلومات تتعلق  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع         )  14(جدول رقم   

 والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد             )بالتزام المؤسسات 

ة عنـد مـستوى داللـة     الجدوليr من قيمة أكبر المحسوبة r، وكذلك قيمة  )0.05(مستوى داللة   

، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صـادقة لمـا          0.444 والتي تساوي    18 ودرجة حرية    0.05

  .                                  وضعت لقياسه

  )14(جدول رقم 
والدرجة ) معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع

  ية لفقراتهالكل

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

  0.036  0.471  .يؤدي إلى عدم التزام المكلفسوء إدارة المال العام   48

49 
التزامه عدم توفير خدمات جيدة للمكلف تزيد من عدم 

  .الضريبي
0.640  0.002  

50 
عدم التزام غياب الشفافية في اإلنفاق العام يؤدي إلي 

  .المكلف
0.454  0.045  
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

51 
اعتقاد بعض المكلفين أن الضريبة التي يدفعونها ال 

   .عدم التزام المكلفتذهب للصالح العام يؤدي إلي 
0.795  0.000  

52 
 بعض المكلفين أنه ال توجد عدالة في فرض اعتقاد

  .قلل التزام المكلفين ضريبياًي  المضافةضريبةال
0.887  0.000  

53 
 القيمة المضافةفين ودائرة ضريبة زيادة الثقة بين المكل

  . المكلفينلدىتزيد من االلتزام الضريبي 
0.609  0.004  

54 
معرفة المكلفين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية تزيد 

  .التزامهم الضريبي
0.550  0.012  

55 
شعور المكلف بأنه يعطي الدولة أكثر مما يأخذ منها 

  .يؤدي إلى عدم التزامه بدفع الضريبة
0.564  0.010  

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

معلومات تتعلق بـأثر إتفـاق      ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس         4.5.2.5

  ).باريس االقتصادي على الضريبة المضافة

معلومات تتعلق  (لرابعيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ا         )  15(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبـين أن        )  بأثر اتفاق باريس االقتصادي على الضريبة المضافة      

 من قيمة   أكبر المحسوبة   r، وكذلك قيمة    )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

r      وبـذلك تعتبـر      0.444 والتي تـساوي     18 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة ، 

  .فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقياسه
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  )15(جدول رقم 
معلومات تتعلق بأثر اتفاق باريس (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 
  والدرجة الكلية لفقراته) االقتصادي على الضريبة المضافة

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  0.002  0.642  .اتفاق باريس مجحف للمكلفين بدفع الضريبة المضافة 56

57 
سبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة هو ارتباطها باالقتصاد 

  . اإلسرائيلي
0.858  0.000  

58 
) المقاصة(أغلب التجار الفلسطينيين ال يقدموا فاتورة موحدة 

  .ادحة للسلطةلدائرة الضريبة المضافة مما يسبب خسائر ف
0.549  0.012  

59 
تحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع األمنية 

  . الصعبة مما يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة
0.545  0.013  

60 
 يفضل إعادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي بما يخص 

  .بنود ضريبة القيمة المضافة
0.885  0.000  

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05اللة  الجدولية عند مستوى دrقيمة 

يبين مدى ارتباط كـل مجـال مـن         ) 16(جدول رقم   : الصدق البنائي لمجاالت االستبانة    4.5.3

مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت              

  ).0.05(االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسة عند مستوى داللة 

  )16(جدول رقم 
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

معامل   عنوان المجال المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  0.000  0.810  ضريبة المضافةالمعلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة  األول

  0.000  0.878  معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش الثاني

  0.000  0.835  تعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافةمعلومات ت الثالث

  0.000  0.827   التزام المؤسسات بمدىمعلومات تتعلق الرابع

  0.000  0.769  معلومات تتعلق بأثر اتفاق باريس االقتصادي على الضريبة المضافة  الخامس

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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خطوات الثبات على المجتمع االستطالعية     وقد أجريت    :Reliabilityبات االستبانة    ث 4.5.4

  .نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية 4.5.4.1

ل األسـئلة الزوجيـة     تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبـة ومعـد   

الرتبة لكل مجال من مجاالت االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل           

  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

= معامل الثبات 
1

2
ر+

أن هناك معامل )  17(ول رقم   حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان

  )17(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 محتوى المجال المجال
معامل 
 االرتباط

 معامل الثبات
مستوى 
 المعنوية

 األول
معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي فـي دائـرة         

  ضريبة القيمة المضافة
0.7122 0.831912 0.000 

 0.000 0.839907 0.7240  معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش الثاني

 0.000 0.858708 0.7524  معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة الثالث

 0.000 0.894233 0.8087  معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات الرابع

 معلومــات تتعلــق بــأثر اتفــاق بــاريس  الخامس
  االقتصادي على الضريبة المضافة

0.7925 0.88424 0.000 

  0.444 تساوي 18 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  4.5.4.2

  استخدمت طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين جدول 

  .أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة) 18(رقم 
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  )18(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد   محتوى المجال المجال
 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 
 للثبات

 األول
معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضـريبة         

 0.7989 16  القيمة المضافة

 0.7404  13  تعلق بإجراءات العمل والتفتيشمعلومات ت الثاني

 0.7584 9  معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة الثالث
 0.8491  8  معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات الرابع

معلومات تتعلق بأثر اتفاق بـاريس االقتـصادي          الخامس
 0.8549 5  على الضريبة المضافة

 

  :المعالجات اإلحصائية 4.6

 اإلحصائي في تفريغ وتحليـل االسـتبانة وتـم اسـتخدام االختبـارات              SPSSتخدم برنامج   اس

  :اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

ع التوزيـع الطبيعـي أم ال              سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتب     -اختبار كولومجروف  -4

 )1- Sample K-S(   

 One sample t testاختبار  -5
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  لفصل اخلامسا

  نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

  

  اختبار التوزيع الطبيعي 5.1

   تحليل فقرات الدراسة5.2

   فرضيات البحث5.3
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  )(Sample K-S-1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 5.1

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال وهـو              - اختبار كولمجروف  يستخدم

ن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن يكـون   اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل  

اللـة  نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الد      ) 19(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05 من أكبرلكل قسم  >sig (   وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي

  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  )19(جدول رقم 
  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المجال  المجال
  الفقرات

قيمة 
Z 

قيمة مستوى 
 لةالدال

 األول
معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي فـي دائـرة          

  0.675  0.721 16  ضريبة القيمة المضافة

  0.395  0.898  13  معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش الثاني
  0.895  0.576 9  معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة الثالث
  0.314  0.961  8  تمعلومات تتعلق بالتزام المؤسسا الرابع

معلومــات تتعلــق بــأثر اتفــاق بــاريس   الخامس
  0.273  0.997 5  االقتصادي على الضريبة المضافة

  0.264  1.006  51  جميع الفقرات  

  

   تحليل فقرات الدراسة5.2

لتحليل فقرات االستبانة ) One Sample T test (  للمجتمع الواحدTتم استخدام اختبار 

اول التالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحـسابي والـوزن               والجد

 ومستوى الداللة لكل فقرة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنـى أن أفـراد المجتمـع                tالنسبي وقيمة   

  الجدولية والتـي t من قيمة أكبر المحسوبة tيوافقون على محتواها إذا كانت القيمة المطلقة لقيمة    

 مـن  أقـل أو مستوى المعنويـة  " ( 0.05"ومستوى معنوية  " 38" عند درجة حرية     2.0تساوي    
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، وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد المجتمـع ال             و  %)60 من   أكبر والوزن النسبي    0.05

 المحسوبة أصغر من القيمة المطلقة لقيمة       tيوافقون على محتواها إذا كانت القيمة المطلقة لقيمة           

t أو مـستوى  " ( 0.05"ومـستوى معنويـة   " 38" عند درجة حرية 2.0دولية والتي تساوي    الج

، وتكون آراء المجتمع في الفقرة محايدة        %) 60 من   أقل والوزن النسبي    0.05 من   أقلالمعنوية  

  .0.05 أكبرإذا كان مستوى المعنوية 

لضريبي في دائرة ضـريبة  معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز ا:  تحليل فقرات المجال األول  5.2.1

  0.05"ومستوى معنوية القيمة المضافة 

، 13(نتائج فقرات المجال األول والذي يبين أن آراء المجتمع في الفقرات            ) 21(يبين جدول رقم    

" كانت ايجابية حيث أن آراء أفراد المجتمع يتفقون علـى أن  ) 24، 23، 21، 19، 18،  17،  15

يـشارك  "   أن   وعلـى ،  %81.03بوزن نـسبي      "  الضريبي   توجد كفاءة محاسبية لدى الجهاز    

بـوزن  "  الموظفين في التدريب والتأهيل المستمر والمحاضرات والندوات المهنية المتخصـصة      

يتوفر اإللمام الكافي لدى الموظفين باآلليات المتعلقـة بتحـصيل          "   أن   وعلى،  %69.74نسبي    

يتصف أغلب موظفي الدائرة    "   أن   وعلى،  %66.67بوزن نسبي     "  وتسوية الضريبة المضافة    

تتوفر الخبرة الكافية لدى المـوظفين      "   أن   وعلى،  %68.21بوزن نسبي     "  بالمهنية في العمل    

توافر الخبرات والمهارات الشخصية    "   أن   وعلى،  %69.23بوزن نسبي     "  حول طبيعة عملهم    

بـوزن نـسبي    )"   القيـادة  – الحكـم الشخـصي   –مثل الذكاء ( المتنوعة وفي مجاالت أخرى    

يمتلك الموظف معلومات كافية عن الضريبة المضافة وبالتالي ال يـسهل    "   أن   وعلى،  71.58%

يعتمد الموظف على المعلومات التي يمتلكها في       "   أن   على، و %68.21بوزن نسبي     "  تضليله  

  %.71.28بوزن نسبي  "  كيفية التعامل مع المكلفين 
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كانـت سـلبية حيـث أن آراء أفـراد          ) 25،  10(أفراد المجتمع في الفقرات     كما يتبين أن آراء     

بـوزن  " ال يوجد هيكل تنظيمي جيد لدائرة ضريبة القيمـة المـضافة    " المجتمع يتفقون على أن     

ال تصدر اإلدارة نشرات مستمرة للتوعيـة عـن ضـريبة القيمـة     " أن وعلى،   %51.28نسبي  

                                                              %.     52.31بوزن نسبي "  المضافة 

أن باقي فقرات المجال األول المتبقيـة محايـدة حيـث أن مـستوى              ) 20(كما يبين جدول رقم     

    .0.05 من أكبرالمعنوية لكل منها 

  والوزن النسبي يـساوي      3.25وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي            

 2.0 الجدولية والتي تساوي       t من قيمة    أكبر وهي   2.587 المحسوبة تساوي    t، وقيمة    65.0%

 مما يعني أن  المعلومات المتعلقـة        0.05 من   أقل وهي   0.014، وبلغت قيمة مستوى المعنوية        

بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة جيدة، كما أنه يتفق مع دراسـة هللـو،           

  . والتي تؤكد وجود جهاز ضريبي كفؤ لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة2003

  )20(جدول رقم
  )معلومات تتعلق بكفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة(تحليل فقرات المجال األول

رقم 
  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
الحسابي 

)5(  

الوزن 
 tقيمة   النسبي

مستوى 
  الداللة

  0.042  2.104- 51.28 2.56نظيمي جيد لدائرة ضريبة القيمة المضافة                                                                                                         يوجد هيكل ت  10
  0.886  0.144- 59.49 2.97  ةعلي يتم تطبيق نظام تحصيل ضريبي يتسم بالكفاءة والفا  11
ر لدى إدارة دائرة ضريبة القيمة المضافة كفاءة  تتوف  12

  0.895  0.133- 59.49 2.97  إدارية

  0.000  10.150 81.03 4.05  .توجد كفاءة محاسبية لدى الجهاز الضريبي  13
  0.895  0.133 60.51 3.03  . تتوفر بالدائرة الوسائل والبرامج المساعدة في التطبيق  14
لتأهيل المستمر يشارك الموظفين في التدريب وا  15

  .والمحاضرات والندوات المهنية المتخصصة
3.49 69.74 2.836  0.007  

يوجد تأهيل علمي ومهني مناسب لجميع موظفي دائرة   16
  .الضريبة المضافة

3.13 62.56 0.725  0.473  
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
الحسابي 

)5(  

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

يتوفر اإللمام الكافي لدى الموظفين باآلليات المتعلقة   17
  بتحصيل وتسوية الضريبة المضافة 

3.33 66.67 2.179  0.036  

  0.006  2.911 68.21 3.41  يتصف أغلب موظفي الدائرة بالمهنية في العمل  18
  0.001  3.505 69.23 3.46  تتوفر الخبرة الكافية لدى الموظفين حول طبيعة عملهم  19
  0.221  1.243 64.10 3.21   تقوم اإلدارة بإرسال بعثات خارجية لرفع كفاءة موظفيها  20
الخبرات والمهارات الشخصية المتنوعة وفي توافر   21

  ) القيادة – الحكم الشخصي–مثل الذكاء ( مجاالت أخرى 
3.58 71.58 4.501  0.000  

تتوافر البرامج المحاسبية وتكنولوجيا الحاسب اآللي التي   22
  0.152  1.462 64.62 3.23  تسهل من عملية التطبيق

بة المضافة  يمتلك الموظف معلومات كافية عن الضري  23
  وبالتالي ال يسهل تضليله

3.41 68.21 2.911  0.006  

 يعتمد الموظف على المعلومات التي يمتلكها في كيفية   24
  التعامل مع المكلفين

3.56 71.28 3.747  0.001  

 تصدر اإلدارة نشرات مستمرة للتوعية عن ضريبة القيمة   25
  المضافة

2.62 52.31 -2.202  0.034  

  0.014  2.587 65.00 3.25  لمجالجميع فقرات ا  

   2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 38" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش:  تحليل فقرات المجال الثاني5.2.2

، 26(نتائج فقرات المجال الثاني حيث أن آراء المجتمـع فـي الفقـرات    ) 21(ويبين جدول رقم    

   أما آراء     0.05 من   أكبركانت محايدة حيث أن مستوى المعنوية لكل منها         ) 35،  32،  31،  29

أفراد المجتمع في بقية فقرات المجال فكانت ايجابية حيث أن آراء أفراد المجتمع يتفقون على أن                

بوزن نـسبي    " وجود عالقات شخصية بين الموظف والمكلف يؤثر سلبا على تحصيل اإليراد            " 

وجود عالقات مالية بين الموظف والمكلف يؤثر سـلبا علـى تحـصيل      "   أن   علىو،  76.92%

استخدام وسائل تقنية وأساليب حديثة فـي عمليـة   "   أن وعلى، %73.85بوزن نسبي  "  اإليراد  

"   أن وعلـى ، %72.82بـوزن نـسبي    "  التفتيش يؤثر إيجابا على عملية تحصيل اإليـرادات    
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بـوزن  " موظفين ألماكن عمل المكلفين يزيد من عملية التحـصيل          الزيارات المتكررة من قبل ال    

يتم توثيق عملية التفتيش والنتائج التي توصل إليها الموظف وذلك          "  أن   وعلى،  %72.82نسبي    

يتعذر على موظف الضريبة    "  أن   على، و %77.95بوزن نسبي   " بالتوقيع أو تعبئة نماذج معينة      

، %89.74بوزن نـسبي       " د حماية كافية له أثناء قيامه بواجبه      القيام بمتابعة المكلفين لعدم وجو    

 الضريبة القيام بالكشف الميداني لبعض المكلفين بسبب سكنهم بالقرب          موظفيخشى  "  أن   علىو

يالقـي  "  أن   علـى ، و %82.56بـوزن نـسبي      "من مناطق االحتكاك مع االحتالل اإلسرائيلي     

  %.72.31سبي  بوزن ن" الموظفين سوء معاملة من المكلفين 

 والـوزن   3.54وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تـساوي             

 t من قيمة أكبر وهي 7.053 المحسوبة تساوي t، وقيمة  %70.73النسبي يساوي   

 مـن   أقل وهي   0.000، وبلغت قيمة مستوى المعنوية        2.0الجدولية والتي تساوي    

 . لقة بإجراءات العمل والتفتيش جيدة جدا مما يعني أن  المعلومات المتع0.05

  )21(جدول رقم
  )معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش(تحليل فقرات المجال الثاني

قرة
 الف

رقم
  

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

)5(  

الوزن 
 tقيمة   النسبي

مستوى 
  الداللة

26 
تعمل اإلدارة الضريبية على تطوير آليات عملها بالتدريب 

  .المتواصل
2.79 55.90 -1.113  0.273  

27 
وجود عالقات شخصية بين الموظف والمكلف يؤثر سلبا على 

  .تحصيل اإليراد
3.85 76.92 4.471  0.000  

28 
وجود عالقات مالية بين الموظف والمكلف يؤثر سلبا على 

  .تحصيل اإليراد
3.69 73.85 3.376  0.002  

29 
مة المضافة مما يوجد نظام رقابة داخلية في دائرة ضريبة القي

  .يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين
2.85 56.92 -0.924  0.361  
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قرة
 الف

رقم
  

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

)5(  

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

30 
استخدام وسائل تقنية وأساليب حديثة في عملية التفتيش يؤثر 

  .إيجابا على عملية تحصيل اإليرادات
3.64 72.82 3.391  0.002  

  0.889  0.141 60.51 3.03  .توجد سياسات وإجراءات تضبط عملية التفتيش والتحصيل 31
  0.772  0.291 61.03 3.05  .تتم عملية التفتيش من قبل أشخاص مختصين وذو كفاءة عالية  32

33  
الزيارات المتكررة من قبل الموظفين ألماكن عمل المكلفين يزيد 

  . من عملية التحصيل
3.64 72.82 3.855  0.000  

34  
لك يتم توثيق عملية التفتيش والنتائج التي توصل إليها الموظف وذ

  .بالتوقيع أو تعبئة نماذج معينة
3.90 77.95 6.830  0.000  

35  
يلتزم الموظف بإتمام عملية التفتيش حسب الوقت والتاريخ 

  . المحدد
3.31 66.15 1.638  0.110  

36  
يتعذر على موظف الضريبة القيام بمتابعة المكلفين لعدم وجود 

  .حماية كافية له أثناء قيامه بواجبه
4.49 89.74 10.869  0.000  

37  
 الضريبة القيام بالكشف الميداني لبعض المكلفين موظفيخشى 

بسبب سكنهم بالقرب من مناطق االحتكاك مع االحتالل 
  .اإلسرائيلي

4.13 82.56 7.883  0.000  

  0.001  3.689 72.31 3.62  . يالقي الموظفين سوء معاملة من المكلفين  38
  0.000  7.053 70.73 3.54 جميع فقرات المجال  

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 38" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  .معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة:  تحليل فقرات المجال الثالث5.2.3

، 39(نتائج فقرات المجال الثالث حيث أن آراء المجتمع فـي الفقـرات             ) 22(ويبين جدول رقم     

   أما آراء أفراد      0.05 من   أكبرايدة حيث أن مستوى المعنوية لكل منها        كانت مح ) 46،  42،  40

" المجتمع في بقية فقرات المجال فكانت ايجابية حيث أن آراء أفراد المجتمع يتفقـون علـى أن                  

بـوزن  "  دائرة ضريبة القيمـة المـضافة        يتجاهل المكلفون اإلشعارات التي ترسل إليهم من قبل       

نظـام المكـوس علـى األمـوال      الواردة فـي   الغراماتتطبيق"   أن   وعلى،  %73.33نسبي    

العقوبات "   أن   وعلى،  %71.79بوزن نسبي      "   الضريبة والخدمات يؤدي إلى زيادة اإليرادات    
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"   أن   وعلى،  %68.72بوزن نسبي      "  مناسبةنظام المكوس على األموال والخدمات      الواردة في   

بـوزن  "  نظام المكوس على األموال والخـدمات       ة في   يوجد تقصير في تطبيق العقوبات الوارد     

 في اسـتخدام الـصالحيات      قيمة المضافة تتساهل دائرة ضريبة ال   "   أن   وعلى،  %69.74نسبي    

  %.71.79بوزن نسبي   "  الممنوحة لها حسب القانون في فرض عقوبات على المكلفين

 والوزن النسبي يساوي  3.34 وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 

 الجدولية والتي تساوي t من قيمة أكبر وهي 4.517 المحسوبة تساوي t، وقيمة  66.72%

 مما يعني أن  المعلومات 0.05 من أقل وهي 0.000، وبلغت قيمة مستوى المعنوية  2.0

كان من أهم  والتي 2006المتعلقة بالقوانين والتشريعات جيدة، وهذا يتفق مع دراسة الخطيب، 

  . وموروثة قديمه قوانين الدراسة فترة فلسطين خالل في المطبقة الضريبية القوانين أن نتائجها

 خارج المناطق يعملون الذين المكلفين إلى للوصول المطلوب الجهد تبذل ال الضريبية اإلدارة وأن

 المكلف واإلدارة بين الثقة توفر ولعدم القضاء ولغياب اإلسرائيلي الجانب سيطرة تحت تقع التي

 الضريبية ينقصها اإلدارة وأن الفلسطيني المواطن لدى الضريبي الوعي قلة عن عدا الضريبية،

 إدارة الضريبي يزود لالستعالم جهاز توفر وعدم .الضريبة تحصيل إجراءات في والعدالة الكفاءة

  . بالمعلومات الضرائب
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  )22(جدول رقم

  )معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة (ثتحليل فقرات المجال الثال

قرة
 الف

رقم
  

قرة
الف

ط   
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
بي  )5(
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
  

39  
نظام المكوس على األموال والخدمات مالئم ويفي 

  . باحتياجات الوضع الحالي
3.00 60.00 0.000  1.000  

40  
ظام المكوس يوجد إلمام ووعي كامل لدى الموظفين بن

  .على األموال والخدمات
2.95 58.97 -0.313  0.756  

41 
 يتجاهل المكلفون اإلشعارات التي ترسل إليهم من قبل

  .دائرة ضريبة القيمة المضافة
3.67 73.33 4.970  0.000  

42 
الضريبة  دائرة الغرامات التي تفرض على المكلفين من 

  . تعتبر عقوبة غير كافيةالمضافة
3.10 62.05 0.585  0.562  

43 
نظام المكوس على األموال  الواردة في  الغراماتتطبيق

  . الضريبةوالخدمات يؤدي إلى زيادة اإليرادات
3.59 71.79 3.711  0.001  

44 
نظام المكوس على األموال العقوبات الواردة في 

  .مناسبةوالخدمات 
3.44 68.72 2.602  0.013  

45 
نظام لواردة في  يوجد تقصير في تطبيق العقوبات ا

  .المكوس على األموال والخدمات
3.49 69.74 2.975  0.005  

46 
 من عليه المكلف ما قضائياً يدفععند متابعة المكلف 

  .ضريبة بالكامل
3.21 64.10 1.136  0.263  

47 

 في استخدام قيمة المضافةتتساهل دائرة ضريبة ال
الصالحيات الممنوحة لها حسب القانون في فرض 

  .على المكلفينعقوبات 
3.59 71.79 3.926  0.000  

  0.000  4.517 66.72 3.34  جميع فقرات المجال  

   2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 38" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  )معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات( تحليل فقرات المجال الرابع 5.2.4

الرابع حيث أن آراء المجتمع فـي جميـع فقـرات           نتائج فقرات المجال    ) 23(ويبين جدول رقم    

"  مـن    أكبـر  والوزن النسبي    0.05 من   أقلالمجال ايجابية  حيث أن مستوى المعنوية لكل منها          

يؤدي إلـى عـدم     سوء إدارة المال العام     " حيث أن آراء أفراد المجتمع يتفقون على أن         % " 60

توفير خدمات جيدة للمكلف تزيد مـن       عدم  " على أن    و ،%86.15بوزن نسبي     " التزام المكلف   

غياب الشفافية في اإلنفـاق العـام       " على أن    و ،%79.49بوزن نسبي      " التزامه الضريبي عدم  

اعتقاد بعـض المكلفـين أن   " على أن  و ،%81.03بوزن نسبي     " عدم التزام المكلف    يؤدي إلي   

بـوزن نـسبي    " م المكلـف  عدم التـزا الضريبة التي يدفعونها ال تذهب للصالح العام يؤدي إلي    

ـ  بعض المكلفين أنه ال توجد عدالة في فرض          اعتقاد" على أن    و ،82.56%   المـضافة  ضريبةال

زيادة الثقـة بـين المكلفـين       " على أن    و ،%82.05بوزن نسبي      " قلل التزام المكلفين ضريبياً   ي

زن نـسبي   بـو  "  المكلفـين لـدى  تزيد من االلتـزام الـضريبي        القيمة المضافة ودائرة ضريبة   

 " معرفة المكلفين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية تزيد التزامهم الـضريبي        " على أن    و ،89.74%

يـؤدي  شعور المكلف بأنه يعطي الدولة أكثر مما يأخذ منها       " على أن    و ،%85.13بوزن نسبي     

  %.82.05بوزن نسبي  " إلى عدم التزامه بدفع الضريبة 

 والوزن النسبي يـساوي      4.18سابي لجميع الفقرات تساوي       وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الح     

 الجدولية والتـي تـساوي      t من قيمة    أكبر وهي   17.947 المحسوبة تساوي    t، وقيمة    83.53%

 ممـا يعنـي أن  المعلومـات         0.05 من   أقل وهي   0.000 ، وبلغت قيمة مستوى المعنوية         2.0

ق مع دراسة األحمد والتـي خلـصت إلـى أن     التزام المؤسسات متوفرة، وهذا يتف  بمدى المتعلقة

  .المكلفين ال يسعون لدفع الضريبة المضافة
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  )23(جدول رقم
  )معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات(تحليل فقرات المجال الرابع  

رقم 
  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

)5(  

الوزن 
 tقيمة   النسبي

مستوى 
  الداللة

48 
عدم التزام يؤدي إلى سوء إدارة المال العام 

  .المكلف
4.31 86.15 12.466  0.000  

49 
توفير خدمات جيدة للمكلف تزيد من عدم 
  .التزامه الضريبيعدم 

3.97 79.49 9.104  0.000  

50 
غياب الشفافية في اإلنفاق العام يؤدي إلي 

  .عدم التزام المكلف
4.05 81.03 11.733  0.000  

51 

اعتقاد بعض المكلفين أن الضريبة التي 
فعونها ال تذهب للصالح العام يؤدي إلي يد

   .عدم التزام المكلف
4.13 82.56 11.462  0.000  

52 

 بعض المكلفين أنه ال توجد عدالة في اعتقاد
قلل التزام المكلفين ي  المضافةضريبةالفرض 
  .ضريبياً

4.10 82.05 10.750  0.000  

53  
القيمة زيادة الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة 

 لدى تزيد من االلتزام الضريبي المضافة
  .المكلفين

4.49 89.74 18.341  0.000  

54 
معرفة المكلفين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية 

  .تزيد التزامهم الضريبي
4.26 85.13 14.303  0.000  

55 

شعور المكلف بأنه يعطي الدولة أكثر مما 
يؤدي إلى عدم التزامه بدفع يأخذ منها 
  .الضريبة

4.10 82.05 10.750  0.000  

  0.000  17.947 83.53 4.18  جميع فقرات المجال  

   2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 38" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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معلومات تتعلق بأثر اتفاق بـاريس االقتـصادي علـى          :  تحليل فقرات المجال الخامس    5.2.5

  الضريبة المضافة

) 58(جال الخامس حيث أن آراء المجتمع فـي الفقـرة           نتائج فقرات الم  ) 24(ويبين جدول رقم    

   أما آراء أفراد المجتمع فـي بقيـة           0.05 من   أكبركانت محايدة حيث أن مستوى المعنوية لها        

اتفاق باريس مجحف   " فقرات المجال فكانت ايجابية حيث أن آراء أفراد المجتمع يتفقون على أن             

سبب ارتفـاع ضـريبة     "   أن   وعلى،  %67.69ي    بوزن نسب " للمكلفين بدفع الضريبة المضافة     

"   أن   وعلـى ،  %75.90بـوزن نـسبي       "  القيمة المضافة هو ارتباطها باالقتصاد اإلسرائيلي       

تحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع األمنية الصعبة مما يؤثر سلبا علـى إيـرادات               

نظـر فـي اتفـاق بـاريس     يفـضل إعـادة ال  "   أن وعلى ،%92.31بوزن نسبي     "  الخزينة  

  .%77.44بوزن نسبي  "  االقتصادي بما يخص بنود ضريبة القيمة المضافة 

  والوزن النسبي يـساوي       3.70وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي          

 الجدوليـة والتـي تـساوي    t من قيمة أكبر وهي 6.552 المحسوبة تساوي   t، وقيمة    73.95%

 ممـا يعنـي أن  المعلومـات         0.05 مـن    أقل وهي   0.000  قيمة مستوى المعنوية   ، وبلغت 2.0

 الضريبة المضافة كانت لها تأثيرات سلبية علـى أداء         المتعلقة بأثر اتفاق باريس االقتصادي على     

  .الضريبة

  .وقد اتفق هذا مع دراسة األحمد التي أظهرت أن اتفاق باريس االقتصادي به ثغرات كثيرة

  . رابي التي أوصت بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس االقتصادي وبشكل جوهريوكذلك دراسة 
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  )24(جدول رقم

  )معلومات تتعلق بأثر اتفاق باريس االقتصادي على الضريبة المضافة(تحليل فقرات المجال الخامس

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

)5(  

الوزن 

  النسبي
 tقيمة 

مستوى 

  الداللة

  0.030  2.252 67.69 3.38  .يس مجحف للمكلفين بدفع الضريبة المضافةاتفاق بار 56

57 
سبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة هو ارتباطها 

  . باالقتصاد اإلسرائيلي
3.79 75.90 4.494  0.000  

58 

أغلب التجار الفلسطينيين ال يقدموا فاتورة موحدة 

لدائرة الضريبة المضافة مما يسبب خسائر ) المقاصة(

  .ادحة للسلطةف

2.82 56.41 -0.894  0.377  

59 
تحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع 

  . األمنية الصعبة مما يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة
4.62 92.31 15.935  0.000  

60  
يفضل إعادة النظر في إتفاق باريس االقتصادي بما 

  .يخص بنود ضريبة القيمة المضافة
3.87 77.44 5.419  0.000  

  0.000  6.552 73.95 3.70  جميع فقرات المجال  

  2.0تساوي " 0.05"ومستوى معنوية " 38" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

   فرضيات البحث5.3

 توجد عالقة بين كفاءة الجهاز الضريبي وزيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة عند              -1

  .0.05مستوى داللة 

 بيرسون لمعرفة العالقة بين كفاءة الجهاز الضريبي وزيادة العائدات مـن            تم إيجاد معامل ارتباط   

  ،    0.841أن معامـل االرتبـاط يـساوي          ) 25(بين جدول رقـم     ، وي ضريبة القيمة المضافة    
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 مما يعني وجود عالقة بين كفاءة الجهـاز         0.05 من   أقل وهو   0.000ومستوى المعنوية تساوي    

  0.05بة القيمة المضافة عند مستوى داللة الضريبي وزيادة العائدات من ضري

توجد عالقة بين إجراءات العمل والتفتيش وزيادة العائدات من ضريبة القيمـة المـضافة       . 2

  .0.05عند مستوى داللة 

ات تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين إجراءات العمل والتفتيش وزيـادة العائـد           

  ،    0.864أن معامل االرتبـاط يـساوي         ) 25(يبين جدول رقم    من ضريبة القيمة المضافة ، و     

 مما يعني وجود عالقـة بـين إجـراءات          0.05 من   أقل وهو   0.000ومستوى المعنوية تساوي    

  0.05العمل والتفتيش وزيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة عند مستوى داللة 

عات الصادرة وزيـادة العوائـد مـن        توجد عالقة بين إعادة النظر في االتفاقيات والتشري       -3

  .0.05الضريبة المضافة عند مستوى داللة 

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين إعادة النظر فـي االتفاقيـات والتـشريعات                

أن معامـل االرتبـاط   ) 25(الصادرة وزيادة العوائد من الضريبة المضافة ، ويبين جدول رقـم            

 مما يعني وجود عالقـة  0.05 من أقل وهو 0.002 المعنوية تساوي   ،  ومستوى  0.490يساوي    

بين إعادة النظر في االتفاقيات والتشريعات الصادرة وزيادة العوائد من الضريبة المضافة عنـد              

  0.05مستوى داللة 

توجد عالقة بين التزام المؤسسات في دفع الضريبة وزيادة العوائد من الضريبة المضافة             . 4

  .0.05اللة عند مستوى د

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين التزام المؤسسات وزيادة العوائد من الضريبة              

،  ومـستوى المعنويـة     0.098أن معامل االرتباط يـساوي        ) 25(المضافة ، ويبين جدول رقم      
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ت في  التزام المؤسسا مدى   مما يعني عدم  وجود عالقة بين         0.05 من   أكبر وهو   0.552تساوي  

  0.05دفع الضريبة وزيادة العوائد من الضريبة المضافة عند مستوى داللة 

 توجد عالقة بين اتفاق باريس االقتصادي وزيادة العائدات من ضريبة القيمـة المـضافة         -5

  .0.05عند مستوى داللة 

قتصادي  اتفاق باريس اال    اآلثار المترتبة على   تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين       

أن معامل االرتباط يساوي     ) 25(وزيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة ، ويبين جدول رقم           

 مما يعني عدم  وجود عالقـة        0.05 من   أكبر وهو   0.145،  ومستوى المعنوية تساوي      0.238

بين اتفاق باريس االقتصادي وزيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة عنـد مـستوى داللـة                

0.05  
  )25(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بيرسون بين  زيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة وكل من المجاالت األخرى

  المتغيرات
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ى ا

عل
  

معامل ارتباط 

  بيرسون
0.841  0.864  0.490  0.098  0.238  

  0.145  0.552  0.002  0.000  0.000  مستوى المعنوية

مة 
لقي

ة ا
ريب

 ض
من

ت 
ائدا

 الع
ادة

زي

افة
مض

ال
عدد أفراد   

  المجتمع
39  39  39  39  39  

  0.314 تساوي 0.05ى معنوية ومستو" 37" الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

   النتائج6.1

تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل العوامل المساهمة فـي زيـادة حجـم عائـدات الـسلطة                 

ن ضريبة القيمة المضافة ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي آلراء المبحوثين يمكن            الفلسطينية م 

  :أن نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في

وزيـادة  كفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المـضافة          عالقة طردية بين    توجد   -1

 .يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات التحصيل فكلما زادت الكفاءة لدى الجهاز الضريبي العائدات،

 الموظفين في التدريب والتأهيل المستمر والمحاضـرات والنـدوات المهنيـة         بعض  يشارك -2

 .المتخصصة

الموظفين باآلليات المتعلقـة بتحـصيل وتـسوية الـضريبة      معظم يتوفر اإللمام الكافي لدى    -3

 المضافة

 .مهنية في العمل يتصف أغلب موظفي دائرة ضريبة القيمة المضافة  بال -4

 الموظفين الخبرات والمهارات الشخصية المتنوعة مثـل الـذكاء، الحكـم             بعض تتوفر لدى  -5

 ). القيادةالشخصي،

 . يعتمد الموظفون على المعلومات التي يمتلكونها في التعامل مع المكلفين -6

 . بين الموظف والمكلف تؤثر سلبا على تحصيل اإليرادةأن العالقات المالية والشخصي -7

أن استخدام وسائل تقنية وأساليب حديثة في عملية التفتـيش تزيـد مـن عمليـة تحـصيل                   -8

 .اإليرادات

 . الزيارات المتكررة من قبل الموظفين ألماكن عمل المكلفين يزيد من عملية التحصيل -9
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يتم توثيق عملية التفتيش والنتائج التي توصل إليها الموظف وذلك بالتوقيع أو تعبئة نمـاذج      -10

  .معينة

 .وجد إجراءات واضحة وصريحة تضبط العمل وكذلك عمليات التفتيش تسير بشكل منظمت -11

نظام المكوس على األموال والخـدمات يـؤدي إلـى زيـادة      الواردة في   الغرامات تطبيق -12

 . الضريبةاإليرادات

 .معرفة المكلفين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية تزيد التزامهم الضريبي -13

 لـدى  تزيد من االلتزام الـضريبي       القيمة المضافة ودائرة ضريبة   زيادة الثقة بين المكلفين      -14

  .المكلفين

توجد عالقة بين التزام المؤسسات في دفع الضريبة وزيادة العوائد من الضريبة المـضافة               -15

أي أنه كلما كان التزام المؤسسات بالدفع طوعيا وقويا كلما زادت العوائـد مـن الـضريبة                 

 .المضافة

اتفاق باريس االقتصادي وزيادة العائدات من ضريبة القيمة المضافة           آثار توجد عالقة بين   -16

وأن اتفاق باريس االقتصادي يعتبر مجحفا بالنسبة للسلطة الفلسطينية ويؤثر تأثيرا سلبيا على             

 .العائدات من ضريبة القيمة المضافة

اد سبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية هـو ارتباطهـا باالقتـص              -17

 .اإلسرائيلي

تحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع األمنية الصعبة ممـا يـؤثر سـلبا علـى         -18

 .إيرادات الخزينة

لدائرة الضريبة المضافة ممـا  ) المقاصة(أغلب التجار الفلسطينيين ال يقدموا فاتورة موحدة      -19

 .يسبب خسائر فادحة للسلطة
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   التوصيات6.2

قديم التوصيات التالية للجهات المعنيـة بزيـادة إيـرادات          في ضوء نتائج الدراسة يمكن ت       

  :السلطة الفلسطينية من ضريبة القيمة المضافة

 . الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبة  القيمة المضافة على أسس علميةتطوير -1

 .ضرورة اختيار الكفاءات ووضعها في الوظائف اإلدارية المناسبة -2

 .لموظفي دائرة الضريبة المضافةرفع مستوى التأهيل والتدريب الميداني  -3

إرسال بعثات خارجية لرفع كفاءة الموظفين ومعرفة آخر التطورات في العالم بالنسبة للـدول               -4

 .التي تطبق ضريبة القيمة المضافة

 .توفير البرامج المحاسبية وتكنولوجيا الحاسب اآللي لتسهيل تطوير األنظمة -5

  .ة القيمة المضافة حتى يتم تحسين أداء الموظفينتفعيل نظام الرقابة الداخلية في دائرة ضريب -6

 .العمل على تطوير إجراءات العمل والتفتيش بشكل دوري ومستمر -7

توفير الحماية الكافية للموظفين من أجل القيام بواجبهم على أكمل وجه دون الخوف من سـوء           -8

 .معاملة المكلفين

قانون فلسطيني مناسـب يفـي      إعادة النظر في نظام المكوس على األموال والخدمات ووضع           -9

 .باحتياجات المواطنين والمكلفين

 .زيادة الوعي للموظفين حول نظام المكوس على األموال والخدمات -10

 .العمل على زيادة الوعي للمكلفين وحثهم على دفع الضريبة طوعا -11

 .الذين يمتنعون عن الدفع على المكلفين والعقوبات الغرامات تطبيق  -12

 في استخدام الصالحيات الممنوحة لها حسب القانون        قيمة المضافة ة ال تساهل دائرة ضريب  عدم   -13

  .في فرض عقوبات على المكلفين
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 .التوعية الكاملة والمستمرة للموظفين بالنظم والقوانين التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة -14

  .السائدةر الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات االقتصادية واالجتماعية يالتطو -15

حتى يتم تحـصيل كافـة       قضائياً   ين والمؤسسات التي ال تلتزم بالدفع      المكلف مالحقة العمل على  -16

 .المتأخرات لصالح خزينة السلطة

 .ة ضريبياتالتزام من عليهحتى ال يتأخر في دفع ما  للمكلف المناسبةخدمات التوفير  -17

لدائرة الضريبة المضافة وعدم    ) صةالمقا(حث التجار الفلسطينيين على تقديم الفاتورة الموحدة         -18

 .  إهمالها أو تمزيقها

إعادة النظر في اتفاق بـاريس االقتـصادي بمـا          تقوم الجهات المختصة في السلطة الوطنية ب       -19

 .يتناسب ويتوافق مع الحالة الفلسطينية
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    مقترحات لدراسات مستقبلية6.3

الذين يمتنعون عن الدفع على زيادة اإليرادات مـن        على المكلفين والعقوبات  الغرامات  أثر تطبيق   . 1

  .ضريبة القيمة المضافة

دور اتفاق باريس االقتصادي في انخفاض العائدات من ضريبة القيمة المـضافة فـي أراضـي                . 2

  .السلطة الفلسطينية الفلسطينية

  .إطار مقترح  لتفعيل نظام الرقابة الداخلية في دائرة ضريبة القيمة المضافة.4
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  عـــــراجـــامل
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  :المراجع العربية

، الطبعـة   ضريبة الدخل فـي األردن ، أهـدافها وإنجازاتهـا          )1976 (أبو جبارة ، هاني    -1

 .ية الملكيةم مطابع الجمعية العل، عمان،األولى

  ، الطبعة األول،عمان المكتبـة    الضرائب ومحاسبتها  ) 1996( وآخرون   ، محمد ،أبو نصار  -2

  .         الوطنية

علـى   المباشـرة  للضرائب المحاسبية والممارسات التشريعية الجوانب )1992( السيد أمين، -3

  .القاهرة ،األعمال منشآت أرباح

  .، مطبعة الروضة، دمشق المالية العامة و التشريع المالي) 1993(بشور، عصام  -4

  .لدار الجامعية، اإلسكندرية، االنظم الضريبية) 1998(البطريق، يونس أحمد  -5

، مؤسـسة شـباب الجامعـة،    النظم الـضريبية ) 1978( البطريق، يونس أحمد وآخرون     -6

  .اإلسكندرية، مصر

 الـدار  ،مدخل تحليلي مقـارن -الضريبية النظم )2000(و عثمان، سعيد  يونس البطريق، -7

 .القاهرة الجامعية،

  .     العربي، القاهرة، دار الفكراألسس الحديثة لعلم مالية الدولة) 1979(تكال، شريق  -8

  .عمان ،الدخل ضريبة محاسبة )1998(المفتوحة  القدس جامعة -9

آفاق التبادل التجاري بين المناطق الفلـسطينية ودول مجلـس          ) 2002(الجعفري، محمود    -10

  .لفلسطيني، ماس، رام اهللا ا االقتصادية السياسات أبحاث معهدالتعاون الخليجي، 
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التنافسية للتمور الفلسطينية في األسواق المحلية وأسواق       القدرة  ) 2004(الجعفري، محمود    -11

 .لفلسطيني، ماس، رام اهللا ا االقتصادية السياسات أبحاث معهد، التصدير

، الدار المصرية   المجتمعات الجديدة طريق للتنمية االقتصادية    ) 2000(حاتم، سامي عفيفي     -12

  .اللبنانية، القاهرة

 .عمان، دار صنعاء للنشر و التوزيع ،المالية العامة) 1999(الحاج، طارق  -13

  .، دار النهضة العربية، بيروتأساسيات المالية العامة) 1992(حشيش، عادل أحمد  -14

ضرائب الحكومـة المركزيـة علـى دخـول األشـخاص           ) 2001(حشيش، عادل أحمد     -15

  .اإلسكندرية الجامعية، الدار، الطبيعيين وفقا ألحكام الضريبة الموحدة

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالمحاسبة الضريبية) 1982(حلمي، عبد القادر  -16

 وفقـا  العمليـة  وتطبيقاتها الضريبي والتشريع العامة المالية )1999(سعيد  جهاد خصاونه، -17

  .األردن ،2000-للتشريع األردني

 ،، عمـان   أصول محاسـبتها فـي األردن      -لضريبة على الدخل  ا) 1992 ( خالد الخطيب، -18

 .زهران للنشر والتوزيع

 ، األصول العلمية في المحاسبة الضريبية ، الطبعة األولى ، عمان          )1998 ( خالد الخطيب، -19

   .للطباعةدار الحامد 

، مركـز اإلسـكندرية للكتـاب،       مبادئ المالية العامـة   ) 2000(دراز، حامد عبد المجيد      -20

  .اإلسكندرية

 .يةالضريب واإلدارة الممول بين للعالقة القانوني اإلطار )1998( محيى سعد، -21
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 دار الفكـر    المالية العامة القانون المالي والضريبي دراسة مقارنة،      ) 1990(سلوم، حسين    -22

  .اللبناني، بيروت، لبنان

  . دار زهران للنشر، عمان،المالية العامة) 1997(شامية، أحمد ، الخطيب، خالد  -23

  .للنشر،عمان زهران دار ،العامة المالية) 1993(خالد  والخطيب، احمد ،شامية -24

، مجمع البحـوث واالستـشارات      الضرائب ومحاسبتها في فلسطين   ) 1996(ح، سالم   صبا -25

  .التجارية واالقتصادية، غزة

، من منشورات جامعة القدس المفتوحـة،       محاسبة ضريبة الدخل  ) 2001(صبري، نضال    -26

 .م 1998الطبعة األولى 

  .بيروت العربية، النهضة دار ،المالية والسياسة العامة المالية )1971(فوزي  المنعم، عبد -27

  .، دار الفكر العربي، القاهرةالمالية العامة) 1983(عبد المولى، السيد  -28

، دار الضريبة الموحدة علـى دخـل األشـخاص الطبيعيـين     ) 1995(عبد المولى، السيد     -29

  .النهضة العربية، القاهرة

  .اإلسكندرية الجامعية، الدار ،الضريبية النظم) 2000(عثمان، سعيد عبد العزيز  -30

  .اهللا رام ،المحتلة الفلسطينية األراضي في الضرائب شرعية ) 1992(كمال  الونه،عاطفع -31

 .اهللا، وزارة المالية رام ،السياسة الضريبية الفلسطينية ) 1997(كمال  عالونه، عاطف -32

  .الكويت والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة ،العامة المالية مبادئ) 2002(حسين  العمر، -33

  . دار البيارق، عمان،المالية العامة و التشريع الضريبي) 1988(عناية، غازي  -34
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 مؤسسة شـباب    ،الجزء األول، اإلسكندرية   ،النظم الضريبية المقارنة  ) 1971 (عياد ، علي   -35

  .الجامعة للطباعة والنشر

،   اقتصاديات المالية العامة و النظام المالي في اإلسالم       ) 1986(القاضي، محمد عبد الحميد      -36

  .، كلية التجارةجامعة الزقازيق

، جامعة الزقـازيق، كليـة      اقتصاديات المالية العامة  ) 1986(القاضي، محمد عبد الحميد      -37

  .التجارة

 للنـشر  الثقافـة  دار مكتبـة  ،الضريبي والتشريع العامة المالية) 1998(احمد  أعاد القيسي، -38

  .عمان التوزيع،

، الطبعـة الثانيـة، دار   يةالمحاسبة الـضريب ) 2002(كراجة، عبد الحليم و العبادي، هيثم      -39

  .صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن 

، اتجاهات اإليرادات الضريبية في األردن والعوامل المؤثرة فيهـا         ) 1998 (، خيري كنانة -40

  .الطبعة األولى، مكتبة الشباب ومطبعتها، عمان

 .المالية العامة، القاهرة، دار النهضة العربية) 1971(المحجوب، رفعت  -41

 الجامعيـة،  الدار  بين النظرية والتطبيق،الضريبية النظم ) 1998(حجازي  السيد المرسي -42

 .اإلسكندرية

  .، عمان، رام اهللا، دار وائل للنشرالمالية العامة )1997(النقاش، غازي عبد الرازق  -43

  .، دار الفكر العربي، القاهرةالمالية العامة) 1983(هويدي، عبد الجليل  -44
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  :الرسائل والدوریات

، رسـالة   موضوعية قرار مأمور التقدير الجزافي فـي فلـسطين        ) 2003(اهيم، حمد   إبر -46

  .ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

، مجلـة رؤيـة،     االقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة األقصى     ) 2004(أبو الفحم، محمد     -47

  .كانون الثاني

، رسـالة   ائب غير المباشرة في فلسطين    ظاهرة انتقال عبء الضر   ) 2005(مد، عزام   األح -48

  .ماجستير مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 

 الجمهوريـة  في العام اإلنفاق تمويل في الضريبية اإليرادات دور )1992( جودت ريم آغا، -49

  .سوريا دمشق، جامعة ،العربية السورية

ائيل ومنظمـة التحريـر     البروتوكول حول العالقات االقتصادية بين حكومة دولـة اسـر          -50

  .الفلسطينية

 الفلـسطينية  والماليـة  التجاريـة  السياسات) 2002(ناصر  العارضه، و محمود الجعفري، -51

 .اهللا رام ماس، الموازنة في والعجز التجاري الميزان في العجز على وتأثيرها

الـة  البحث عن العد   -الترتيبات الجمركية الفلسطينية اإلسرائيلية   ) 1995(الجوهري، منى    -52

  ).ماس(، رام اهللا، معهد أبحاث السياسات االقتصادية في توزيع اإليرادات الجمركية

،  فلسطين في العامة الموازنة تمويل في الضريبية اإليرادات دور) 2006(الخطيب، كمال  -53

  .، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 1996-2003

 الموجبة إلصالح قوانين الضرائب غير المباشـرة فـي          األسباب) 2003(رابي، ماجد    -54

  .، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينفلسطين
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-إطار مقترح للمحاسبة عن ضريبة المبيعات في قطـاع التوزيـع            ) 2002(سالم، حسن    -55

  .عين شمس-، رسالة ماجستير مقدمة لكلية التجارةدراسة مقارنة

 دراسة تحليلية ألسس المحاسبة عن ضريبة المبيعات في قطاع        ) 2003(سالمة، مصطفى    -56

  .  عين شمس–، رسالة  ماجستير مقدمة لكلية التجارة الغزل والنسيج
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   .العدد الثاني
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  1ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   غزة–  الجامعة اإلسالمية 

    كـلية التجـــارة 
  لدراسـات العــليا  ا

    قسم المحاسبة والتمويل
     

  .حفظهم اهللا........... لقيمة المضافة ضريبة اموظفي  األخوة 
     

    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
     

  ,,  تحية طيبة وبعد
      نتوجه إليكم بفائق التقدير واالحترام راجين حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسـة الميدانيـة              

وتحقيقـاً ألغـراض اسـتكمال رسـالة     , لتي تهم اإليرادات العامة للسلطة الوطنية الفلـسطينية      ا
  :بعنوان, الماجستير في المحاسبة والتمويل

     
  "العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة القيمة المضافة   "
     

والبناءة والتي تشكل رافداً مهماً فـي إتمـام هـذه                 ونأمل منكم التفضل بالمشاركة الفاعلة      
من خـالل تعبئـة هـذه       , لذا نرجو تعاونكم في تزويدنا بالبيانات الالزمة والضرورية       . الدراسة

لما لذلك من أثر جوهري في الوصـول إلـي          , االستبانة واإلجابة على جميع األسئلة المطروحة     
  .  تعميمهاونتائج دقيقة يمكن االعتماد عليها 

, وسوف تعامل بـسرية تامـة     ,       ونوجه عنايتكم أن جميع اإلجابات سوف تكون موضع ثقة        
  .ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

    شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

     المشرف          الباحث                                                      
  محمد صالح                                                   دكتور سالم حلس
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 توافر الخبرات والمهارات الشخصية المتنوعة -20
الشخصي  الحكم –مثل الذكاء ( وفي مجاالت أخرى 

  ). القيادة –

          

 تتوافر البرامج المحاسبية وتكنولوجيا الحاسب -21
  .اآللي التي تسهل من عملية التطبيق

          

 يمتلك الموظف معلومات كافية عن الضريبة - 22
  .المضافة وبالتالي ال يسهل تضليله

          

 يعتمد الموظف على المعلومات التي يمتلكها في - 23
  .ع المكلفينكيفية التعامل م

          

 تصدر اإلدارة نشرات مستمرة للتوعية عن -24
  .ضريبة القيمة المضافة

          

  :معلومات تتعلق بإجراءات العمل والتفتيش: المجال الثاني

موافق   الفقرة
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة
 تعمل اإلدارة الضريبية على تطوير آليات عملها -25

  .متواصلبالتدريب ال
          

 وجود عالقات شخصية بين الموظف والمكلف -26
  .يؤثر سلبا على تحصيل اإليراد

          

وجود عالقات مالية بين الموظف والمكلف يؤثر -27
  .سلبا على تحصيل اإليراد

          

 يوجد نظام رقابة داخلية في دائرة ضريبة القيمة - 28
  .المضافة مما يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين

          

 استخدام وسائل تقنية وأساليب حديثة في عملية - 29
  .التفتيش يؤثر إيجابا على عملية تحصيل اإليرادات

          

 توجد سياسات وإجراءات تضبط عملية التفتيش - 30
  .والتحصيل

          



 137

تتم عملية التفتيش من قبل أشخاص مختصين وذو - 31
  .كفاءة عالية

          

بل الموظفين ألماكن عمل  الزيارات المتكررة من ق- 32
  . المكلفين يزيد من عملية التحصيل

          

 يتم توثيق عملية التفتيش والنتائج التي توصل إليها - 33
  .الموظف وذلك بالتوقيع أو تعبئة نماذج معينة

          

 يلتزم الموظف بإتمام عملية التفتيش حسب الوقت - 34
  . والتاريخ المحدد

          

لضريبة القيام بمتابعة  يتعذر على موظف ا-35
  .المكلفين لعدم وجود حماية كافية له أثناء قيامه بواجبه

          

 الضريبة القيام بالكشف الميداني موظفيخشى  - 36
لبعض المكلفين بسبب سكنهم بالقرب من مناطق 

  .االحتكاك مع االحتالل اإلسرائيلي

          

            .  يالقي الموظفين سوء معاملة من المكلفين- 37
  

  :معلومات تتعلق بالتشريعات حول الضريبة المضافة: المجال الثالث

موافق   الفقرة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

 نظام المكوس على األموال والخدمات مالئم ويفي - 38
  . باحتياجات الوضع الحالي

          

 يوجد إلمام ووعي كامل لدى الموظفين بنظام - 39
  .موال والخدماتالمكوس على األ

          

يتجاهل المكلفون اإلشعارات التي ترسل إليهم من  - 40
  . دائرة ضريبة القيمة المضافةقبل

          

دائرة الغرامات التي تفرض على المكلفين من  - 41
  . تعتبر عقوبة غير كافيةالمضافةالضريبة  

          

نظام المكوس على  الواردة في  الغراماتتطبيق - 42
  . الضريبةيؤدي إلى زيادة اإليراداتخدمات األموال وال

          

نظام المكوس على األموال  العقوبات الواردة في - 43
  .مناسبةوالخدمات 
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 يوجد تقصير في تطبيق العقوبات الواردة في - 44
  .نظام المكوس على األموال والخدمات

          

عند متابعة المكلف قضائياً يدفع المكلف ما عليه  - 45
  .يبة بالكاملمن ضر

          

 في استخدام قيمة المضافةتتساهل دائرة ضريبة ال -46
الصالحيات الممنوحة لها حسب القانون في فرض 

  .عقوبات على المكلفين

          

  
  :معلومات تتعلق بالتزام المؤسسات: المجال الرابع

موافق   الفقرة
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة

يؤدي إلى عدم التزام لمال العام سوء إدارة ا - 47
  .المكلف

          

عدم توفير خدمات جيدة للمكلف تزيد من  عدم -48
  .التزامه الضريبي

          

عدم  غياب الشفافية في اإلنفاق العام يؤدي إلي -49
  .التزام المكلف

          

اعتقاد بعض المكلفين أن الضريبة التي يدفعونها  -50
   .عدم التزام المكلفإلي ال تذهب للصالح العام يؤدي 

          

 بعض المكلفين أنه ال توجد عدالة في  اعتقاد-51
  .قلل التزام المكلفين ضريبياًي  المضافةضريبةالفرض 

          

القيمة  زيادة الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة -52
  . تزيد من االلتزام الضريبي لدي المكلفينالمضافة

          

قهم وواجباتهم الضريبية معرفة المكلفين بحقو -53
  .تزيد التزامهم الضريبي

          

 شعور المكلف بأنه يعطي الدولة أكثر مما يأخذ  -54
  .يؤدي إلى عدم التزامه بدفع الضريبةمنها 
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  :معلومات تتعلق بأثر اتفاق باريس االقتصادي على الضريبة المضافة: المجال الخامس

موافق   الفقرة
  بشدة

ير غ  محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

اتفاق باريس مجحف للمكلفين بدفع الضريبة - 55
  .المضافة

          

سبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة هو ارتباطها -56
  . باالقتصاد اإلسرائيلي

          

أغلب التجار الفلسطينيين ال يقدموا فاتورة موحدة -57
لدائرة الضريبة المضافة مما يسبب خسائر ) المقاصة(

  .فادحة للسلطة

          

تحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع - 58
  . األمنية الصعبة مما يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة

          

 االقتصادي اتفاق باريس يفضل إعادة النظر في - 59
  .بما يخص بنود ضريبة القيمة المضافة

          

  
:  يتطرق إليها الباحث أرجو كتابة أية مالحظات وآراء تود إضافتها لم-60

...............................................................................................
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...............................................................................................
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