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 اىداء 

كل من لو ن خالل العمم  في كل العالم، ى الى االرتقاء االقتصادي ميسع ىدي بحثي الى كل منأ

 يسعى الى تطوير وتحسين فرص االستثمار وبيئة  العمل في ىذا الوطن.

درسني في  من الى كلإلنجاح ىذا العمل و  محمود الجعفري عمى جيوده  الدكتور القدير شكرأو 

 برنامج الماجستير في معيد االدارة واالقتصاد 

والدي رحمو اهلل  ى الىاهلل سبحانو وتعالبعد  فضل االول ال ي بكل تواضع ألصحابىدي بحثأو 

 والى  اوالدي  الغالية يقة دربي  وشريكة حياتي  زوجتيرف ثم الى  عمرىا ووالدتي بارك اهلل في

  .خواتي االحباءأخوتي و ا  و 
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نيا نتيجة وأ ،ل درجة الماجستيرلني ،الى جامعة القدس يا قدمتنبأنا معد ىذه الرسالة أاقر 

لم  ،أي جزء منياو ن ىذه الرسالة أأو  ،م االشارة اليو حيثما ما وردباستثناء ما ت،بحاثي الخاصةأ
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 الممخص 

اشكال الضرائب  وىي احد ،دولة حول العالم  130ضافة في اكثر من ضريبة القيمة الم تطبق
 تكونعندما و  ،مشتغل المرخصن طريق التحصل من المستيمك النيائي ع التي و  ،غير المباشرة

ضريبة القيمة المضافة عمى كثر من أالمشتغل المرخص  مضافة عمى مشترياتالقيمة الضريبة 
وضة عمى مفر نظرا ألن  ،رق في الضريبة من الحكومةاسترداد الف يحق لوفإنو  ،المبيعات

وىذا ما يسمى االعادة  ،المشتغل المشتغل المرخص باعتباره مكمف اداري المستيمك وليس عمى 
 .االسترداد الضريبيو ريبة االض

 تصفيرهو االسترداد اخصم جزء من مبمغ و تعاني الشركات من تأخير دفع االعادة الضريبة او  
انتاجيا و تسويقيا و عدد من االثار السمبية عمى اداء الشركات ماليا  عمى ذلكب يترتو  ،بشكل كمي

 .االقتصاد بشكل عامو وعمى بيئة االعمال 

اثر المشكالت التي ترافق االعادة الضريبية عمى بيئة اعمال  تحديد وتقديروىدفت ىذه الدراسة ل
ىي الجانب و ى ثالث مجاالت مؤشرات بيئة االعمال القد قسمت و  ،الشركات في محافظة الخميل

 وتم اختيار محافظة الخميل ألنيا من ،الجانب االنتاجيو المالي لبيئة االعمال والجانب التسويقي 
محمي االجمالي من الناتج ال كبيرة تساىم ىذه المحافظة بنسبةو اكبر المدن الفمسطينية 

 .ضفة% من سكان ال25كما ان عدد سكان المحافظة يشكل حوالي  ،الفمسطيني

كما تم  ،ودوائر الضريبةالجياز المركزي لإلحصاء و وزارة المالية من  الثانويةجمع البيانات وتم 
وصفي استخدام المنيج ال كما ،البياناتو في جمع المعمومات  االعتماد عمى الدراسات السابقة

باالسترداد  الشركات التي تقدمتو ىو تحديد مجتمع الدراسة  بعد ان تم دراسة، ىذه الفي التحميمي 
السنوات الثالث الماضية في محافظة الخميل  وتم توزيع االستبيان عمى عينة الضريبي خالل 

وتم تحميميا باستخدام ، لجمع البيانات االولية حول اداء الشركاتشركات،  110مكونة من 
لفحص العالقة بين المتغيرات استخدام نموذج االنحدار مؤشرات االحصاء الوصفي، كما 

اثر  وذلك الكتشاف،كيفيةو ن المتغيرات ىي متغيرات نوعية اأستقمة والمتغيرات التابعة حيث الم
 .      الشركات مى أداءمشكالت االعادة الضريبية ع



 ج

 

االثار  عدد من ليا عديدة اجراءات االعادة الضريبية ينبثق عنيا مشكالتوبينت ىذه الدراسة ان 
 الخصم مع العادة  الضريبية  ان مشكمة تأخير دفع اعمى بيئة اعمال الشركات، حيث  السمبية

 ،بيئة اعمال الشركاتا عمى االكثر تأثيرً و كثر شيوعا االو  المشكالتمن اىم من مبمغ االعادة ىي 
 .االقتصاد  عمى ثار سمبية آة وبالتالي فأن  لمشكالت وتداعيات االعادة الضريبي

 ىميا:أوتوصمت ىذه الدراسة لعدد من التوصيات  

المدقق و عمى الشركات ان تضبط حساباتيا بشكل دقيق من خالل المحاسب الداخمي يجب  -1
 .مف بأقصى سرعة وبشكل صحيحالخارجي  بحيث يتم اعداد الم

 نواقص في ممف طمب االعادة و اء اال يكون ىناك أي مجال لمشك لوجود أي اخط نأ-2
 .مبمغ االعادة أي خصم من لتقميص مدة التدقيق في دائرة الضريبة وتجنب

 .يق ممفات االعادة الضريبيةب عمى وزارة المالية اختصار اجراءات فحص وتدقيج -3

 .توفير كادر كافي من موظفي الضريبة يتمتع بكفاءة  عالية من اجل اختصار فترة التدقيق -4
ويجب التقميل من عمميات الخصم بحيث ال يتم خصم أي مبمغ اال في حال ثبوت عدم  -5

االعادة بسرعة  الشركات في الحصول عمى أداء قو، وذلك لما لو من اثار ايجابية عمىاستحقا
                    .لو من اثار ايجابية عمى االستثمار واالقتصاد الفمسطيني ولماوبدون خصم 

 مشكالت االعادة الضريبية ،االسترداد الضريبي ،كممات مفتاحيو: ضريبة القيمة المضافة



 د

 

The Impact of Tax Refund Problems on Business and Economic 

Environment in Hebron Governorate 

 

Prepared By: Mohanad Ali Mohammad Shawar Tamimi 

Supervised By: Prof. Mahmoud  EL Jafari 

 

Abstract:  

Value Added Tax (VAT) is applied in more than 130 countries worldwide, and it is 

considered as a type of indirect taxations collected from final customers through 

licensed workers. When licensed businessmen  pay VAT on their purchases more that 

than the amounts of tax they receive from sales , they have the right to recover the 

difference in tax from the government. That could be attributed to the fact that tax is 

imposed on the customer and not on licensed businessmen because they are 

administratively employees, and this is what is called Tax Refund.  

Companies suffer from delays in paying tax refund, deduction of the refundable 

amount, or even erasing it totally, the , It expected that the consequences of delaying 

and/ or erasing tax refund   would have  negative impacts on the companies’ financial, 

marketing, and production performance, working environment, and economy in 

general.  

The study aimed to investigate and estimate the effects of problems that are associated 

with tax refund on companies’ business environment in the district of Hebron. 

Business environment indicators are divided into three aspects: financial, marketing, 

and production. The district of Hebron was chosen for this study because it is the 

largest district in Palestine. It constitutes a large proportion of the Palestinian Gross 

Domestic Product (GDP), and makes up 25% from the West Bank population.  

Secondary data were collected from the Ministry of Finance, Palestinian Central 

Bureau of Statistics (PCBS), and Tax Departments, in addition to other previous 

studies related to the field.  
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The study adopted the analytical descriptive methodology. The  sample covered 

companies that submitted tax refund application  during the last three years in Hebron 

Governorate. To collect the primary data on companies’ performance, a 110 

questionnaire were distributed to obtain data from factories and companies. Data were 

analyzed using statistical methods including the calculations of the average, standard 

deviations, and proportions to describe the sample.  Regression Model was also used 

to examine the relationship between the independent and dependent variables, 

qualitative and quantitative,  to figure out the impacts of tax refund on companies.  

The study showed many negative impacts for the problems of tax refund on 

companies’ business environment, as the delays of paying tax refund, and deducting 

part of the amount are the most common and influential problems on the economy. 

The study reached several recommendations, namely: (1) It is required that companies 

should  audit their accounts through internal accountant  and external auditor.         (2)   

Tax refund  procedures in the Tax Department should be reduced to avoid any 

deductions from the refund amount.(3) The Ministry of Finance (MoF) should  reduce 

procedures used to check and audit tax refund files,(4) provide a adequate cadres 

qualified to perform files  auditing , and (5) reduce the operations so that no amount 

will be deducted.    

Key words: VAT, Tax Refund, Tax Refund Problems 
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                                                                                    الفصل االول 
___________________________________________________ 

 االطار العام لمدراسة
 
 

 مقدمة 1.1

و % مون دخول25حووالي  ضريبة القيمة المضافةتشكل  كثور مون فوي أ وتطبوق ،رائب فوي العوالمالض 

وووىووي شووكل موون أ ،دولووة 130 ووال   ،المباشوورةغيوور ريبة شووكال الض   يووائيك الن  موون المسووتيم لتووي تحص 

وووولش ووووعوووون طريووووق ا ووووو ى المشووووتغل الموووورخصدور  ن  فووووإولووووذلك  ،ارركات والتج  ريبة موووون تحصوووويل الض 

باعتبوواره مكمووف اداري حسووب  مراحوول البيووع فووي جميووعبوودفعيا لمحكومووة  والقيووام ،يووائيالمسووتيمك الن  

 ضوريبةاكثر من  المشتغل المرخص مضافة عمى مشترياتالقيمة الضريبة  تكونعندما و  ،القانون

 ،صوودير لمخووارجلت  با قوووميو أ ،بفووواتير صووفرية يبيووععنوودما  وذلووك)  القيمووة المضووافة عمووى المبيعووات

وووالز   طموووب اسوووتردادين أ لممشوووتغل المووورخص يحوووق  (يوووتم تأسووويس منشوووأة جديووودةو أ ريبة يوووادة فوووي الض 

العوادة )ا ىتسم  و  ،ومةريبة المدفوعة عمى  المبيعات  من الحكالمدفوعة عمى المشتريات عن الض  

 .[ Harrison and Krelove 2005 ،كريموفو ]ىارسون  .االسترداد الضريبيو ا (ةريبي  الض  

ع ضريبة قيمة مضافة عمى مشترياتو اكثر من الضريبة دفيفي ىذه الحاالت لمشتغل المرخص فا 

ريبة موون تحصوويل الضوو وىنووا ىووالمشووتغل الموورخص ان دور مووع العمووم  حصووميا موون مبيعاتووويالتووي 
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بول مفروضوة عموى  التجوارو ا لى الحكومة  فالضريبة غير مفروضة عمى الشوركاتالزبائن ودفعيا ا

المشووتغل الووى  الزيووادة فووي الضووريبة اعووادة المسووتيمك النيووائي فقووط وبالتووالي يجووب عمووى الحكومووة 

ة فوي الميم ومات حود الس وأ ى شكل اعادة ضريبية وتعتبر االعادة الضريبية مرة اخرى عمالمرخص 

وأيضا تعتبور احود نقواط الضوعف فوي نظوام ضوريبة القيموة المضوافة ألنيوا   ضريبة القيمة المضافة

ن مبمغ الخصم مو بسبب تأخير الدفع ا ،تسبب الكثير من النزاعات بين الحكومة ودافعي الضرائب

    .[Bukalo  &Vitkovska 2016،وبيوكالو ]فيتكوفسكا االعادة من قبل الحكومات

ريبة % من قيمة الض  40أكثر من  طبالمتوس   ةريبي  عادة الض  مو يتجاوز حجم اإلفي البمدان المتقد  و 

يوتم وبينموا  ،اميوةول الن  في الد  % 20من قل  تكون أ طبالمتوس   عادةقيمة اإل فان   لمقابلبا ،مةالمحص  

شوير ة أيوتم دفعيوا خوالل عود   فإنوو  ،فوي الودول المتقدموة سابيع فقط ة خالل أربع أعاددفع مبمغ اإل

ركات فووي الش ووأداء عمووى ر بشووكل كبيوور ذي يووؤث  موور ال وواأل ،فووي الوودول الناميووة حتووى أكثوور موون عووامو أ

 وذلك ألن   ،في الخارجقدرتيم عمى المنافسة ذين يفقدون رين ال  ة قطاع المصد  ية وخاص  امول الن  الد  

وووعوووادة تعتبووور مبموووغ اإل ركات الش ووو ماليوووة تضووواف عموووى  عبوووارة عووون تكووواليف د لووودى الحكوموووة المجم 

ىارسوووون ] .تسوووديدىار توووأخ  و لحصوووول عمييوووا أد مووون ابسوووبب عووودم التأك وووالتسوووويق و  تكووواليف االنتووواج

 .[ Harrison and  Krelove 2005 ،كريموفو 

مثووووول  ،اميوووووةالن   ولعوووووادة فوووووي بعوووووض الووووود  يوووووا نظوووووام اإلتوووووي يواجيال  بب المشوووووكالت سووووو ن  ويعتقووووود أ  

وإلى سوء اإليعود  ،نيايوك ،والكاميرون،المغرب بب وجوود تيورب ضوريبي بسو وكوذلك ،ةي  ريبدارة الض 

دة جوووراءات معق ووولوووى إى إأد   وبالتوووالي فوووإن خشوووية الحكوموووات مووون ىوووذا التيووورب ،مووون قبووول الشوووركات

وأصبح ىناك  ،عادةر دفع اإللى تأخ  ى ذلك إالي أد  وبالت   ،عادةة تدقيق طمبات اإلوطويمة في عممي  

ووواإلتراكموووات كبيووورة مووون مبوووالغ  ووو ،ة عنووود الحكوموووةريبي  عوووادة الض  يولة عنووود لوووى ضوووعف الس وووإى د  ا أمم 
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 2005 ،كريموووفو ]ىارسووون  .ص كبيوور فووي رأس المووال العاموولنقووو  ،مطالبووة باإلعووادةركات الالش وو

Harrison and  Krelove ].     

التيووورب فوووي بعوووض الووودول الناميوووة الوووى اكموووة المتر  عووودم قووودرة الحكوموووة عموووى دفوووع المبوووالغيعوووزى و  

 موون أزمووات ماليووة الحكومووة اميووة عنوودما تعووانين  ول الالوود   بعووض ففووي ،االزمووات الماليووةو الضووريبي 

وعوووودم  ،ن يطالووووب باسووووتردادىاوتوقعووووات صووووحيحة لممبووووالغ المتوقووووع أ بسووووبب عوووودم وجووووود تخطوووويط

كووذلك وجووود التيوورب الضووريبي فووي ىووذه الوودول لسوووء االدارة  ،تخصوويص مبووالغ كافيووة فووي الموازنووة

 ،بالمقابول ،تأخيرىواو فوع المبوالغ ألوى عودم ديوؤدي ذلوك إ ،عدم القدرة عمى التحصويل مون المكمفوينو ا

تووي سوووف يووتم ة فووي تحديوود المبووالغ ال  ق وولوودييا درجووة عاليووة موون الد   مووة ول المتقد  الوود  فووإن عديوودا موون 

ب يووور  موووة يوووتم معالجوووة موضووووع الت  ول المتقد  الووود  وكوووذلك فوووي  ،تقووووم بوضوووعيا فوووي الموازنوووةو  ،ىوووارد  

وووالت   وو االمتثووالاسووتراتيجيات و اطر ة إدارة المخووريبي موون خووالل اسووتراتيجي  زويوور الض  تقوووم و  ،ريبيالض 

 2005 ،ىارسوووون وكريمووووف] رعوووادة عاليوووة المخووواطة لطمبوووات اإلدقيق بشوووكل أكثووور دق وووة الت وووبعممي ووو

Harrison and  Krelove ].  

ًا دة قانوني ووعووادة بووالفترة المحوود  تسووديد مبمووغ اإلبعووادة وتمتووزم السوومطات الضووريبية فووي الوودول المتقدمووة 

ن إ عادةمغ اإلفوائد عمى مب خرى فرضتأ دوالوحتى ان  ،وز في االغمب عدة اسابيعال تتجاوىي 

عوادة المطالبوات باإلتخفويض عودد قورار  ،يرلنوداا  و  ،نسوامثول فر تبنت دول و  ،لم تمتزم بالوقت المحدد

ووو  ،المضوووافة رين مووون  ضوووريبة القيموووةعفووواء مشوووتريات ومسوووتمزمات المصووود  عووون طريوووق إ؛ ةريبي  الض 

وقيمة الرأسمالية ات الث  ي المعد  مستوردعفاء ا  و  مون و مون جيوة اخورى  ،خورىمون ناحيوة أريبة مون الض 

وووال مووون أجووول الحووود   وووس  وووموك الس   ،وبمغاريوووا ،بيجوووانأذر و  ،كرانيووواو مثووول أ ،والد فوووإن  رائب مبي لووودافعي الض 

ووال دقيق جوراءات منيووا الت وإ تبنووت ،والصوين مون خووالل مراجعووة  ،رائبمسووتمر فوي ممفووات دافعوي الض 
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موون  خوورى طمبووت بمغاريوواموون ناحيووة أ  ،بيووا المبيعووات والمشووتريات بشووكل مسووتمر والتحقووقعمميووات 

وون تقوووم بوضووع أركات أالش وو ووالمشووتريات فووي حسووابات بنكي ووو ريبة عمووى المبيعووات موووال الض  ة ة خاص 

،  وكان ىنواك التوزام ق منياالتحق  و لكي يسيل مراجعتيا  ؛ركاتلمش   خرىمنفصمة عن الحسابات األ

الشوووركات بيوووذه االجوووراءات مموووا انعكوووس بشوووكل ايجوووابي عموووى اجوووراءات االسوووترداد  جيووود مووون قبووول

ىارسووووون ] .ادى ايضووووا الووووى التقميوووول موووون التيوووورب الضووووريبيو الضووووريبي وسوووويل عمميووووات التوووودقيق 

 .[ Harriso an Krelove ،2005وكريموف 

ووووإعفوووواء المصوووود    عووووادةتسووووريع دفووووع اإلل بعووووةالمت   رقط ووووالوموووون  شووووتريات ريبة عمووووى المرين موووون الض 

ركات مووون خوووالل نظووام محوسوووب كموووا ش ووفوووواتير الل عموول مراجعوووة و  ،رةوالمسووتمزمات لمموووواد المصووود  

تقوووديم شووويادة تووودقيق مووون قبووول كموووا يوووتم  ،وبريطانيا،وكوريا،الصوووينمعتمووود فوووي بوووالد عديووودة مثووول و ى

عقوبووات عمووى  كمووا تفوورض عوودد موون الوودول  ،كينيووامثوول  فووي عوودد موون الوودولن يقين القووانوني  الموودق  

و مشوركات حسوب تواريخض الودول مثول باكسوتان بتصونيف لوتقوم بعو ،لمزورينا  ،ريبياالمتثوال الض 

وفوي اإل اتي يكون تاريخيا جيدركة ال  الش  ف سوترداد بشوكل عموى اإلريبي تسوتطيع الحصوول متثوال الض 

 . [ Harrison and  Krelove ،2005ىارسون وكريموف ]سريع 

حيووث تقوووم الحكومووة  ،جوول تغطيووة العجووزخزينووة المالي ووة موون أسووتخدام أذون الإ وكرانيووا تووم  وفووي أ   

عووووادة قوووودي لإلفع الن  سوووويم خزينووووة بوووودل الوووود  أو صوووودار سووووندات أإلعووووادة عوووون طريووووق إبتسووووديد مبمووووغ ا

وو  وقوود اسووتفادة موون ذلووك عوودد موون الشووركات ،ةب عمووى العجووز فووي الميزاني ووالي تتغم ووت ووالوب ،ةريبي  الض 

ىذه  خاللخل من رباح  غير خاضعة لضريبة الد  ى أالحصول عمعن طرق عادة المطالبة في اإل

ووو فوووي االمووور الوووذي سووواعد الحكوموووة  ،نداتالس ووو يون مووون الووود   الحووود  و ة غط عموووى الميزاني وووتقمووويص الض 

        .[ Oksenyuk 2014 ،اوكسينك]المتراكمة عمييا
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غير  رائبفي الض  سموك موظ  ة تتمثل في ريبي  عادة الض  مشكمة اإل ن  ندونيسيا فإأ اما في  

من خالل  ةغير شرعي   ةموال بطريقركات لمحصول عمى أالش   بابتزاز يمحيث يقوم بعض ،شرعيال

ة اإلعادة نجاز عممي  ن يتم إقابل أمالموظفين عمى جزء من مبمغ االعادة   لالرشاوى حيث يحص

 .[Oktaria 2011 ،اوكتاريا] تأخيرركات بشكل سريع ودون لى الش  دفعيا إو 

ومصر ولبنان  مثل المغرب ،ق نظام ضريبة القيمة المضافةتي تطب  ة ال  ي  ول العربوفي الد  

ر عن الموعد ة يتأخ  ريبي  عادة الض  دفع اإل ففي المغرب  ،ركات المشكمة ذاتياتواجو الش   ،والجزائر

ركة المطالبة فع لمش  سنتين حتى يتم الد  و فع سنة أفقد يستغرق الد   ،بشكل كبيرد بالقانون المحد  

مطة تي تقوم بيا الس  دقيق ال  جراءات الفحص والت  إلى إ؛ ر الحكومة التأخر بالدفعوتبر   ،باإلعادة

وىذا  ،عادةإلم طمب اب من قبل مقد  تير   أي  و ة أخطاء محاسبي  د من عدم وجود أة لمتأك  ريبي  الض  

عن  ركاتف بعض الش  لى توق  ى إد  مة بالطمب؛ وقد أركات المتقد  يولة عند الش  لى ضعف الس  ى إد  أ

   .[ Harrison and  Krelove،2005]ىارسون وكريموف  .العمل

ق بعد قيام سمطات نظام ضريبة القيمة المضافة مطب   ن  فإ وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 

يث تم اصدار امر عسكري رقم ح ،االحتالل االسرائيمية بفرضو عمى االراضي الفمسطينية المحتمة

 ،1963سنة  ة بشأن المنتجات المحمي   نون المكوس قااستنادا الى  1976في تموز 658

ر تي تصدعميمات واألنظمة ال  لى الت  باإلضافة إ ،االخرى من خالل االوامر العسكريةوالتعديالت 

عميو السمطة الفمسطينية  لم توافقو  1995منذ  خرلى آة من وقت إالفمسطيني  الوطنية مطة عن الس  

 يولكن ال يوجد قانون فعمي وحقيق ،اجبرتيا عمى تطبيقو بشكل رسمي حتى االن ولكن االتفاقيات

يتم إرجاع اإلعادة خالل  1963وحسب القانون اإلسرائيمي لسنة  ،لمضافةم ضريبة القيمة اينظ  

عديل عمى  حيث نص الت   1985تعديل القانون في سنة  ولكن تم   ،ستالم الكشفيوم من إ 45
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ممف  الفحص وفي حالة طمب الفاحص  ،مبديم الط  تقيوم من  30ريبيي خالل سترداد الض  دفع اإل

ة في كتشاف مخالفات قانوني  وفي حال إيوم  90خالل  دفع د من المعمومات يتم الجل التأك  من أ

 سترداد خاللحقيق في المخالفات يتم دفع اإلرطة الت  الش  و ريبة  أمب وبدء دائرة الض  م الط  ممف مقد  

                  (1)[1963لسنة  16المكوس عمى المنتجات المحمية رقم  نون]قاستالم التقريريوم من يوم إ 180

 عادة مدة اطول مقارنة معحيث يستغرق دفع اإل ،عادةيتم تأخير دفع اإل رض الواقع عمى أ لكن  و 

ممكن  كذلك و  ،ركةة سنوات حتى يتم دفعيا لمش  عادة عد  فقد تستغرق اإل ،ما نص عميو القانون

الحكومة  تقول و ،طبوحتى شو ا  ركة المطالبة بوى الش  لن مبمغ اإلعادة قبل دفعو إخصم مالن يتم أ

ريبي  الموجود بنسبة عالية بين أن  سبب ىذا ألتأخير  يعود الى  التخو ف  من الت ير ب الض 

ريبي ة ومن ى ،المكمفين ريبي ة  تقولنا فأن  الس مطة الض  انيا تحتاج إلى تدقيق طمبات اإلعادة الض 

من أجل منع أي عممي ة ت ير ب و  ،لمتأك د من عدم تير ب الش ركة المتقد مة لمط مب ،ل دقيق جد ابشك

ريبي من قبل ريبي ةمقد م طمب  ض  من االزمات ومة انيا تعاني  الحك تقولوكذلك  ،اإلعادة الض 

ريبي بعد ،المالية    .(3)(2) باعتماد الط م مم ا يؤد ي إلى تأخير دفع االسترداد الض 

 

 

 

______________________________ 

-http://www.pmof.ps/documents/10192/579403/16+1963+VAT.pdf/f0c7a9a9-7e5eالية موقع وزارة الم (1)

448f-8e87-4512af4460e7 

 12/2016مقابمة مع السيد ايياب حسونة مدقق حسابات قانوني  (2)

 1/2017مقابمة مع السيد عبد اهلل السيخ موظف ضريبة  (3)
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ىي تشكل جزء و وازنة ولويتيا في المأخر سمم آي العمم ان الحكومة تضع االعادة الضريبية فمع 

من جية اخرى فإن الش ركات  ،الحكومة مقارنة مع التزامات الحكومة االخرى وازنةم يسير من

 ،اإلجراءات الطويمة والمعق دة من قبل الحكومةو الحسابات يقولون أن  سبب التأخير ى قيومدق  

ولكن   ،تي ال مبرر ليا؛ فيمكن تدقيق ممف مقد م طمب االعادة خالل فترة قصيرة وبشكل سريعوال  

ريبي ومن أجل خصم ما  ،الحكومة تتعم د تعقيد اإلجراءات؛ من أجل إطالة فترة االسترداد الض 

 (4) .حتى شطب المبمغ بالكاملو أ ،مغيمكن من ىذا المب

مع اقرارىم من أجل المماطمة  ون أن  كل ىذه اإلجراءات ىين   مالكي الش ركات يعتقدإبالت الي فو  

ويقولون أن  وجود تير ب ضريبي ال يعني أن    ،بوجود تيرب ضريبي من قبل جزء من الشركات

رائب عمى أن يم  كل  الش ركات متير بة ضريبي ا وال يعني أن تنظر الحكومة الى كل  دافعي الض 

ن  الش ركات  ،متير بين ومزو رين ن  الحكومة بيذه الس ياسة وا  تعاني بشكل كبير نتيجة ىذا التأخير وا 

تضي ق الخناق عمى الش ركات بشكل كبير مما يضعف من قدرة الشركات عمى التوسع في 

الخصم من مبمغ  و/اواالمر الذي يجعل من تأخير اجراءات االعادة الضريبية  ،استثماراتيا

 (5).ارطاردة لالستثممن العوامل الشطب المبمغ و / وا دة االعا

 

_____________________________________________ 

 1/2017 الصناعيةو جوالنك مقابمة مع السيد مصطفى الجوالني مدير شركة (4) 

 3/2017(  مقابمة مع السيد جالل التميمي مدقق حسابات قانوني 5)       
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 مشكمة الدراسة 1. 2

مباشورة حيوث يوتم تحصويل الضوريبية بواسوطة ال رغيولمضوافة مون الضورائب تعتبر ضوريبية القيموة ا

الشركات من المستيمكين في مختمف مراحل البيوع فوالمكمف يودفع ضوريبة القيموة المضوافة و التجار 

عمى مشترياتو ويحصل  ضريبة القيمة المضافة عمى مبيعاتو  وفي نياية كول شوير يقووم المكموف 

ووأتووو عوون ضووريبة مشووترياتو بوودفع الزيووادة فووي ضووريبة مبيعا ن كانووت ضووريبة مشووترياتو اكبوور موون أا م 

فووي حالووة شووراء و ضووريبة مبيعاتووو كمووا فووي بعووض الحوواالت مثوول البيووع لجيووة معفوواة موون الضووريبة ا

فأن من حقيا المطالبة باسترداد الفرق في الضريبة ،في حالة التصدير لمخارجو معدات راس مالية ا

بشوكل كبيور مون توأخير  الشوركات و ويشوتكي التجوار   لضوريبيةاالعادة اما يسمى و من الحكومة وى

 سووتغرققوود يو خصووم جووزء كبيوور موون مبمووغ المطالبووة  و عوودم الوودفع مطمقووا او دفووع االسووترداد الضووريبي ا

 .(6)حتى يتم دفعوات سنو عدة    طمب االعادة

في عف وىذا ادى الى ض  من االزمات المالية بسبب ىذا التأخيرالفمسطينية وقد عانت الشركات 

ولمودة طويمووة   شووؤونيا بالشوكل المطمووب إدارةمموا جعميووا غيور قوادرة عموى  مشوركات النقود المتووفر ل

 كواليف اضوافية عمى االقتراض وتحمل ت أجبرىااالمر الذي  ذلك عدم قدرة الشركة عمى التوسع وك

ة كووذلك عانووت موون عوودم القوودر و تقموويص مبيعووات الشووركات ونقووص فووي حصووتيا السوووقية   الووى ادىو 

وكوووذلك ادى الووووى تقموووويص اربووواح الشووووركات بسووووبب ارتفووواع التكمفووووة عمووووى  تيووووا عموووى الوفوووواء بالتزاما

 .(7)سعاربسبب تقميص المبيعات نتيجة رفع االو الشركات ا

______________________________________________________                                           

     12/2016مقابمة مع السيد حازم التميمي  مدير شركة قوافل التميمي  (6)

 12/2016مقابمة مع السيد عبد الجواد العناتي مدير شركة القدس لمتجييزات الطبية  (7)
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وتبرر الحكومة الفمسطينية التأخر في دفع االسترداد الضريبي الى التخوف من التيرب الضريبي 

 .ية التي تعاني منيا من وقت الى اخروكذلك الى االزمات المال

يرادات المقاصة ( 1.1يبين جدول )و  ومبالغ االعادة المدفوعة خالل االيرادات االجمالية وا 

وذلك من اجل توضيح نسبة االعادة من قيمة االيرادات االجمالية وكذلك السنوات الثالث االخيرة 

من خالل الجدول ان قيمة االعادة  قيمة االعادة بالنسبة الى ايرادات المقاصة  حيث يتضح

ان االعادة ال تأخذ اتجاه و االيرادات االجمالية و الضريبية منخفضة بالنسبة الى ايرادات المقاصة 

 .تنازلياو واضح سواء تصاعديا ا

 بالمميون شيكل  2016الى  2014من سنة القيمة المضافة  اإلعادة عمى ضريبيةو ( االيرادات 1.1جدول )

 2014 2015 2016 

 13523.5 11230.7 9951.1 االيرادات االجمالية 

 8872.5 7953 7317.9 ايرادات المقاصة

 372.2 264.5 481.3 المدفوعمبمغ االعادة 

 %2.8 %2.4 %4.8 نسبة االعادة من اإليردات االجمالية 

 %4.2 %3.4 %6.6 نسبة االعادة من المقاصة 

        من االنترنت[  لتقارير المالية ]بيانات سمطة النقد  ا

                                

___________________________________________ 

 12/2016( مقابمة مع السيد مسيف جميل موظف ضريبة سابق 8) 
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يرادات المقاصة اال انيا في غاية  وبرغم من انخفاض نسبة االعادة من االيرادات االجمالية وا 

بالنسبة لممطالبين في االعادة حيث ان شريحة المتقدمين لإلعادة الضريبية ىي محدودة االىمية 

ليذه الفئة ومن جانب اخر ان ىذه  ومؤثر  مة امبالغ ىوىذه ال صغيرة من دافعي الضرائب  وفئة

الضريبية التي تنتظر  لإلعادات  لكن ىناك مبالغ اخرى كبيرةو  مدفوعة ال لإلعادات البيانات  

في الدوائر  الفحص والتدقيقو تزال قيد الدراسة  التي ال ع في الخزينة وكذلك طمبات االعادة الدف

  (9) .وفي وزارة المالية الضريبية

 ،المطالب بيا  تفوق بأضعاف المبالغ المدفوعة مدققين الحسابات فأن المبالغو وحسب الشركات  

ة بسبب المتطمبات الكثيرة ومن الشركاالزمة لتجييز الممف داخل  من طول المدةو فالشركات تشك

المعالجة في و من طول مدة التدقيق في دائرة الضريبة في المحافظة وكذلك طول مدة التدقيق  ثم

وكذلك تشتكي  ،ل الممف دائرة الخزينةو ومن ثم طول انتظار الدفع بعد وص ،وزارة المالية

عمى سبيل المثال و  ،لمحافظةالشركات من عمميات الخصم التي يقوم بيا موظف الضريبة في ا

الشركات في محافظة الخميل قدمت اعادة بقيمة مميون وستمائة الف شيكل استغرقت ى حدفإ

االجراءات اكثر من عام ونصف حتى اصبحت جاىزة لمدفع وتم الدفع و الفحص و عممية التدقيق 

ىذا تالي فان ل  وبزعة عمى عام كامل بعد اكثر من ستة اشير وكان الدفع عمى عدة دفعات مو 

راجع نشاط الشركة  حيث ت العامالشركة اداء عمى ثر أسنوات وىذا  3تعطل لمدة  المبمغ الكبير

 (9).ن ارباح الشركةمبيعاتيا وقمص م قمل من وكذلك 

 

 12/2016 الفردوس لممقاوالت  (مقابمة مع السيد عبد العزيز السعافين مدير شركة9)
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 ىدف الدراسةا 1. 3

                                                                                                          االعادة الضريبية عمى بيئةي ىذه الدراسة في تحميل اثر مشكالت لرئيسي فيتمثل اليدف ا

 في محافظة الخميل اما االىداف المحددة في ىذه الدراسة ىي: لتجارة واالستثمارمال وااالع

مبمغ  تصفيرو /اوة العادخصم جزء من مبمغ او دراسة اثر تأخير دفع االعادة و/ا -1

 :من بيئة اعمال الشركات في محافظة الخميل االعادة  عمى الجوانب التالية

 الجانب المالي - أ

 الجانب التسويقي  - ب

 الجانب االنتاجي  - ت

ة االعمال تحميل المضامين االقتصادية لتأثير مشكالت االعادة الضريبية عمى بيئ -2

 االقتصاد في محافظة الخميل و 

اقتراح  التوصيات التي يمكن ان تساىم في الحد من تداعيات و بيان النتائج  -3

 .االقتصاد في محافظة الخميل و االسترداد الضريبي عمى بيئة االعمال 
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 اىمية الدراسة 1.4

العاممووة فووي محافظوووة  ات الشووركو موون التجووار  ىووذه الدراسووة ميمووة بشووكل كبيوور لشووريحة كبيوورة ن  إ

التجووار الووذين يبيعووون بفووواتير معفوواة موون الضووريبة )صووفرية( وكووذلك و الخميوول خصوصووا الشووركات 

عمووى مشووترياتيم موون االصووول الشووركات والتجووار الووذين يؤسسووون اعمووال جديوود ويوودفعون ضووريبة 

مون العمول  االولوىوالتي تكوون اكبور بكثيور مون الضوريبة عموى المبيعوات فوي السونوات   الرأسمالية

ن ىووووذه الفئووووات تطمووووب اعووووادة الفوووورق فووووي الضووووريبة بووووين المبيعووووات أحيووووث  ،وكووووذلك المصوووودرين

خصووم جووزء و المشووتريات  موون الحكومووة ولكنيووا  تعوواني موون تووأخير دفووع مبمووغ االعووادة الضووريبية او 

 .ي الى عجز مالي لدى تمك الشركاتالتي قد تؤدو الغائيا بشكل كامل و منيا ا

تسووميط الضوووء عمووى ىووذه المشووكمة   وبيووان اثرىووا عمووى تمووك الدراسووة فووي  كمووا تكموون أىميووة ىووذه  

الشوووركات وبالتوووالي فوووان ىوووذه الدراسوووة ميموووة لتموووك الفئوووات الموووذكورة سوووابقا وأيضوووا ميموووة لمسووومطة 

االعتموواد  يووة اكاديميووة فوويالضووريبية وكووذلك ميمووة لالقتصوواد الفمسووطيني ككوول وىووي ميمووة موون ناح

 ور الضريبة كعنصر طارد لالستثمار.ى لمحد من دى ىذه الدراسة في دراسات اخر عم
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 قائمة المصطمحات االجرائية  1.5

الخدمات و التي تفرض عمى السمع و ضريبة القيمة المضافة :احد اشكال الضرائب غير المباشرة 

في كل مراحل البيع حيث يقوم المشتغل المرخص بتحصيل الضريبة   في كل مراحل البيع 

  توريدىا لمحكومةو 

شخص معنوي )شركة( مكمف بتحصيل الضرائب من و كل شخص عادي او المكمف االداري : ى

مكمف بتحصيميا و غير مكمف بدفع الضريبة عمى السمع بل ىو المستيمك وتوريدىا الى الحكومة في

 من المستيمك وتوريدىا الى الضريبة 

مف االداري وذلك كل شخص مكمف بدفع ضريبة القيمة المضافة الى المكو المكمف المالي: ى

  .باعتباره مستيمك نيائي بالتالي فضريبة القيمة المضافة مفروضة عميو

شخص معنوي )شركة( مسجل في دوائر ضريبة و كل شخص عادي او المشتغل المرخص: ى

 ،القيمة المضافة تحت اسم مشتغل مرخص باعتباره مرخصا من قبل وزارة المالية لمقيام بالعمل

 بر فواتيره ألغراض الضريبة المضافة. ويحق لو االعادة وتعت
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                                                                                الفصل الثاني 
___________________________________________________ 

جراءات االسترداد الضريبي و واقع   ا 

 

    .                                              االسترداد الضريبي في فمسطين  2.1

تفرض عمى المستيمكين وليس عمى  ،تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنيا ضريبة غير مباشرة 

تحصيل الضريبة من المستيمكين في مختمف و الشركة ىنا ىو الشركات ودور التاجر او التجار 

 المكمف االداري  المشتغل المرخص يعتبر (دافع الضرائب)مة وان مراحل البيع ودفعيا الى الحكو 

بينما يعتبر المستيمك  ،الحكومة من المستيمك النيائي ودفعيا الىأي انو مكمف بجمع الضريبة 

اتفاقية  وحسب أي ان المستيمك مكمف ماليا بدفع الضريبة لممشتغل المرخص   المكمف المالي 

مضافة في اراضي السمطة الفمسطينية فأنو يجب المحافظة عمى تطبيق ضريبة القيمة الو اوسم

ونسبة الضريبة  مطبق في اسرائيلو % عن ما ى2بشرط ان ال تزيد نسبة الفرق في الضريبة عن 

بدفع ضريبة  شتغل المرخصيقوم المو  ،%17االسرائيمية ونسبة الضريبة ، %16الفمسطينية االن 

قوم بدفعيا في الموانئ اذا كانت يو القيمة المضافة عمى مشترياتو عند شرائيا من مصادر محمية ا

مستوردة وعند البيع فأن المكمف يضيف نسبة ضريبة القيمة المضافة عمى فاتورة المبيعات 

ويحصل قيمة الضريبة من المبيعات وحسب القانون يجب عمى دافع الضرائب تقديم كشف دوري 

ياتو وقيمة مبيعاتو وقيمة كل شير يبين فيو قيمة مشترياتو  وقيمة الضريبة التي دفعيا عمى مشتر 

ضريبة و الضريبة التي حصل عمييا من مبيعاتو ويجب ان يقوم بدفع الفرق بين ضريبة مبيعاتو 
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يوما من انتياء الشير وبيذه الطريقة يتم تحصيل ضريبة القيمة  15مشترياتيا لمحكومة خالل 

      .المضافة من قبل الحكومة

لمضافة عمى المبيعات اكبر من ضريبة القيمة المضافة ومن الطبيعي ان تكون ضريبة القيمة ا 

عمى المشتريات الن دافع الضرائب يسعى لمربح ويسعى الى اضافة ىامش ربح عمى المشتريات 

تقديم الخدمات ولكن ىناك حاالت معينة ممكن ان تكون فيو ضريبة و ومن ثم يقوم ببيع السمع ا

كانت قيمة المبيعات اكبر من و المبيعات حتى ل القيمة المضافة عمى المشتريات اكبر منيا عمى

   :المشتريات ومن ىذه الحاالت

: بما ان الصادرات تعفى من ضريبة القيمة المضافة أي ان المكمف يصدر فواتير التصدير-1

مشترياتو  تصدير من دون  اضافة الضريبة عمييا بالرغم من ان المكمف قام بدفع ضريبة عمى

ير تكون قيمة ضريبة مشترياتو اعمى من ضريبة مبيعاتو ألن الصادرات في نياية الش التاليوب

معفاة من الضريبة بالتالي يصدر فواتير صفرية الضريبة وتصبح الضريبة التي دفعيا عمى 

مثل شركة الجنيدي لممكينة الصناعية   ميا من مبيعاتومشترياتو اكبر من الضريبة التي حص

  (10).ياالي فأن ضريبة مشترياتيا اعمى من ضريبة مبيعاتمعظم مبيعاتيا صادرات لمخارج وبت

 

                                                                                                                                                   

 _________________________________________________ 

 1/2017(مقابمة مع السيد طارق المحتسب مدير شركة الجنيدي لمماكينة الصناعية10)
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الى  تقديم خدماتو عند البيع الى جية معفاة من الضريبة : عندما يقوم المكمف ببيع بضاعة ا-2

مؤسسات الدعم االجنبي  تقدم ىذه و جية معفاة من الضريبة مثل المنظمات غير الحكومية ا

ب اعفاء صادر من ضريبة القيمة المضافة الى المكمف ويقوم بناءا عمى ىذا الكتاب  الجيات كتا

بإصدار فاتورة صفرية أي قيمة الضريبة فييا تساوي صفر وفي ىذه الحالة ايضا تكون ضريبة 

مشترياتو اعمى من ضريبة مبيعاتو مثل المقاولين الذين يدخمون في عطاء لممنظمات الدولية فيذه 

    (11) .مثل شركة الفردوس  لممقاوالت عفاة من الضريبةم المنظمات

عند تأسيس مشروع جديد: في حالة انشاء مشروع جديد و عند شراء معدات راس مالية كبيرة ا-3 

فأن المشروع يحتاج في البداية الى شراء تجييزات  ،مركز طبي الخو مصنع او سواء كان شركة ا

لمشروع بالعمل وبالتالي فان المكمف يدفع ضريبة عمى ذلك قبل ان يبدءا او ومعدات راس مالية  

تالي فأنو يدفع ضريبة مشتريات دون التقديم الخدمات وبو ىذه المشتريات دون أي يبدءا بالبيع ا

ان يحصل أي ضريبة من المبيعات ألنو لم يبدءا بالبيع بعد مثل تأسيس مركز طبي لتصوير 

% ضريبة 16دات طبية باىظة الثمن ويدفع عمييا االشعة فيحتاج في البداية لشراء اجيزة ومع

يحتاج المركز الى وقت كبير حتى يبدءا بتقديم حيث قيمة مضافة وتكون قيمة الضريبة عالية  

خدماتو لمجميور وعند استالم األجيزة يقدم المركز فواتيره وكشفو الدوري لمضريبة حيث يحتوي 

قط ألنو لم يبدءا بعد بتقديم الخدمة لمجميور الكشف الدوري عمى مشترياتو وضريبة مشترياتو ف

                    .(12)لي يكون ىناك ضريبة مشتريات فقط وبتا

_______________________________________________ 

 12/2016(مقابمة مع السيد عبد العزيز السعافين مدير شركة الفردوس لممقاوالت 11)

  12/2016ور حسام شاىين مدير مركز شاىين لالشعة ( مقابمة مع الدكت12)
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في الحاالت التي تكون ضريبة القيمة المضافة عمى المشتريات اعمى من ضريبة القيمة و 

ال يوجد ضريبة مبيعات يقوم المكمف بتقديم كشف دوري يطمب بموجبو و المضافة عمى المبيعات ا

ث يتم تسجيل الفرق في دائرة  الضريبة ترصيد الفرق بين ضريبة مشترياتو وضريبة مبيعاتو حي

لصالح المكمف ويصبح المكمف لو رصيد اعادة يستطيع في االشير  القادمة ان يخصم قيمة  

 (13) .المستحقو عميو من رصيد االعادة الضريبة

وىذا يعني عندما يكون لممكمف رصيد اعادة سابق عند دائرة ضريبة القيمة المضافة وفي الشير  

حق عميو ضريبة حسب الكشف الدوري يكون غير مضطر لدفع مبمغ الضريبة نقدا التالي يست

ولكن يطمب خصم ىذا المبمغ من رصيد االعادة الخاص بو  وىذه الحالة تكون مرغوبة لممكمفين 

حيث ىناك  ،عندما يكون رصيد االعادة صغيرا ويمكن لممكمف ان يخصمو خالل اشير قميمة

ممية التخطيط الضريبي من خالل تجميع فواتير مشتريات وترصيد كثير من المكمفين يقومون بع

كما ان ىناك عمميات تأجيل عالية لفواتير المشتريات حيث  ،رصيد وخصمو عمى فترات قادمة

اما عندما يكون  ،شيور من تاريخ الفاتورة 6بإدخال  فواتير المشتريات  خالل  سمح القانون

 .(14) . اما سيتم شرحو بشيء من التفصيل الحقو دة نقدية وىيقوم المكمف بطمب اعا المبمغ كبيرا 

 

 

 1/2017( مقابمة مع السيد ىاني البكري نائب مدير ضريبة القيمة المضافة في الخميل 13)

 1/2017( مقابمة مع السيد عبد اهلل السيخ موظف ضريبة 14)
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 : متطمبات اإلعادة النقدية 2.2

ن يخصم مبمغ االعادة أان المكمف ال يتوقع و العادة كبيرا افي الحاالت التي يكون فييا مبمغ او 

بسبب ان طبيعة عممو تجعمو يبيع بفواتير معفاة بشكل دائم فان المكمف في ىذه الحاالت يطمب 

ما يسمى و الدفع النقدي لإلعادة الضريبية أي ان يطمب استرداد مبمغ االعادة نقدا من الحكومة وى

مف لطمب االعادة النقدية الن المبمغ المطالب بو يكون كبيرا ويؤثر االعادة النقدية  ويضطر المك

ان طبيعة عممو تحتم وجود رصيد اعادة لو بشكل و عمى سيولتو وقدرتو عمى مواصمة اعمالو ا

عندما يقرر المكمف تقديم طمب اعادة نقدية عميو اتباع الخطوات التالية بعد و  ،دائم عند الحكومة

كشوف دورية تحتوي عمى اعادة ضريبية ويصبح لديو رصيد اعادة عدة و تقديمو كشف دوري ا

عند الحكومة يقوم بتقديم طمب االعادة وعمية تقديم الوثائق المطموبة مرفق مع الطمب وىذه تنقسم 

 [ 2014]تعميم من مدير عام ضريبة القيمة المضافة  ،(15)  .الى قسمين

 

 

 

 

 12/2016ابات قانوني ( مقابمة مع السيد ايياب حسونة مدقق حس15) 

 (4) انظر الممحق رقم 2014تعميم صادر من مدير عام ضريبة القيمة المضافة سنة 
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 المتطمبات األساسية لمحصول عمى االرجاع النقدي وىي : 2.2.1

فترة االرجاع و تقديم طمب ارجاع نقدي يظير من خاللو رقم الحساب البنكي الخاص بو  -1

كشوف دورية تحتوي عمى االعادة مع التعيد وااللتزام  النقدي أي االشير التي قدم بيا

 .بعدم خصم )تقاص( اية مبالغ من الرصيد الذي يخص فترة االرجاع النقدي

صورة عن المشتغل و تقديم شيادة مراقب الشركات مع ارفاق صورة ىوية الشركاء ا -2

 .المرخص مع صورة ىوية صاحب المشتغل

 التي تحتوي عمى معمومات الحساب البنكي تقديم شيادة البنك االصمية من البنك  -3

ارفاق ميزان مراجعة في حالة ان السنة و  ،القوائم المالية لمسنوات التي تخص فترة الدراسة -4

  .المالية لم تكن منتيية

نظام الكتروني وان و نظام يدوي او كتاب يوضح طبيعة النظام المحاسبي المستخدم ىل ى -5

 ارفاق نماذج ومستندات من ىذا النظام. كان نظام الكتروني ما اسمو مع ضرورة

اتية خدمو كتاب يوضح طبيعة اعمال الشركة بالضبط  أي ىل الشركة صناعية ا -6

وىل لمشركة مراكز  ،اعمال الشركة والنشاط التي تقوم بو بالضبط  تجارية وما ىيو ا

 .فروع  مع ضرورة توضيح عنوان ومقر الشركة بوضوحو ا

 .ريبة الدخل ساري المفعولتقديم شيادة خصم بالمصدر من ض -7

كشف تفصيمي بالمشتريات حيث يحتوي عمى اسم الشركة الموردة والعنوان والقيمة  -8

 الضريبية لمفاتورة.
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كشف بفواتير المشتريات المؤجمة أي الفواتير التي تاريخيا خالل فترة االعادة وتم تأجيميا  -9

 .د فواتير مؤجمةي في حالة عدم وجو كتاب خطو ا ،لفترات الحقة لإلرجاع النقدي

يطمب من كل شركة كشف شيري بكل فواتير المشتريات   1/1/2018وابتداء من 

ما و ومصادرىا وقيميا وكذلك كشف بفواتير المبيعات والى من بيعت وقيميا ايضا وى

 يسمى ببنك الفواتير 

 متطمبات الفحص والدراسة لمممف: 2.2.2

ندسية يتوجب ارفاق الرخص وفي حالة وجود االت ومعدات ى ،كشف بالموجودات -1

وكشف بأرقاميا من دائرة السير ووزارة المواصالت مع ارفاق فواتير المشتريات الخاصة 

  .بيا والتي ىي خالل فترة  االعادة

  .بيع الموجودات ان وجدت خالل فترة الدراسةو كشف يظير فواتير بيع االصول ا -2

( مع ضرورة ارفاق 101كشف تجميعي لفواتير صادرة حسب كل مشروع )نموذج  -3

يحتوي ىذا النموذج عمى كل و الموافقة الصفرية في حالة ان المشروع معفي من الضريبة 

ايرادات المشاريع أي كل فاتورة تم اصدارىا ليذا المشروع ومرفق معو صور عن كل 

 .الفواتير الصادرة

وذج عمى يحتوي ىذا النمو ( 102كشف بالمشاريع التي تم تنفيذىا خالل فترة االعادة ) -4

يحتوي عمى كل مشروع مع اجمالي قيمة المشروع وما و كل المشاريع المعفاة )الصفرية( 

 .قيمة االعمال المنجزة ان كان المشروع غير مكتمل بعد
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كشف يظير فواتير مشتريات كل صنف اساسي استخدمت كميتو في مشروع معين  -5

االصناف كل ( حيث يحتوي ىذا النموذج عمى تفاصيل كل صنف من 201)نموذج 

من اين تم شراء ىذا الصنف وكل  كمية من ىذا و عمى حده يبين فيو كمية كل صنف 

واليدف  ،وىذا البند خاص بالشركات الخدماتية ،صنف من اين تم شرائيا  بالتفصيلال

صغير يتم ان المورد مشتغل و ضريبيا ا منو انو اذا ظير بأن احد موردين غير ممتزم

  .ةخصم قيمة ضريبة الفاتور 

 .كشف يظير فواتير مشتريات المحروقات في حال استخداميا -6

رفاق  -7 في حال وجود مقاول في الباطن )المقاول الفرعي( يتوجب ارفاق االتفاقية الموقعة وا 

 كشف بالفواتير مع ارفاق كشف حساب خاص بمقاول الباطن )مقاول فرعي(.

مع الكميات الفعمية والتي  تحميل جدول كميات كل مشروع ومقارنة الكميات االساسية فيو -8

يحتوي ىذا  ،( وتوضيح نسبة التغير202ىي من واقع الفواتير الضريبية )حسب نموذج 

ال  وتاريخ البدء في المشروع ونسبة انجاز و معفي او النموذج عل كل مشروع وىل ى

المشروع ان لم يكن منجز بعد ويتم تبيان كمية كل صنف استخدم في  المشروع ويوضح 

 .في سطر لوحدهكل صنف 

كشف تجميعي لفواتير المشتريات االخرى أي يتم استبعاد المشتريات التي تم ادخاليا في  -9

 .ومشتريات المحروقات 201نموذج 

 .كشف تفصيمي ببضاعة اخر المدة يوضح الكميات والمبالغ نياية الفترة -10
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ير وبيانات    في حالة ان االعادة ناتجة عن تصدير بضاعة يتوجب ارفاق كشف فوات -11

 .التصدير

نسبة الربح من خالل  فحصناتج عن توريد بضاعة يتوجب  رجاعفي حالة ان اال -12

 من خالل الفحص الشامل ان لزم االمر.و ا عينة ممثمة يطمبيا الفاحص

الرصيد خالل فترة الدراسة ]تعميم و ضرورة ارفاق كشف الذمم يظير حركة مدين ودائن  -13

 .[2014لقيمة المضافة  من مدير عام ضريبة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________ 

 (4) انظر الممحق رقم 2014تعميم صادر من مدير عام ضريبة القيمة المضافة سنة 
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 تقديم طمب االعادة الى دائرة الضريبة في المحافظة:  2.3

المحاسب و يقوم المكمف اتأخذ وقت وجيد كبير  والتي بعد تحضير كافة الوثائق المطموبة    

القانوني الذي ينوب عنو بتقديم الطمب مع الوثائق المطموبة الى رئيس قسم التدقيق في دائرة 

وبعد  ،مدقق الحسابات وصل استالم بالممفو ويقوم الموظف بتسميم المكمف ا ،الضريبة

الى احد موظفي التدقيق في الدائرة  استالم الممف من قبل رئيس قسم التدقيق يقوم  بتسميميا 

ناقصة  وألتدقيقيا وفحصيا ويقوم موظف التدقيق بفحص الوثائق المقدمة ىل ىي مكتممة 

ان ىناك فواتير و ومن ثم يقوم بفحص فواتير المشتريات ويدقق ىل ىناك فواتير مكررة ا

تير غير محاسب ن ىذه الفواإ وأمشتريات غير مدرجة في الكشوف الدورية لممتقدم بالطمب 

عمييا من قبل المورد ويقارن ىذه الفواتير مع حسابات المورد لمتأكد من صحة ىذه الفواتير  

 .سب عمييا ضريبيا من قبل الموردوال يعتمد اال الفواتير المحا

 يضا ىل ىذه الفواتير محاسب عمييا ومدرجة ضمنأويقوم بفحص فواتير المبيعات  

واتير غير موجودة ومقارنة االيرادات مع الكشوف الدورية مع ان ىناك فو الكشوف الدورية ا

ويفحص المدقق الفواتير الصفرية )المعفاة( الصادرة  ،الفواتير لمتأكد من عدم وجود أي خطأ

م ال وىل يوجد بيا كتاب اعفاء ام أويفحص ىل ىي قانونية وتم ختميا من الدائرة 

                (17)،(16).ال

______________________________ 

 1/2017( مقابمة مع السيد ىاني البكري نائب مدير ضريبة القيمة المضافة في الخميل 16)

 1/2017( مقابمة مع االخت زىرة الصغير مدققة حسابات قانونية 17)
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ويقوم الموظف بمقارنة اصناف فواتير المشتريات مع االصناف التي استخدمت في المشروع 

في االتفاقية في ىذا المشروع مع االصناف المدرجة في فواتير  مع االصناف المدرجة

مشاريع المعفاة ام المشتريات ويقوم بمقارنة استخدام ىذه االصناف وأين تم استخداميا في ال

معفاة ويقوم بمقارنة كل صنف عمى حده وكل كمية من ىذه االصناف الغير في المشاريع 

ناف مع اسعار المشتريات ومع اسعار االتفاقية ومقارنة اسعار االص اواين تم استخدامي

كل صفقة عمى حدى ويقارن جميع و لممشروع ويقوم بحساب نسب كل مشروع عمى حدى ا

ن صحة االتفاقيات الموقعة ويتأكد مو المبيعات و النماذج المقدمة مع فواتير المشتريات 

المشاريع المعفاة مع نسب و المرفقة ويتم مقارنة نسب الصفقات ا اذجالبيانات الواردة في النم

بح في الصفقات المعفاة والصفقات معفاة ويتم حساب نسب الر الغير المشاريع و االصفقات 

ن المبمغ أعادة النقدية المقدم لمتأكد من معفاة ويتم مقارنة ىذه النسب مع مبمغ االالغير 

 (18)ان المبمغ االعادة مبالغ بو.و صحيح ا

الحسابات و ع لوحدة ومن ثم يتم المقارنة بين ىذه المشاريع ويتم دراسة كل صفقة وكل مشرو   

فواتير المبيعات  والعقود الموقعة لمتأكد من ان كل الحسابات و المقدمة وفواتير المشتريات 

يحق لموظف التدقيق حسب القانون ان يطمب من المكمف ما و والبيانات المقدمة صحيحة 

سنوات سابقة وعمى المكمف تقديم ما يطمبو  7ى توثائق حو اثبات حسابات او يريده من اوراق ا

 (18).الموظف واال ال يتم اعتماد االعادة

 

  1/2017( مقابمة مع السيد ىاني البكري نائب مدير ضريبة القيمة المضافة في الخميل 18)



25 

 

وفي حالة اكتشاف أي خطاء من قبل المدقق يقوم المدقق بخصم القيمة المتعمقة بيذا  

في حالة وجود فواتير غير مدرجة في الكشوف الدورية يتم خصم و  االعادة  ن مبمغالخطاء م

في حالة وجود فواتير مشتريات غير محاسب عمييا من قبل المورد يتم و قيمة ىذه الفواتير 

 .خصميا ايضا مع العمم ان ىذه تكون مسؤولية المورد وليس المشتري ولكن يتم خصميا

(19)، 

يات غير مدرجة ضمن الكشوف الدورية في الفترة القانونية وفي حالة وجود فواتير مشتر  

اشير ايضا يتم خصميا من مبمغ االعادة وال تعتمد وعندما يعتقد موظف  6المحددة وىي 

ان الدفعات و التدقيق ان نسبة الربح المقدمة من قبل مقدم الطمب غير معقولة بالنسبة لو ا

و نظره يتم خصم جزء كبير من مبمغ االعادة  الشيرية التي يقدميا المكمف غير كافية من وج

أي تيرب ضريبي  من قبل المكمف يتم و وفي حالة انو تم اكتشاف خطاء محاسبي كبير ا

ايضا في حالة ان موظف   كمي ويحسم مبمغ االعادة بشكل شطب االعادة بشكل كامل 

موظف  ويحاول% من مبمغ االعادة غير مقنع بالنسبة لو 50الضريبة يظن ان حوالي 

مبمغ  ممكن من من ينوب عنو خصم اكبر قدرو الضريبة من خالل المفاوضات مع المكمف ا

ء من االعادة ويحاول اقناعو ان الممف لن يمر عبر الدوائر االخرى اال اذا تم خصم جز 

 (20)ستغرق عدة اعوام ايضا. يقد و ستغرق التدقيق  عدة اشير يالمبمغ المقدم لإلعادة وقد 

 

 1/2017مع االخت زىرة الصغير مدققة حسابات قانونية  ( مقابمة19)

 2/2017( مقابمة مع السيد رجائي القيسي مدقق حسابات قانوني 20)
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 اعتماد االعادة في دائرة الضريبة في المحافظة: 2.4

التدقيق و ن ينتيي موظف التدقيق في دائرة الضريبة في المحافظة من عمميات الفحص أوبعد  

مع من ينوب و ن كان ىناك خصم يتم عمل اتفاقية مع المكمف اأمبمغ االعادة وبعد الخصم من 

عنو بمبمغ االعادة النقدية الموافق عميو ويقوم برفع الممف مرة اخرى الى رئيس قسم التدقيق في 

ن لم يجد أي خطاء يصادق عمى أالدائرة ويقوم بدوره بفحص الممف مرة اخرى فحص عام و 

وقد تستغرق ىذه  ،برفعيا الى مدير الدائرة العتمادىا والموافقة عمييااإلعادة النقدية ويقوم 

حتى اكثر من و االجراءات منذ استالم الطمب حتى الموافقة عمييا في دائرة الخميل عدة اشير ا

 (20) .عام

 نقل ممف االعادة الى الدائرة المركزية في وزارة المالية: 2.5

الدائرة الفرعية في المحافظة يقوم  برفعيا الى دائرة  بعد الموافقة عمى االعادة من قبل مدير

القيمة المضافة في وزارة المالية في رام اهلل ويستمميا رئيس قسم التدقيق ويسمميا الى موظف 

التدقيق في الوزارة الذي يقوم بدوره بفحص الممف مرة اخرى فحص دقيق لمتأكد من صحة 

قبل المدقق في دائرة الضريبة في المحافظة  المعمومات الموجدة وعدم وجود أي اخطاء من

ذا تم اكتشاف أي خطاء ا أي نسب غير منطقية يتم رفض اإلعادة وردىا مرة اخرى الى و وا 

إللغاء االعادة  وتستغرق ىذه العممية عدة و قسم التدقيق في الخميل إلعادة التدقيق مرة اخرى ا

 (20).ممكن ان تصل الى اعوامو  اشير اخرى

_____________________________________________________        

 1/2017( مقابمة مع السيد ىاني البكري نائب مدير ضريبة القيمة المضافة في الخميل 20) 
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 :اعتماد اإلعادة ورفعيا الى الخزينة 2.6

وفي حالة موافقة المدقق في وزارة المالية عمى الممف يتم رفعو الى رئيس قسم التدقيق ومن 

م يفحص الممف فحصا عاما ويوافق عميو ويرفعو الى مدير عام ضريبة القيمة المضافة ث

دائرة الخزينة في  ول الى وزير المالية لممصادقة عميو ثم يح  وبعد الموافقة عميو يحول الى

وزارة المالية وفي حالة وجود أي مستحقات عمى مقدم الطمب لوزارة المالية مثل مستحقات 

يتم خصميا أي مستحقات اخرى  لوزارة المالية و مستحقات لضريبة االمالك او الضريبة الدخل 

وبعد اعتماده من قبل الخزينة  ،مع العمم ان العكس ال يتم الموافقة عميو ابدا من قيمة االعادة

 (21) .تصبح االعادة جاىزة لمصرف ويتم تحويميا لمصرف

بعد دفع المصروفات االخرى فأولوية ولكن ال تصرف اال في حالة توفر السيولة الكافية و  

تالي فأن االعادة الصرف االعادة النقدية بالنسبة لمحكومة تكون في ادنى سمم االولويات وب

اعواما اخرى لدى دائر الخزينة حتى توفر السيولة لدفعيا و النقدية تنتظر عدة اشير اخرى ا

تالي الت مالية مؤجمة وبمن خالل سنداو وممكن ان يتم دفع المبمغ من خالل عدة اقساط ا

فان حصيمة ىذه المراحل يمكن ان تكون عدة سنوات وفي افضل االحوال ال تقل عن عام  

وخاصة ان السمطة الفمسطينية تعاني من ازمات مالية متكررة ونقص في السيولة أي حتى 

 (23) ،(22)  .بعد اعتماد االعادة ىناك تأخير كبير في الدفع

 

 12/2016ايياب حسونة مدقق حسابات قانوني  ( مقابمة مع السيد21)

 12/2016( مقابمة مع السيد محمود القدومي مدقق حسابات قانوني 22)

 1/2017( مقابمة مع السيد اكرم حسونة مدقق حسابات قانوني 23)
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 عيوب اجراءات ومتطمبات االسترداد الضريبي :  2.7

 بي الى ثالث اقسام وىي: يمكن تقسيم العيوب الت تصاحب عممية االسترداد الضري

ان ىناك متطمبات كثيرة ومعقده تطمب مما سبق نستنتج  : عيوب  المتطمبات والتقديم -1

من الشركة التي تتقدم باإلعادة الضريبية  ويتطمب اعداد ممف االعادة الضريبية وفقا 

المحاسب  كذلك و الشركة  محاسب ا من قبلليذه المتطمبات وقتا طويال وجيدا كبير 

ما يزيد و ىو وتضطر الشركة لالستعانة بمكاتب المحاسبة من اجل اعداد الممف  ،نونيالقا

تالي يستغرق اعداد الممف الفي التكمفة عمى الشركة وكذلك يزيد في وقت اعداد الممف وب

 .في الشركة عدة اشير حتى يصبح جاىز لمتقديم لدائرة الضريبة في المحافظة

الى دائرة الضريبة في المحافظة يقوم موظف التدقيق وبعد تقديم الممف عيوب التدقيق:   -2

 عدم وجود عدد كافيو بفحصو وتدقيقو بالتفصيل وبصورة بطيئة نتيجة لتراكم الطمبات 

عمل الشركة  ال يكون موظف التدقيق ممما بطبيعة وتفاصيل ةوعاد ،من الموظفي

ومما  ،من غيرىاو ة اشركالوثائق من الو االثباتات و تالي يطمب الكثير من االيضاحات الوب

موظف و  ،يزيد من الوقت ايضا الضغط الموجود عمى الموظف نتيجة كثرة الممفات

الضريبة في العادة ييتم في تحصيل االموال من المكمفين اكثر بكثير من دراسة ممفات 

الى ذلك ان تدقيق  باإلضافة ،فراغو فقط االعادة وبالتالي يؤجل فحص الممفات الى وقت

عدة مرات فيتم تدقيق الطمب في دائرة الضريبة في المحافظة وكذلك في  الطمب يكون

 . ما يؤدي الى زيادة وقت تدقيق الطمبات وبالتالي تأخر دفع االعادةو وى،وزارة المالية
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عيوب الخصم: ممكن ان يتم خصم أي مبمغ من قيمة االعادة الضريبية ألكثر من سبب   -3

قد يتم الخصم بسبب عدم و ر محاسب عمييا فواتير غيو منيا وجود اخطاء محاسبية ا

اقتناع الموظف باإلداء الضريبي لممشتغل المرخص فقط دون وجود اخطاء وقد يصل 

                                                                                .الخصم الى حد شطب قيمة مبمغ االعادة بالكامل

متطمبات االعادة المعقدة وطريقة تعامل الموظفين مع و عادة الطويمة وبالتالي فأن اجراءات اال

 .تصفير مبمغ االعادةو / وخصم جزء من المبمغ او / وممف االعادة يؤدي الى تأخير الدفع ا
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                                                                          الفصل الثالث 
__________________________________________________ 
 الدراسات السابقة 

 

 ةمدراسات السابقعرض ل 3.1

راسوووات  التوووي تحووودثت عووون االعوووادة تناول فوووي ىوووذا الجوووزء مووون البحوووث اسوووتعراض عووودد مووون الدأسووو

جراءاتيووا الدراسووات التووي عالجووت محووددات  تناول سووأكمووا  الممكنووة  الحمووولو ومشوواكميا  الضووريبية وا 

اثوور تووأخير  موول المرتبطووة بقيوواسالموودة والنسووبة موون راس المووال والعواريبية موون حيووث االعووادة الضوو

 .االعادة  عمى اداء الشركات ونشاطيا

 :الجنبيةابالمغة الدراسات  3.1.1

[  مشكمة االعادة الضريبية التي  2016Bukalo  & Vitkovskaوبيوكالو ناقش ]فيتكوفسكا  وقد

 قتصاد.تواجييا اوكرانيا وتأثيرىا عمى اال

فعنووودما تتوووأخر الحكوموووة بووودفع االعوووادة الضوووريبية فأنيوووا تقووووم بسوووحب السووويولة مووون السووووق وتقووووم  

بتمويوول نفسوويا موون ىووذه االموووال ممووا يووؤثر سوومبا عمووى الشووركات العاممووة فووي السوووق  وبالتووالي فيووي 

عموووال اثارىوووا السوومبية عموووى قطوواع االو تتفووق موووع المقوواالت السوووابقة فووي التأكيووود عمووى ىوووذه المشووكمة 

وتيدف ىوذه المقالوة الوى دراسوة اسوباب توأخير دفوع االعوادة وموا تسوببو مون مشوكالت عموى مسوتوى 
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االقتصوواد الوووطني فووي اوكرانيووا وقوود اتبووع الباحووث فووي ىووذه الدراسووة االسووموب التحميمووي موون خووالل 

عوون الموضوووع ودراسووة التشووريعات الضووريبية فووي اوكرانيووا السووابقة التووي تحوودثت  اتمراجعووة الدراسوو

دراسووة المشووكالت  الموجووودة فووي و مقارنتيووا مووع التشووريعات الموجووودة فووي دول االتحوواد االوروبووي و 

 .االثار السمبية الناتجة عنياو ىذه التشريعات 

نقووواط الضوووعف فييوووا واتفوووق و التغيووورات فوووي ىوووذه التشوووريعات و حيوووث توووم دراسوووة التشوووريعات المختمفوووة 

عوادة الضوريبية ىوي التشوريعات الخاطئوة مون الباحث مع الدراسات السابقة في ان سوبب مشوكمة اال

قبووول الحكوموووة وعووودم وجوووود نظوووام قووووي ومسوووتقر لضوووريبة القيموووة المضوووافة مموووا يفوووتح المجوووال اموووا 

امام بعض الشركات التي تحاول ان تحصول عموى امووال االعوادة بطريقوة غيور و المتيربين ضريبيا 

لتيورب الضوريبي وبالتوالي يزيود قانونية وتوصي المقالة بوضع نظام ضوريبي بشوكل منيجوي يمنوع ا

سترداد الضوريبي فوي ايرادات الضرائب لخزينة الدولة مما يجعميا قادرة عمى الوفاء بالتزاميا في اال

         .الوقت المحدد

[ التغيورات التوي اجرتيوا الحكوموة االوكرانيوة عموى طريقوة  Oksenyuk ،2014حمول ]اوكسوينك و  

ت سوندات الخزينوة كخيوار لممطوالبين باإلعوادة لمحصوول عمووى فقود اسوتخدم ،دفوع االعوادة الضوريبية

سوووندات الخزينوووة بووودل الووودفع النقووودي، وتقتووورح ىوووذه  الدراسوووة حووول لممشوووكمة التوووي طرحتيوووا الدراسوووات 

السوابقة وقود قيموت ىوذه الدراسوة اسوموب االسوترداد الضوريبي فوي اوكرانيوا مون خوالل اسووتخدام اذون 

القوووانوني و وتحميووول االطوووار التنظيموووي  2014و 2013عوووام  الخزينووة الماليوووة التوووي توووم تطبيقيوووا فوووي

اذون الخزينوة و كذلك تحميل توجيات المطالبين باإلعادة باختيوار الودفع النقودي او لإلعادة الضريبية 

الماليووة وقوود قووام الباحووث بدراسووة التغيوورات فووي القووانون عبوور الووزمن واسووتعان بالبيانووات المسووجمة فووي 

 ا لمحصول عمى المعمومات.    الدوائر الضريبية في اوكراني
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لوم يوتم طموب أي سوندات خزينوة مون قبول المطوالبين فوي  2013وقد بينت ىذه الدراسة انو في فترة 

  .االعادة وان جميع اإلعادات تم دفعيا نقدا في الفترة القانونية المحددة

فوي جميوع اسوموب مقبوول ولكون ال يصومح و وقد خمصت الدراسة الى ان استخدام  سندات الخزانة ى

الحووواالت وخاصوووة فوووي حووواالت االنكمووواش االقتصوووادي حيوووث ان الشوووركات تكوووون فوووي حاجوووة كبيووورة 

 لمنقد.

[ توووأثير تكووواليف ضوووريبة القيموووة 2013Gurau  and Grigore،وكموووا بوووين ]جيرجووووري وجووواري

وتحميووول فوووي رومانيوووا  المضوووافة عموووى الربحيوووة والتووودفقات النقديوووة لمشوووركات الصوووغيرة والمتوسوووطة 

وناقش ،لتحسين الربحية والتدفقات النقدية من خالل تعديل انظموة ضوريبة القيموة المضوافةاالليات 

الباحثوووان فوووي ىوووذه الدراسوووة تكووواليف الضوووريبة وىوووي تتكوووون مووون تكووواليف االمتثوووال وىوووي التكووواليف 

االضوافية عمووى الشووركة موون مووظفين وبوورامج وغيرىووا لالمتثووال الضوريبي  وكووذلك تكوواليف الضووريبة 

وكووذلك تووأثير تووأخير االسووترداد الضووريبي  عمووى راس المووال العاموول لمشووركة  ،شووركةنفسوويا عمووى ال

 .وبالتالي تأثيره عمى التدفقات النقدية

تحميوول تكمفووة ضووريبة القيمووة المضووافة عمووى الربحيووة والتوودفقات النقديووة و واليوودف موون ىووذه الدراسووة ى

يجووواد حموووول لتخفيوووف ىوووذه  فوووي الباحثوووان سوووتخدماو تموووك التكووواليف  لمشوووركات الصوووغيرة والمتوسوووطة وا 

االسووموب التحميمووي  وكانووت نتووائج ىووذه الدراسووة ان ضووريبة القيمووة المضووافة فووي رومانيووا   الدراسووة ا

تؤثر سمبا عمى التدفقات النقدية وعموى ربحيوة الشوركات وأوصوى الباحثوان بضورورة تطبيوق   نظوام 

التودفقات و تحسوين الربحيوة اعفاء ضريبي عموى الشوركات الصوغير لموا ليوذا النظوام مون اثوار جيودة ل

 .النقدية ليذه الشركات
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 Gourdon , Hering ,  Monjon and 2013بونسيت و مونجون و ىيرنج و وحمل ] جوردون 

 Poncetخصم جزء من االعادة عمى صادرات الشركات  و[ اثر تأخير دفع االعادة الضريبة ا

حيث تم دراسة بيانات في الصين من خالل  دراسة عينة من الشركات المصدرة الصينية  

لمحصول عمى المعمومات االزمة في ىذه الدراسة واتبع  2012الى  2003الشركات من 

الباحثون االسموب الوصفي في ىذه الدراسة وتم استخدام نموذج االنحدار التحميمي لدراسة 

 العالقة بين تأخير االعادة الضريبة وبين حجم الصادرات.

الخصم من مبمغ االعادة يؤثر سمبا عمى انتاج الشركات و االعادة ابينت الدراسة ان تأخير دفع و 

ويؤدي الى رفع اسعار المنتجات بسبب زيادة التكمفة من التمويل وعدم القدرة عمى المحافظة 

عمى مستوى االنتاج بسبب نقص السيولة وبالتالي فان ذلك يؤثر سمبا عمى صادرات الشركات 

ى المنافسة بسبب ارتفاع اسعارىا  فكانت نتائج ىذه الدراسة ان وبالتالي تفقد الشركات قدرتيا عم

  .كمما زادت فترة االسترداد الضريبي وكمما زاد الخصم من مبمغ اإلعادة قمت نسبة الصادرات

[ مشوكالت توراكم مبوالغ االعوادة    2013Kumar & Baggaباجوا  و ]كوموار  كول مون بحوثو   

يا الى المصانع  مما ادى الى حدوث اثوار سومبية كبيورة الضريبية عند الحكومة  بسبب تأخير دفع

عمووى الصوووناعة فوووي الينووود  وتختموووف ىووذه الدراسوووة عووون الدراسوووة السوووابقة فووي انيوووا تركوووز فوووي بحوووث 

المشووكمة فووي الينوود بينمووا تشووترك مووع الدراسووة السووابقة موون خووالل التركيووز عمووى تووراكم مبووالغ االعووادة 

تيووودف ىوووذه الدراسوووة الوووى و  ة عموووى قطووواع االعموووالاثوووار سووومبيعنووود الحكوموووة  وموووا ينوووتج عنوووو مووون 

اكتشاف وتأكيد العوامل المسئولة عن تراكم االعادة الضريبية عند الحكومة فوي اقمويم البنجواب فوي 

حصوموا عموى المعموموات مون و اليند وقد استخدم الباحثان في ىذه الدراسة منيج التحميول التجريبوي 

سوووابقة باإلضوووافة الووى توزيوووع اسوووتبيان عموووى عينوووة خووالل مقوووابالت منظموووة وكوووذلك موون الدراسوووات ال
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وحدة صناعية من مجتمع الدراسة والذي يتمثل في  جميع المصانع في  375التي تمثل و الدراسة 

ومون اىوم   ،اقميم البنجواب مون اجول اكتشواف العوامول المسوئولة عون توأخير دفوع االعوادة الضوريبية

ان اىم العوامل المسوئولة و عال في اقميم البنجاب نتائج ىذه الدراسة ان تطبيق نظام االعادة غير ف

االحتيوووال والتيووورب  ،عووون توووأخير دفوووع االعوووادة ىوووي العمميوووات االجرائيوووة فوووي االسوووترداد الضوووريبي  

الجوانب ألقانونية وتطبيق نظام ضوريبة و  ،اختالف ضريبة القيمة المضافة بين الوالياتو ألضريبي 

االجووراءات التووي تسوواعد فووي تسووريع دفووع و يل القووانون القيمووة المضووافة نفسووو وتوصووي الدراسووة بتعوود

 االعادة الضريبية.

[ اثر استرداد ضريبة القيمة المضافة عمى Chugan and Rai  ،2012ريا و ]شيانج  كما حمل 

التجوار اسوترداد ضوريبة القيموة المضوافة و النفقات التجارية في الدول االجنبية حيث يحق لمشركات 

الودول االجنبيوة وتختموف ىوذه الدراسوة عون  الدراسوتين السوابقتين فوي ان  عمى النفقات التجاريوة فوي

 .جزءا كبيرا من  االسترداد الضريبي ال يتم المطالبة بو

الشووركات بيووذا الحووق  بينمووا ىنوواك سووبب و جيوول التجووار و السووبب فووي ذلووك ى  ن  أاسووتنتج الباحثووان و 

لتوي يجوب اتباعيوا عنود المطالبوة بيوذا االجراءات المعقدة او اخر مشترك مع الدراستين السابقتين وى

 االسترداد  مما ادى الى زيادة التكمفة التي يتكبدىا ىؤالء المصدرين.                

الخبرات في المطالبة باإلعادة الضوريبية مون و وقد ىدفت ىذه الدراسة الى استكشاف مدى الوعي  

من اجل خمق المزيود مون الووعي لودى الدول االجنبية عند المصدرين في والية غوجارات في اليند 

     .المصدرين لمحصول عمى ىذه االموال الضائعة

واسووتخدم الباحثوووان فوووي ىوووذه الدارسووة المووونيج التحميموووي مووون خوووالل توزيووع اسوووتبيان عموووى عينوووة مووون 

مصونع  42مجتمع الدراسة وىي المصانع التصديرية في والية غوجارات الينديوة حيوث توم اختيوار 
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بينوت ىوذه الدراسوة ان معظوم الشوركات المصودرة ليسوت عموى عموم بيوذا الحوق و  من ىوذه المصوانع 

ان الشوركات التوي تعموم بحقيوا باالسوترداد لوم تقودم طمبوا لالسوترداد الضوريبي و في اسوترداد الضوريبة 

قوود اوصووت ىووذه الدراسووة بزيووادة التوعيووة لوودى و بسووبب االجووراءات المعقوودة التووي ترافووق ىووذه العمميووة 

 المدراء ليذه الشركات لمعرفة الحق في استرداد الضريبة الخارجية.و  الشركات المصدرة

التجار و كان صغيرا بالنسبة لمشركات و وقد اوصت ىذه الدراسة بأىمية االسترداد الضريبي حتى ل 

 .االجراءات الطويمة والمعقدة في عممية االسترداد الضريبيو تؤكد عمى احد اسباب المشكمة وىو 

[ موضوع  ادراج الشركات الخاضعة لمضريبة التي عانت  2011Oktaria ،وقد وضح  ]اوكتاريا

من قصور وضعف في االنتواج ضومن الشوركات التوي يمكون ان تطالوب بورد الضوريبة حيوث يمكون 

ليووذه الشووركات اسووترداد الضووريبة التووي دفعتيووا عمووى مشووترياتيا بسووبب ضووعف االنتوواج وتيوودف ىووذه 

الحكومة االندونيسية التخواذ ىوذا القورار ويسوتفاد  مون ىوذه الدراسة الى دراسة االسباب التي دفعت 

الصووعوبات التووي سووببيا ىوذا القوورار حيووث نووتج عنووو مشووكالت كثيوورة و الدراسوة فووي تحميوول المشووكالت 

عمووى نظووام االسووترداد الضووريبي بشووكل واضووح، وقوود اسووتخدم االسووموب الوصووفي النوووعي فووي ىووذه 

 ى االقتصاد وعمى نظام االسترداد الضريبي.الدراسة والذي يصف ىذه السياسة وتاثيرىا عم

الووذي و قوود جمعووت المعمومووات عوون طريووق اجووراء مقووابالت معمقووة مووع عينووة موون مجتمووع الدراسووة و   

شووووومل اعضووووواء مجموووووس النوووووواب ومجموووووس السياسوووووة الماليوووووة ومووووووظفي ومووووودراء الووووودوائر الضوووووريبية 

 .البحث في اندونيسياوأكاديميين  في مجال الضرائب وكذلك دافعي الضرائب حيث اجري ىذا 

[ االسووترداد الضووريبي  2010Shkurti & Gjergji & Elezi ،اليووزيو جيرجووي و وحموول ]شوووكرتي 

لممصدرين في البانيا وتشترك ىذه الدراسوة موع الدراسوات السوابقة فوي مشوكمة توأخير دفوع االسوترداد 
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كات مما يوؤدي الضريبي مما يخمق ازمات مالية لدى الشركات ونقص في راس المال العامل لمشر 

 زيادة تكاليف التمويل لدييم.و الى لجوئيم الى االقتراض 

وتيدف ىذه الدراسوة الوى تحميول االثوار السومبية لتوأخير دفوع اإلعوادة الضوريبية عموى اداء ونشواط   

التووودفقات النقديوووة وحجوووم و المصووودرين فوووي البانيوووا وتركوووز عموووى تحميووول االثووور عموووى سووويولة الشوووركة 

وأىمية  ،ين وحجم الصادرات وتكمفة االقتراض واقتراح الحمول المناسبة لياالمبيعات وحجم الموظف

موووا تمثموووو ىوووذه الفئوووة مووون اىميوووة لالقتصووواد و ىوووذه الدراسوووة موجيوووة الوووى فئوووة المصووودرين فوووي البانيوووا 

االلباني  وتم اسوتخدام المونيج الوصوفي  فوي ىوذه الدراسوة حيوث ان مجتموع الدراسوة ىوي الشوركات 

شركة من مختموف قطاعوات التصودير حيوث  ،250حيث تم اختيار عينة من  المصدرة في البانيا 

 .تم توزيع استبيان عمى ىذه الشركات وتم استخدام االساليب االحصائية لتحميل ىذه المعمومات

% موون الشووركات المسووتطمعة تعوواني موون تووأخير دفووع االسووترداد 77اكثوور موون  ن  أوقود بينووت الدراسووة 

وبينووت الدراسووة ان ىنوواك اثووار  ،االجراءات المعقوودة والطويمووةو ر ىوون سووبب ىووذا التووأخيأالضووريبي و 

القووروض و سوومبية كبيوورة عمووى سوويولة ىووذه الشووركات حيووث انيووا تضووطر السووتخدام االئتمووان البنكووي ا

لتغطية العجز في سيولتيا وىذا ادى زيادة التكمفة عمى الشركة وبالتالي فيوي مرتبطوة بشوكل كبيور 

 .مع الدراسات السابقة

[ خطوور توأخير دفووع االعوادة الضووريبية فووي  2007Nathan Associates ،ت ]مؤسسووة ناثوانوتناولو

الشكاوي الكثيرة من قطاع االعمال واالثار االقتصادية السويئة  التوي يسوببيا توأخير دفوع و موزمبيق 

االسووترداد الضووريبي عمووى قطوواع االعمووال فووي موزمبيووق  وىووي نفووس المشووكمة التووي تحوودثت عنيووا 

دراسة االثار السمبية التوي يسوببيا توأخير دفوع االعوادة و اليدف من ىذه المقالة ىو بقة الدراسات السا

الطوورق التوووي يمكوون ان تعوووالج ىوووذه و وتحميوول أثرىوووا عمووى االقتصووواد   ودراسووة اسوووباب ىووذا التوووأخير 
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ثوور السوومبي لمشووكالت االسووترداد الضووريبي عمووى ان ىووذه الدراسووة ميمووة فووي توضوويح األالمشووكمة، و 

 واالقتصاد. بيئة االعمال

وقود اتبووع فوي ىووذا البحووث االسوموب الوصووفي حيوث تووم االعتموواد عموى الدراسووات السوابقة فووي دراسووة 

اسووباب التووأخير وتووم اتبوواع و الوضووع القووائم كمووا تووم تحميوول القوووانين المتبعووة فووي االسووترداد الضووريبي 

 راسووة االثوورنموواذج تجريبيووة لدراسووة االثوور االقتصووادي عمووى الشووركة حيووث تووم وضووع اربووع نموواذج لد

ىم النتوائج التوي توصومت أوكانت   ،االقتصادي عمى ىذه الشركات وقد تمت الدراسة في موزمبيق

الييا ىذه الدراسة ان االستمرار في السياسة الحالية لالسترداد الضوريبي لوو اثوار سومبية كبيورة عموى 

محوودودة ولكنيووا ميمووة كانووت الفئووة المتووأثرة بيووذا االموور و حتووى ل ،االقتصوواد واالسووتثمار فووي موزنبيووق

     .المقاولين وغيرىماو جدا مثل المصدرين 

المشووكمة موون خووالل دراسووة [  Harrison&Krelove 2005 ،]ىارسووون وكريموووفنوواقش كوول موون و 

الطوورق المتبعووة فووي ىووذه الوودول و  متقدمووة وناميووة وانتقاليووة دولووة 36اقووع  االسووترداد الضووريبي فووي و 

   .                                          .لمعالجة ىذه المشكمة

بشوكل  حتوى عودم دفوع االعوادةو تأخير دفع االعادة الضريبية ا مثل المشكمة في ىذه الدراسة فيتوت

قوودة فووي االجووراءات  المع ن اسووباب ىووذا التووأخير ىووي أالباحثووان  اسووتنتجوقوود  ،كموويبشووكل و جزئووي ا

يبي الووذي يرافووق عمميووة االعووادة التيوورب الضوور وخوووف الحكومووات موون  عمميووة االسووترداد الضووريبي 

ىووووذه الدراسووووة لتحميوووول فعاليووووة فووووي بعووووض الوووودول وىوووودف الباحثووووان فووووي بسووووبب ضووووعف السوووويولة و ا

الموونيج لضووريبية فووي الوودول المختمفووة  وقوود اتبووع الباحثووان االجووراءات المتبعووة فووي عمميووة االعووادة ا

عموى مون خوالل الوردود االعوادة الضوريبية و االستقصائي حيث قاموا بمسح معموماتي عن الضريبة 

             .دولة 36الضريبية في ا عمييا من اإلدارات لتي حصمو االسئمة ا



38 

 

ل الودو و الودول المتقدموة في نظام االعادة الضوريبة بوين  اكبير  اوبينت ىذه الدراسة ان ىناك اختالف 

االعووادة تغمبووت بشووكل كبيوور عمووى معظووم المشووكالت  التووي ترافووق الناميووة حيووث ان الوودول المتقدمووة 

الطورق التوي و ذلوك يعوود لظنظموة و في ىذا المجال   بينما تعاني الدول النامية من مشكالت  كبيرة

 :اتبعتيا الدول المتقدمة في ىذا المجال واىم الحمول التي خرجت بيا ىذه الدراسة ىي

 .( تصنيف دافعي الضرائب حسب تاريخ االمتثال الضريبي ليم1

توودقيق ومراجعووة بعوود دفووع و دفوع االعووادة لالسووترداد عووالي المخواطر ( عمول توودقيق ومراجعووة  قبوول 2

 .االعادة لالسترداد قميل المخاطر

                     .االسترداد الضريبي طر التي ترافق( وضع معايير واضحة لممخا3

كووذلك الحمووول لممشووكمة التووي و الموونيج المتبووع فييووا  يمكوون االسووتفادة موون ىووذه الدراسووة موون خوواللو  

دولووة واستعرضووت  36ل الييووا الباحثووان وكووذلك متغيوورات الدراسووة وان ىووذه الدراسووة تمووت فووي توصوو

  .ول داالجراءات المختمفة في ىذه الو الخبرات 

بوودل دافعووي الضوورائب ييووا القووروض التووي يحصوول عم [ 2005Elliehausen ،اليانسوون]  وبحووث

السووترداد الضووريبي المتوقووع قوورض بقيمووة امقوودم طمووب االعووادة م موونح تحيووث يوو االسووترداد الضووريبي

يوووتم تسوووديد القووورض مووون االسوووترداد و العمووووالت عموووى ىوووذا القووورض و الحصوووول عميوووو نووواقص الفوائووود 

فوي وقوت  مع الدراسات السوابقة فوي التأكيود عموى اىميوة دفوع االعوادةوتتفق ىذه الدراسة  ،الضريبي

 .الممحة ليذه االموال قصير نتيجة الحاجة 

روض الووذين يحصوومون عمووى مثوول ىووذه القوو المسووتفيدينخصووائص حميوول وقوود تناولووت الدراسووة بالت  

وقوود اعتموود الباحووث فووي وموودى فيميووم لطبيعووة ىووذه القووروض  ولموواذا يحصوومون عمووى ىووذه القووروض
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 18ىذه الدراسة االسموب التحميمي وكان مجتمع الدراسة جميع االشخاص التي تزيد اعمارىم عن 

نوووات موون عينوووة عشووووائية يووتم اختيارىوووا عبووور اجموووع البيالمتحووودة االمريكيوووة وتووم  سوونة فوووي الواليووات 

اليات وكوان مون ضومنيم جميع الو من  شخص 15000مع اكثر من الحاسوب حيث تم االتصال 

 .عمى مثل ىذه القروض شخص حصموا 330

القوورض موون االشووخاص الووذين ىووم بحاجووو  عمووى ىووذا يحصوومونالدراسووة ان معظووم الووذين نووت يبكمووا 

فيوم  بشوكل كبيور لتكمفوة القوروض غيور واعوين،اال انيوم ديوة بشوكل سوريعلمحصول عمى المبوالغ النق

ويمكون االسوتفادة مون خوالل  ،بحاجوو ليوا ألنيومل سوريع تمون فقط بالحصوول عموى االمووال بشوكيي

ة من خالل الحصول عمى المعموموات عون طريوق اليواتف واالسوتفادالمنيج الجديد الذي تم اتباعو 

 ئد وزيادة التكاليف.جبر المكمفين عمى االقتراض ودفع الفواتمن ان طول فترة دفع االسترداد 

التوي تواجوو االعوادة الضوريبية فوي اندونيسويا  المشوكالت [  Siregar  2005 ،سويرجار] ووضوح

من وجود مشوكمة توأخير  المذكورة سابقاحيث اكد في ىذه الدراسة عمى ما اكدتو الدراسات السابقة 

وركوزت  ىوي االجوراءات المتبعوة فوي ىوذه العمميوة ىوذا التوأخير بوان اسوبادفع االسترداد الضوريبي 

ه المشوكمة مون افوق ىوذالضوريبي وموا ر  من توأخير دفوع االسوتردادالشركات  ىذه الدراسة عمى معاناة

يودفعون رشووة الوى  نصوبح المكمفوو أظفي الضرائب حيث و مو دافعي الضرائب سموك سيئ من قبل 

وىووذا اثوور بشووكل سوومبي جوودا عمووى نظووام مبمووغ االسووترداد كووي يقوموووا بتسووريع دفووع موووظفي الضوورائب 

 .سيايالضريبة بشكل عام في اندون

نيسويا وتحميول اسوباب اسوتخدام الرشووة و ضريبي فوي اندمقالة لتحميل واقع االسترداد الوتيدف ىذه ال

عموى ىوذه  يحصومونلودافعي الضورائب ومووظفي الضوريبة الوذين  السيئفي عممية االعادة والسموك 

وما يرافقيا من اثار سمبية   ،نا الى االثار السمبية لتأخير دفع االسترداد الضريبيودوىذا يق الرشوة
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حيووث  يوقوود اسووتخدم الباحووث الموونيج الوصووفي التحميموو االقتصوواد ككوولو كبيوورة عمووى اداء الشووركات 

توجيوووو اسوووتبيانات الوووى دافعوووي الضووورائب عووون طريوووق البريووود  لحصووول عموووى المعموموووات مووون خوووال

وكذلك الحصول عمى المعمومات من موظفي الضورائب مون خوالل المقوابالت المباشورة االلكتروني 

دافعي و يووار العينووة موون مجتمووع الدراسووة وىووتالبريوود االلكترونووي  حيووث تووم اخو عوون طريووق التمفووون او ا

 .وظفي الضرائبائب وكذلك مالضر 

 

 العربية: بالمغة الدراسات3.1.2

ثرىا [  موضوع التدقيق والتس2016 ،وناقش ]محمد ويات ألغراض ضريبة القيمة المضافة وا 

حيث تناول الباحث في ىذه الدراسة اىمية ضريبة  ،عمى ضريبة الدخل في الضفة الغربية

القيمة المضافة وخصائصيا وأىدافيا وميزاتيا وعيوبيا والتعرف عمى كيفية القيام بعمميات 

تتم بين الضريبة والمكمفين   الصفقات التيو الفحص والتدقيق في دائرة الضريبة والتسويات 

موظفي الضريبة لخصم جزء من مبمغ االسترداد و بما فييا الصفقات التي تبرم بين الشركات 

وبيان اثر ذلك عمى ضريبة  ،الضريبي مقابل االسراع في تمرير طمب االعادة الضريبية

مضافة التدقيق مع انظمة ضريبة القيمة الو وبيان مدى توافق اجراءات الفحص  ،الدخل

وتتمخص مشكمة الدراسة في مدى فعالية عممية التدقيق  ،المعمول بيا في الضفة الغربية

وىدف   ،التسويات في التحصيل الضريبي ومدى عدالتيا في التحصيل الضريبيو الفحص و 

الباحث في ىذه الدراسة الى التعرف عمى نظام التدقيق والفحص في دوائر الضريبة وكيفية 

 .المكمفين  بما فييا تسويات االعادة الضريبية وما اثرىا عمى المكمفين  عمل التسويات مع
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وتنبع اىمية ىذه الدراسة من اىمية ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لمحكومة وما تشكمو من 

 ،ايرادات لمحكومة وتأثيرىا ايضا عمى التجار والشركات واالقتصاد الفمسطيني بشكل عام

دراسة االسموب الوصفي التحميمي وقد قام بتوزيع استبيان عمى واستخدم الباحث في ىذه ال

عبارة عن موظفي دوائر القيمة المضافة والدخل ومكاتب و عينة من مجتمع الدراسة وى

ن ىناك تسويات تتم بشكل كبير بين ضريبة القيمة أوكانت نتائج الدراسة  ،المحاسبة والتدقيق

ن ىذه العممية تؤثر بشكل كبر عمى ضريبة المضافة والمكمفين في كثير من االحيان وا

قد اوصى الباحث الى توحيد دوائر و  ،الدخل خاصة في حال وجود مخالفات محاسبية

الضريبة المختمفة وزيادة التنسيق بين ىذه الدوائر وزيادة كفاءة الموظفين  وزيادة الرقابة عمى 

 .الدوائر الضريبية

صفقات الخصم من مبمغ االعادة  التي تبرم بين  تفيدنا ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمىو 

 ،االثر السمبي الذي يسببو لمشركاتو الشركة في اثناء االسترداد الضريبي و موظف الضريبة 

 .وانو يجب اعادة النظر في ىذه الصفقات وتعديل القوانين

مضافة [ دور االدارة الضريبية وممارساتيا في زيادة ايرادات القيمة ال2016 ،بحث ]محمودو 

وقد بين نظام ضريبة القيمة المضافة وكيفية احتسابيا ونقاط الضعف في نظاميا  وحجم 

قد ركزت الدراسة عمى مشكمة العجز في الموازنة التي تعتمد بشكل و  ،التيرب الضريبي

رئيسي عمى ضريبة القيمة المضافة والمقاصة فيل تقوم االدارة بالميام بالشكل الصحيحي 

وقد ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى ميام االدارة الضريبية  ،م الأت لزيادة االيرادا

ممارساتيا ودورىا في زيادة االيرادات وأوجو القصور في االدارات الضريبية وكيفية و 
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واستخدم الباحث االسموب الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة وكان مجتمع الدراسة  ،معالجتيا

               .ي الضفة الغربيةمكون من جميع موظفي الضريبة ف

ىناك تقصير في ادارة تحصيل االيرادات  ن  أواىم النتائج التي توصل الييا الباحث  

الضريبية وعدم توعية المكمفين ألىمية الضريبة وااللتزام الضريبي  وكذلك ىناك نقص في 

د اوصت الدراسة وق،الكفاءة لدى موظفي الضريبة  مما ينعكس سمبا عمى االيرادات الضريبية

تحسين نظام  ،ىمية زيادة كفاءة الموظفين وتفعيل التعاون بين االدارات الضريبيةأعمى 

وتفيد ىذه الدراسة ان ىناك خمل في  ،الرقابة عمى الموظفين والمدراء في الدوائر الضريبية

خير ىذا يوضح سبب التأو في تنظيم عمل الموظفين وفي كفاءة الموظفين و الدوائر الضريبية 

 .المشاكل التي تصاحب عممية االسترداد الضريبيو 

[ العوامل المساىمة في زيادة دخل السمطة الفمسطينية من ضريبة القيمة 2007 ،وتناول ]صالح  

 ،المضافة وناقش الباحث اىمية ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لعائدات الخزينة الفمسطينية

ودراسة مدى فعالية  ،نظام ضريبة القيمة المضافة وتيدف الدراسة الى التعرف عمى الية عمل

االنظمة و الية الرقابة والعمل والتفتيش المتبعة من قبل السمطة الضريبية والتعرف عمى التشريعات 

والقوانين المتبعة في ضريبة القيمة المضافة ودراسة تأثير برتوكوالت باريس عمى ىذا النوع من 

وصفي التحميل في ىذه الدراسة حيث حصل عمى المعمومات واتبع الباحث المنيج ال ،الضرائب

استبيان  عمى موظفي  40توزيع استبيان عمى مجتمع الدراسة بأكممو حيث قام بتوزيع  لمن خال

 .لمضافة في مدينة غزة ومدينة رفحومدراء ومفتشي دوائر القيمة ا

وبين كفاءة  ،حجم العائداتزيادة و واىم فرضيات الدراسة وجود عالقة بن كفاءة الجياز الضريبي 

 ،حجم العائداتو ووجود عالقة بين برتوكوالت باريس  ،التفتيش وبين زيادة العوائدو اجراءات العمل 
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ىم نتائج ىذه الدراسة ىي كمما زادة كفاءة الجياز الضريبي كمما زاد حجم العائدات وان أ وان  

 ،ينية من ضريبة القيمة المضافةبرتوكوالت باريس تؤثر سمبا عمى حجم عائدات السمطة الفمسط

ومن اىم التوصيات اختيار الكفاءات في الوظائف الضريبية وتفعيل نظام الرقابة في الدوائر 

عادة النظر في برتوكوالت باريس  .الضريبية وا 

[ دراسة مقارنة بين ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فمسطين 2006 ،وتناول ]البسطامي

بين الباحث في ىذه الدراسة تعريف ضريبة و  ،المطبقة في االردنوبين ضريبة المبيعات 

كيفية تطبيقيا في فمسطين واألردن واألنظمة والقوانين و القيمة المضافة وضريبة المبيعات 

التي تنظم كل من ىذه الضرائب وبين  الباحث ايجابيات وسمبيات كل من ضريبة القيمة 

ذه الدراسة في ان السمطة مجبرة عمى تطبيق  وتكمن مشكمة ى ،المضافة وضريبة المبيعات

ضريبة القيمة المضافة المطبقة عمى الشعب الفمسطيني منذ ثالثين عاما وعدم القدرة عمى 

% من نسبة 2تطوير ىذا النظام اال من خال تعديل النسبة التي ال يمكن ان تزيد عن 

التيرب الضريبي  وىدف  الضريبة المطبقة في اسرائيل وعدم قدرة ىذا النظام عالى مواجو

الباحث في ىذه الدراسة الى التعرف عمى نظام كال النوعين من الضرائب وبيان نقاط 

وقد استخدم الباحث  ،الضعف والقوة في كل نظام وأي نظام افضل تطبيقا في فمسطين

في مدين وكذلك لمموازنة االسموب التحميمي حيث قام بدراسة تحميمية لظنظمة والقوانين في الب

 .البمدين

مطبق وفق و وقد توصل الباحث الى ان نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فمسطين ى 

شديد و قديم وال يواكب العصر وىو تشريعات وضعتيا اسرائيل وال يستند الى قانون واضح وى

نظام جديد ويواكب و وان نظام ضريبة المبيعات في االردن ى ،جدا في تطبيقو ونظام عقوباتو
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وأوصى الباحث بتشريع قانون ضريبة قيمة مضافة جديد يراعي ،ر وأسيل في التطبيقالعص

وتفيدنا ىذه الدراسة في معرفة اسباب مشكالت  .طبيعة المجتمع  واالقتصاد الفمسطيني

  .االسترداد الضريبي وضرورة تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة في االراضي الفمسطينية

وتطرق  ،رة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فمسطين[ ظاى2005 ،وناقش] االحمد

االنظمة المطبقة عمى ضريبة و القوانين و الباحث في ىذه الدراسة الى ظاىرة العبء الضريبي 

سرائيلو القيمة المضافة في فمسطين  وناقش  ،االتفاقيات االقتصادية بين السمطة الفمسطينية وا 

ومشكمة  ،ريبي والعوامل المؤثرة في ىذه الظاىرةالباحث انواع ظاىرة انتقال العبء الض

الدراسة ىي ان ظاىرة انتقال العبء الضريبي تقمل من ايرادات السمطة الفمسطينية وتثقل 

وىدف الباحث في ىذه الدراسة الى التعرف عمى االنظمة المتبعة في  ،كاىل الخزينة

قانون فمسطيني ينظم ىذا الضرائب غير المباشرة المطبقة في فمسطين والى اىمية وجود 

ثرىا عمى االيرادات وأىم  النوع من الضرائب وكذلك دراسة ظاىرة انتقال العبء الضريبي وا 

 .العوامل التي تؤثر عمييا

وقد استخدم الباحث االسموب النظري في دراسة ىذه الظاىرة عن طريق الرجوع الى  

تفاقيات االقتصادية بين السمطة وكذلك اال ،االنظمة المتبعةو دراسة القوانين و االدبيات 

سرائيل ىم النتائج التي توصل الييا الباحث ان االتفاقيات المبرمة بين أومن  ،الفمسطينية وا 

سرائيل تؤثر سمبا عمى ظاىرة انتقال العبء الضريبي وكذلك عدم وجود قانون  السمطة وا 

في التيرب الضريبي  سموك المكمفين السمبي المتمثلو فمسطين ينظم ىذا النوع من الضرائب 

اوصى الباحث الى ضرورة وجود قانون واضح ينظم الضرائب غير المباشرة ونشر الوعي و 

   .بين المكمفين حول ظاىرة انتقال العبء الضريبي
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 ( تمخيص  الدراسات السابقة1.3جدول )             تمخيص الدراسات السابقة 3.2

 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة دف الدراسةى عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 2016وبيوكالو فيتكوفاسكا  1
 أوكرانيا

BUDGET REFUND AS ONE 
OF THE PROBLEMS OF A 

VALUEADDED TAX 

دراسة اسباب تأخير دفع 
االعادة وما تسببو من 
مشكالت عمى االقتصاد 

 الوطني في أوكرانيا

اتبع الباحث االسموب التحميمي 
ن خالل مراجعة التشريعات م

في أوكرانيا ومقارنتيا مع 
التشريعات الموجودة في دول 

 االتحاد االوروبي

 التأخير في دفع اإلعادة الضريبية 
التشريعات الضريبية الخاطئة في 

 اوكرانيا 
نظام ضريبة القيمة المضافة 

 واستقراره

ان عدم وجود نظام ضريبي قوي 
ربين ومستقر فتح المجال امام المتي

ضريبيًا لمحصول عمى االعادة 
 الضريبية بطريقة غير قانونية

2 
 
 
 

 2014اوكسينك 
 ANALYSIS OF UTILIZINGاوكرانيا 

TREASURY BIILS FOR VAT 
REFUNDING IN UKRAINE 

 

دراسة اسموب االسترداد 
الضريبي في اوكرانيا من 
خالل استخدام سندات 

دورىا في و الخزينة المالية 
 تأخيرالحل مشكمة 

االسموب التحميمي من خالل 
دراسة البيانات المسجمة في 
 الدوائر الضريبية في اوكرانيا

 النقد المتوفر لدى الشركات
 استخدام سندات الخزينة 

الدفع النقدي المتأخر لالسترداد 
 الضريبي 

 

الشركات فضمت الدفع النقدي عمى 
كان و استخدام سندات الخزينة حتى ل

 الدفع  ىناك بعض التأخر في
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 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة ىدف الدراسة عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 2013وجيرجوري وجاري 3
 رومانيا

Impact of VAT on the 
Profitability and the Cash Flow 

of Romanian Small and Medium 
Enterprises 

 ضريبة القيمة تحميل تكمفة 
فة عمى الربحية المضا

والتدفقات النقدية لمشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

وايجاد حمول لتخفيف تمك 
 التكاليف

استخدم الباحثان االسموب 
التحميمي في ىذه الدراسة من 

خالل الحصول عمى المعمومات 
 من البيانات المالية لمشركات 

 التدفقات النقدية لمشركة
 ربحية الشركة 

 ضريبة القيمة المضافة 
 

ضريبة ينت ىذه الدراسة ان وقد ب
المضافة تؤثر سمبًا عمى القيمة 

 ربحية الشركات و التدفقات النقدية 

بونسيت و مونجن و جوردون  وىرنج   4
2013 
 الصن 

Export management and 
incomplete VAT rebates to 

exporters 

دراسة أثر تأخير دفع 
خصم و االعادة الضريبية ا

مى جزء من االعادة ع
صادرات الشركات 

 الصينية 

استخدم الباحثون االسموب 
الوصفي  من خالل دراسة 
بيانات الشركات المصدرة 

استخدموا نموذج  االنحدار و 
 االحصائي 

 حجم صادرات الشركات 
 تأخير دفع  االعادة الضريبية 

 الخصم من مبمغ االعادة الضريبية 

وبين الدراسة ان تأخير دفع االعادة 
ن مبمغ االعادة يؤثر سمبا الخصم مو ا

عمى انتاج الشركات ويؤدي الى رفع 
اسعار المنتجات  وبالتالي فأن ذلك 
 يؤثر سمبا عمى صادرات الشركات 
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 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة ىدف الدراسة عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 Buoyantاليند  2013كومار وباجا  5
agglomeration of the vat refund 
an application of EFA and CFA 

اكتشاف العوامل المسئولة 
عن تراكم االعادة 

الضريبية عند الحكومة 
 عمى الصناعات  ثرىاأوو 

المنيج التحميل التجريبي من 
خالل توزيع االستبيان 

 المقابالت و 

 التأخير في دفع االعادة 
العيوب االجرائية في عممية 

التيرب و االحتيال و  االسترداد
 الضريبي

ان تأخير دفع االعادة بسبب ان نظام 
االسترداد الضريبي غير فعال ويؤدي 
الى التأخير في الدفع مم يؤثر سمبا 

 عمى الصناعات 
 

 2012راي و شيانج   6
 اليند

GLOBAL VAT: A 
REFUNDABLE COST OF 
DOING INTERNATIONAL 

BUSINESS 

استكشاف مدى الوعي في 
البة باالعادة المط

الضريبية من الدول 
 االجنبية 

المنيج  التحميمي من خالل 
توزيع استبيان عمى مجموعة 

 من المصدرين 

المطالبة باالسترداد الضريبي من 
 الدول االجنبية 

 جيل الشركات بحق المطالبة 
االجراءات المعقدة لإلسترداد 

 الضريبي

ىناك جيل عند معظم الشركات في 
رداد الضريبي من حقيا في االست

الدول األجنبية والشركات االخرى 
تتجنب االسترداد بسبب االجراءات 

 المعقدة
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 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة ىدف الدراسة عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 اندونيسيا 2011اوكتاريا  7
Input Value Added Tax Refund 
Policy for Taxable Enterprise 

Experiencing Production 
Failures 

 

تيدف الدراسة الى تحميل 
المشاكل والصعوبات التي 

ادراج  ببيا قرارس
الشركات التي عانت 

االفالس ضمن الشركات 
 التي يحق ليا االسترداد 

استخدم الباحث االسموب 
الوصفي النوعي والذي يصف 
ىذه السياسة وتأثيرىا عمى 

الضريبي من االقتصاد والنظام 
خالل اجراء مقابالت مع عينة 

 من مجتمع الدراسة 

 موازنة االسترداد الضريبي 
ادراج الشركات التي تعاني من 

االفالس ضمن الشركات التي يحق 
 ليا االسترداد الضريبي

بينت الدراسة ان طمب الشركات التي 
تعاني من االفالس لإلسترداد 

الضريبي أدى الى زيادة العبء عمى 
انية الدولة مما أدى الى تأخير دفع ميز 

 لمشركات االخرى
 

 
 2010اليزي و جيرجي و شوكورتي  8

 البانيا
A STUDY ON THE VALUE 

ADDED TAX (VAT) 
REIMBURSEMENT FOR 

EXPORTERS 

تيدف ىذه الدراسة الى 
ر السمبية اتحميل االث

لتأخير دفع االعادة 
الضريبية عمى اداء 
 ونشاط المصدرين

 المبيعاتو  والسيولة

استخدم الباحث المنيج الوصفي 
من خالل توزيع االستبيان عمى 
 عينة من الشركات المصدرة 

 السيولة النقدي التدفقات النقدية 
 حجم المبيعات 
 حجم العمالة 
 حجم الصادرات

 التأخير في دفع االسترداد الضريبي

بينت الدراسة ان تأخير دفع االسترداد 
السيولة  الضريبي يؤثر سمبًا عمى

النقدية لمشركات ويؤدي الى لجوء 
الشركات الى االقتراض مما يؤدي الى 

يؤدي الى و زيادة التكمفة عمى الشركة 
 تقص في حجم المبيعات
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 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة ىدف الدراسة عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 2007مؤسسة ناثان  9
 موزنبيق

Economic Costs of VAT 
Refund Delays in 

Mozambique 

دراسة األثار السمبية التي 
يسببيا تأخير دفع االعادة عمى 

تحميل تأثيرىا عمى و  الشركات
 االقتصاد بشكل عام 

اتبع الباحث االسموب الوصفي 
من خالل تحميل القوانين 

المتبعة ومن خالل اتباع نماذج 
تجريبية لدراسة األثر 

 مى الشركاتاالقتصادي ع

 السيولة النقدية لمشركات 
 القدرة التنافسية لمشركات

 التأخير في دفع االعادة الضريبية

وقد بينت الدراسة ان لتأخير دفع 
الضريبية أثار سمبية كبيرة عمى 

االقتصاد في موزنبيق وخاصة عمى 
السيولة النقدية والقدرة التنافسية 

 نلمشركات المصدرة والمقاولي

10 
 

 vat 2005وكريموف  ىارسون
rfunds: review of contry 

experience 

بحث واقع االسترداد الضريبي 
 دولة حول العالم  36في 

المنيج االستقصائي من خالل 
 المسح المعموماتي

الخصم و التأخر في دفع االعادة ا
 االجراءات المعقدة  من المبمغ

 التخوف من التيرب الضريبي 
 االزمات المالية 

خير في دفع االعادة الضريبية ىناك تأ
في معظم دول العالم ولكن في الدول 
المتقدمة تم التغمب عمى المشكمة بشكل 

 كبير 

 2005اليانسن  11
 الواليات المتحدة األمريكية

CONSUMER USE OF TAX 
REFUND ANTICIPATION 

LOANS Credit 

تقديم أدلة عممية عن 
خصائص الذين يحصمون عمى 

االسترداد القروض بقيمة 
الضريبي المطالب بو قبل 

 تحصيمو

االسموب التحميمي من خالل 
جمع المعمومات باستخدام 
االتصال التمفوني مع عينة 

 الدراسة 

الحاجة  الحصول عمى القروض
عدم  الماسة لمنقد بشكل سريع

 الوعي لتكمفة ىذه القروض

بينت الدراسة ان معظم الذين يحصمون 
الغ النقدية عمى القروض ىم بحاجة لممب

بشكل سريع وال يوجد عندىم وعي كافي 
 بتكمفة ىذه القروض
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 اىم النتائج وصف المتغيرات اسموب الدراسة ىدف الدراسة عنوان الدراسة،اسم الباحث، البمد الرقم

 2005سيرجار  12
 اندونيسيا 

CRITICAL POINT IN 
INDONESIAN VALUE 
ADDED TAX REFUND 

ت من دراسة معاناة الشركا
تأخير دفع اإلسترداد الضريبي 
وما رافق ذلك من سموك سيئ 

موظفي و من دافعي الضرائب 
 الضريبة

المنيج الوصفي التحميمي من 
خالل توزيع استبيانات عمى 
 عينة من دافعي الضرائب

 السيولة النقدية لمشركات
 مبيعات الشركات 

 التأخر في دفع االسترداد الضريبي

لشركات تعاني بينت ىذه الدراسة ان ا
من ضعف في السيولة النقدي بإضافة 
الى انخفاض في المبيعات بسبب 
 التأخر في دفع االسترداد الضريبي

 2016محمد  13
 فمسطين

التدقيق والتسويات ألغراض ضريبة 
القيمة المضافة واثرىا عمى ضريبة 

 الدخل في الضفة الغربية 

التعرف عمى نظام التدقيق 
ريبة والفحص في دوائر الض

كيفية عمل التسويات مع 
المكمفين وما اثرىا عمى 

عمى االيرادات و المكمفين 
 الضريبية 

استخدم الباحث االسموب 
الوصفي التحميمي وقام بتوزيع 
استبيان عمى عينة من موظفي 
دوائر ضريبة  القيمة المضافة 

وضريبة الدخل ومكاتب 
 المحاسبة والتدقيق 

االيرادات الضريبية من ضريبة 
 لدخلا

التسويات الضريبية مع مكمفي 
 ضريبة القيمة المضافة
 المخالفات المحاسبية 

توصل الباحث في ىذه الدراسة ان 
ىناك تسويات تمم بشكل كبير بين 
ضريبة القيمة المضافة والمكمفين في 
كثير من االحيان وان ىذه العممية تؤثر 
سمبًا بشكل كبير عمى عائدات ضريبة 

وجود مخالفات  الدخل خاصة في حالة
وكذلك تؤثر سمبا عمى دافعي  محاسبية

 الضرائب 
 2016محمود  14

 فمسطين
دور االدارة الضريبية  وممارساتيا في 

زيادت ايرادات ضريبة القيمة 
 المضافة  

التعرف عمى ميام االدارة 
الضريبية وممارساتيا ودورىا 
في زيادة االيرادات وأوجو 

  صور في االدارات الضريبيةالق

استخدم الباحث االسموب 
الوصفي التحميمي من خالل 
توزيع استبيان عمى عينة من 
موظفي الدوائر الضريبية في 

 الضفة الغربية 

االيرادات من ضريبة القيمة 
المضافة   كفاءة االدارات 

 الضريبية 
توعية المكمفين الى أىمية 

 الضريبة 

ان ىناك تقصير في بينت ىذه الدراسة 
اوجو مختمفة من قبل االدارة الضريبية 
في  الضريبية وعدم توعية المكمفين الى 
أىمية الضريبة وان ىناك نقص في 

كفاءة موظفي الضريبة مما ينعكس سمبًا 
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 عمى ايرادات الضريبية  كفاءة العمل في تحصيل الضريبي 
 2007صالح  15

 فمسطين
العوامل المساىمة في زيادة حجم 

 فمسطينية منعائدات السمطة ال
 ةضريبة القيمة المضاف

التعرف عمى الية عمل ضريبة 
القيمة المضافة في فمسطين 

الرقابة ودراسة مدى فاعمية الية 
 من قبل وزارة الماليةوالعمل 

اتبع الباحث المنيج الوصفي 
التحميمي من خالل توزيع 
استبيان عمى موظفي دوائر 

 ضريبة القيمة المضافة في غزة 

القيمة حجم العائدات من ضريبة 
 المضافة 

 كفاءة الجياز الضريبي 
 كفاءة اجراءات العمل والتفتيش

 اتفاقية باريس

بينت ىذه الدراسة انو كمما زادت كفاءة 
الجياز الضريبي وكفاءة االجراءات 

الضريبية زاد حجم العائدات وان اتفاقية 
باريس تؤثر سمبًا عمى حجم عائدات 

 ضريبة القيمة المضافة
 2006البسطامي  16

 فمسطين 
ضريبة القيمة المضافة المطبقة في 
فمسطين وضريبة المبيعات المطبقة 

 في االردن

التعرف عمى نظام كال النوعين 
من الضرائب وبيان نقاط 

القوة في كل نظام و الضعف 
واي النظامين افضل تطبيقًا في 

 فمسطين

استخدم الباحث االسموب 
التحميمي من خالل دراسة 

المتبعة في  القوانين واالنظمة
البمدين وكذلك تحميل الموازنة 

 في البمدين 

 كفاءة النظام الضريبي
 وجود قانون ضريبي واضح 
 وجود قانون ضريبي حديث

قد بينت ىذه الدراسة ان نظام ضريبة 
القيمة المضافة المطبق في فمسطين 

نظام قديم يستند عمى تشريعات و ى
شديد جدًا في تطبيقو و اسرائيمية قديمة وى

 يواكب العصر بينما نظام ضريبة وال
نظام جديد و المبيعات في االردن ى

 ويواكب العصر وسيل في التطبيق
 2005االحمد  17

 فمسطين 
ظاىرة انتقال عبء الضرائب غير 

 المباشرة في فمسطين

التعرف عمى األنظمة المتبعة 
في الضرائب غير المباشرة 
المطبقة في فمسطين والتعرف 

ظام عمى أىمية وجود ن
التعرف عمى ظاىرة و فمسطيني 

انتقال العبء الضريبي واثرىا 
 عمى االيرادات

استخدم الباحث االسموب 
النظري عن طريق الرجوع الى 
االدبيات ودراسة القوانين 
واالنظمة المتبعة وكذلك 
االتفاقيات االقتصادية بين 

 السمطة واسرائيل

 ظاىرة انتقال العبء الضريبي 
دم وجود ع برتوكوالت باريس 

قانون فمسطيني ينظم الضرائب 
 التيرب الضريبي الغير مباشرة 

بينت ىذه الدراسة ان االتفاقيات المبرمة 
بين السمطة واسرائيل وكذلك عدم وجود 
قانون فمسطيني ينظم الضرائب غير 
المباشرة وكذلك وجود تيرب ضريبي 
يؤثر سمبًا عمى ظاىرة انتقال العبء 

من ىذه الضريبي وعمى العائدات 
 الضرائب 
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 ز ىذه الدراسة ي  ما يم 3.3

 ان ىذه الدراسة تتميز عن الدراسات التي تم طرحيا من قبل في ما يمي:

طريقة جمع البيانات حيث تم االعتماد عمى المقابالت في الدرجة االولى وبالتالي تم  -1

 .جمع البيانات من الواقع بشكل مباشر

وجد دراسة تتحدث عن ىذه المشكمة بشكل ال يو ان ىذه الدراسة اجريت في فمسطين  -2

 مباشر في فمسطين 

ان ىذه الدراسة تركز عمى االثار السمبية لمشكالت االسترداد الضريبي عمى االقتصاد   -3

وعمى بيئة االعمال اكثر من تركيزىا عمى اسباب ىذه المشكالت بينما تركز معظم 

 الدراسات عمى اسباب المشكمة 

االنتاجية لبيئة اعمال الشركات وبالتالي فيي و التسويقية و المالية تم التركيز عمى الجوانب  -4

فمعظم الدراسات  ،لم تركز عمى جانب واحد فقطو تشمل بيئة االعمال بشكل موسع 

 .الجانب التسويقيو ركزت عمى جانب واحد اما الجانب المالي ا
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                                                                    الفصل الرابع 
___________________________________________________ 

 االطار النظري
 

     مقدمة: 4.1

 من تأخير دفعالخميل بشكل خاص  محافظة يالشركات في فمسطين بشكل عام وفتعاني 

د دامن طول فترة االستر تشتكي الشركات حيث  ،القيمة المضافة االسترداد الضريبي لضريبة

قوم بو ي  وتشتكي الشركات ايضا من الخصم الذيكما  ،التي يمكن ان تصل لعدة سنوات

ىناك احتمال ان يتم تصفير مبمغ كما ان  ،ضريبة في المحافظةموظف التدقيق في دائرة ال

وبالتالي تخسر بعد فترة من التأخير االعادة بالكامل أي شطب االعادة الضريبة بشكل كامل 

ن تأخير دفع االعادة الضريبية وكذلك الخصم من المبمغ المقدم إ  ،عادة بالكاملالشركة مبمغ اال

مما النقدية تخسر الشركة جزء من سيولتيا يمكن ان و  ،يؤثر بشكل سمبي عمى اداء الشركات

 .(24)التسويق و يؤثر عمى االنتاج لك كذو  عمى ادائيا الماليو عمى ارباحيا يؤثر 

 

 3/2017شاور مدقق حسابات قانوني  مقابمة مع السيد ىارون (24)
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تالي يؤدي ذلك الى نقص في المبيعات وتخسر الن زيادة التكمفة تؤدي الى زيادة االسعار وبإ

    (25) .الشركة جزء من حصتيا السوقية

 تصنع حواجز امام توسع الشركةمن الممكن ان وزيادة التكمفة  قص النقد في الشركةن نكما أ

 ،س ماليةال تستطيع شراء معدات رأقد لتكاليف نقص السيولة وزيادة افالشركة بسبب ونموىا 

سمع جديدة عمى و ادخال منتجات او زيادة عدد عماليا وكذلك تمتنع عن توسيع انتاجيا او ا

            (26) .توسيع عمميا بشكل عامو تمتنع عن فتح فروع اضافية اوقد  ،نشاطيا

ومن خالل ي حول اجراءات االعادة الضريبية عمى ما تم مناقشتو في الفصل الثان بناء

المحاسبين القانونين وما تم مناقشتو في و اصحاب الشركات و المقابالت مع موظفي الضريبة 

الدراسات السابقة حول إجراءات االسترداد الضريبي حول العديد من دول العالم فأن اجراءات 

لى نشوء عدد من المشكالت التي دوائر الضريبة في ما يتعمق باالسترداد الضريبي تؤدي ا

التي يمكن  ما يمي عرض ألىم المشكالت وفي ،تواجو الشركات اثناء عممية االعادة الضريبية

 :ة أعمال الشركاتعمى بيئ سمبية ما يمكن ان ينتج عنيا من اثارو  ان تواجييا الشركة

 

 

 

                                                12/2016ات الطبية ( مقابمة مع السيد عبد الجواد العناتي مدير شركة القدس لمتجييز 25)

      12/2017 ( مقابمة مع السيد عبد العزيز السعافين مدير شركة الفردوس لممقاوالت 26)
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 التي تواجو الشركات اثناء عممية االسترداد الضريبي لقضاياا 4.2

 تأخير دفع االعادة الضريبية : 4.2.1

الثاني لضريبية المذكورة في الفصل االعادة ا من خالل اجراءاتو من الدراسات السابقة  ويتبين

حتى   ال يقل عن سنة وقد يصل لعدة سنوات ممية االعادة تستغرق وقتا طويالان  ع بالتفصيل

موضح و كما ى مرورىا عمى عدة اقسام ودوائرو  يتم تسديدىا بسبب طول االجراءات وتعقيدىا

وبالتالي ىناك عدم التزام من قبل الضريبة  بالنظام المطبق  في  ،بالتفصيل في الفصل الثاني

مميات االعادة تتعدى المدة المحددة قانونيا وىي من شير حتى ستة فمسطين حيث ان  معظم ع

اما في الدول المتقدمة يتم   ،وقد يصل تأخير الدفع الى عدة سنوات ،مذكور سابقاو اشير كما ى

وفي  ،الدفع في الوقت المحدد وان حدث أي تأخير يتم دفع فائدة الى الشركة عن المبمغ المتأخر

 2005]ىارسون وكريموف  العادة ومن ثم يتم مراجعة ممف الشركةاسرائيل يتم دفع مبمغ ا

Harrison&Krelove ](27)، (28)، (29 ). 

 الخصم من مبمغ االعادة: 4.2.2

ت عديدة تم ذكرىا في حاالخصم جزء من المبمغ المطالب بو في  وفي كثير من االحيان  يتم

 (30) .مبمغ االعادة التي تقدمت بوالفصل الثاني بالتفصيل  وبالتالي تخسر الشركة جزء  من 

_______________________________________________________ 

                                                              12/2016مقابمة مع السيد ايياب حسونة مدقق حسابات قانوني (27)

                                                                      1/2017مقابمة مع السيد عبد اهلل السيخ موظف ضريبة  (28)

                                                                        12/2016( مقبمة مع السيد مسيف جميل موظف ضريبة سابق 29)

         1/2017صغير مدققة حسابات قانونية ( مقبمة مع االخت زىرة 30)
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 :تصفير رصيد االعادة  4.2.3 

في بعض االحيان يتم تصفير رصيد االعادة بشكل كامل أي شطب مبمغ االعادة وذلك في 

وبالتالي تخسر الشركة مبمغ االعادة بشكل  ت تم مناقشتيا بالتفصيل في الفصل الثاني حاال

              (31) .كامل

 التأخير مع الخصم :  4.2.4  

ير من االحيان يتم تأخير دفع االعادة الضريبية باإلضافة الى خصم جزء من المبمغ وفي وفي كث

خسارة جزء و وىي المعاناة من تأخير الدفع  ىذه الحالة تتعرض الشركة لمشكمتين في ان واحد 

 (32) .من مبمغ االعادة

 :تأخير اجراءات االعادة وفي النياية تصفير المبمغ  4.2.5

في النياية يتم شطب طمب و الضريبة في اجراءات االعادة و موظفيتأخر  وفي بعض االحيان

ة بشكل تكون الشركة قد خسرت مبمغ االعاداالعادة وتصفير المبمغ بشكل كامل وفي ىذه الحالة 

 (33) .االنتظار الطويلو كامل باإلضافة لممعاناة في تقديم الوثائق 

 

___________________________________________________________

  .             12/2016(  مقابمة مع السيد ايياب حسونة مدقق حسابات قانوني 31)

          12/2016( مقبمة مع السيد مسيف جميل موظف ضريبة سابق 32)

             1/2017( مقبمة مع االخت زىرة صغير مدققة حسابات قانونية 33)  
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        .االقتصادو االثار المتوقعة لمشكالت االعادة الضريبية عمى بيئة االعمال  4.3

من خالل مناقشة الدراسات السابقة ومن خالل المقابالت مع اصحاب الشركات تبين ان 

اجية لمشركات  االنتو بشكل سمبي عمى الجوانب المالية والتسويقية  تؤثرمشكالت االعادة الضريبية 

 .وفي ما يمي عرض ليذه االثار بشيء من التفصيل

  :االثر عمى بيئة االعمال المالية لمشركات 4.3.1

كل كامل شطب مبمغ االعادة بشو خصم جزء من مبمغ االعادة او ان تأخير دفع االعادة النقدية ا

مى عدد من العناصر عسمبا تأثيره ل من خاليؤثر عمى الجانب المالي  من بيئة اعمال الشركات 

                             .الشركة المالية  بيئةل ىي عبارة عن مؤشرات و 

بشكل دائم و لتيا اما بشكل مؤقت اسيو جزء من  تخسر الشركة ،حجم النقد المتوفر لمشركة -1

في حالة و تفقد الشركة جزء من سيولتيا النقدية لفترة طويمة  تأخير دفع االعادة  ففي حالة

االمر الذي ينعكس سمبا  ،شكل دائمسيولتيا النقدية بالتصفير تفقد الشركة جزءا و صم الخا

 [ Oksenyuk 2014 ،]اوكسينك .عمى اداء الشركة

 افالشركة في حالة فقدانيا جزءشركة عمى االستخدام االمثل لمنقد المتوفر اعاقة قدرة ال -2

ال تستطيع و جز عند الضريبة المحتو من امواليا ال تستطيع ادارة ىذا الجزء المفقود ا

بسبب احتجازه لمدة  ةا من قيمتو الحقيقيتالي تفقد جزءالوب ااستخدامو في ادارة اعمالي

ويؤثر ايضا في قدرتيا عمى االستخدام االمثل لمسيولة المتبقية إلنيا ال تكفي  ،طويمة

 [Siregar 2005 ،]سيرجار .ة احتياجات الشركة من السيولة النقديةلتمبي
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 ،الخدمات المتاجر بياو السمع او احث عن مصادر تمويل اخرى لشراء المواد الخام الب -3

من سيولتيا تضطر لمبحث عن مصادر تمويل جديدة  ايا جزءانفالشركة في حالة فقد

استخدام و من البنوك االسالمية ا ةالحصول عمى مرابحو مثل االقتراض من البنوك ا

الخدمات و السمع او ن اجل شراء المواد الخام ابيع جزء من اصوليا مو اجار التمويمي ياإل

 يزيد تكمفة االنتاجو ا  ون ذلك يمكن ان يتوقف عمل الشركةالتي تتاجر بيا الشركة وبد

 .[ 2005Elliehausen ،]اليانسن عمى الشركة

ففي حالة نقص سيولة  ل اخرى لمتوسع في استخدام العمالةالبحث عن مصادر تموي -4

ظفين في و المو زيادة حجم العمال او تستطيع تشغيل عمال جدد افإنيا ال  النقدية الشركة

الشركة وبالتالي فإنيا تضطر لمبحث عن مصادر تمويل جديدة من اجل زيادة عدد 

 .الضغط عمى الشركةو وزيادة االلتزامات  وبالتالي زيادة التكمفة  العمال و الموظفين ا

 [ 2010Shkurti & Gjergji & Elezi ،اليزيو جيرجي و ]شوكرتي 

ففي حالة النقص في النقد المتوفر جديدة  آالتالبحث عن مصادر تمويل اخرى لشراء  -5

السيارات و االنتاج ا ماكيناتمعدات جديدة مثل و لمشركة فإنيا ال تستطيع شراء آالت ا

مصادر تمويل جديدة من اجل و تالي فيي تضطر لمبحث عن قروض االالشاحنات وبو ا

زامات التتالي زيادة الى زيادة التكمفة وبا ىذا يؤدي الوطبع الحصول عمى ىذه المعدات 

 [   2013Kumar & Bagga ،باجاو ]كومار  .الشركة

فالشركات في العادة  ،البحث عن مصادر تمويل اخرى من اجل وفاء الشركة بالتزاماتيا -6

في حالة نقص السيولة بسبب و حتى لمبنوك و لمعمال او يكون عمييا التزامات لمموردين ا

ال تستطيع الشركة الوفاء بيذه الخصم من مبمغ االعادة  وأاالعادة الضريبية  تأخير



 

59 

 

بيع جزء من اصوليا  والحصول عمى تمويل او فتضطر الشركة لالقتراض ا االلتزامات

 ،اليزيو جيرجي و ]شوكرتي .والمحافظة عمى سمعتيامن اجل الوفاء بيذه االلتزامات 

2010Shkurti & Gjergji & Elezi ]. 

فعندما  ،الخدماتو لزبون من السمع ث عن مصادر تمويل اخرى لتمبية حاجات االبح -7

تالي البو ان تقوم بتقميص عمميا تنقص السيولة النقدية لدى الشركة فإنو من المتوقع 

فإنيا تضطر سمعيا  و ا لمنتجاتياطمب الزبائن الميمين  قميص مبيعاتيا ولكن في حالة ت

وتكون تمبية حاجاتيم من خالل استخدام و ء الزبائن لتمبية حاجاتيم حتى ال تخسر ىؤال

 [ 2007Nathan Associates ،]مؤسسة ناثان .مصادر تمويل اخرى

 المجوء الى مصادر تمويل اخرى ان  ،انخفاض نسبة االرباح بسبب ارتفاع التكمفة -8

يؤدي الى نتيجة الحصول عمى تمويل اضافي  زيادة تكمفة االنتاج و تقميص المشتريات او ا

 رباحي الى انخفاض نسبة ايؤد ارتفاع التكاليف بالطبع و لتكاليف عمى الشركة رتفاع اا

          .[  Laura ،2012] لورا  الشركة

ففي  ،االرباح بسبب البيع بأسعار منخفضة لمحصول عمى اموال نقدية نسبة انخفاض  -9

وال نقدية عمى ام حالة نقص السيولة قد تمجأ الشركة لمبيع بأسعار منخفضة لمحصول

ىامش ربح الشركة  نقص في الىلمشركة ولكن ىذا يؤدي  النقد المتوفرمن اجل زيادة 

ان الجانب  يتضح مما سبق و  .[ Laura 2012] لورا  نتيجة البيع باسعار منخفضة

نتيجة المشكالت التي تواجييا ات يتعرض الى اثر سمبي المالي من بيئة اعمال الشرك

يؤثر وقد يسبب االزمات المالية لمشركات مما  ،سترداد الضريبيالشركات اثناء عممية اال

  .عمى ادائيا بشكل عام
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  :االثر عمى بيئة االعمال التسويقية لمشركات 4.3.2

شطب مبمغ و خصم جزء من مبمغ االعادة او دفع االعادة النقدية ا من المتوقع ان يكون لتأخير

 : القنوات التالية ل لمشركة من خال ةتسويقيال االعادة بشكل كامل تأثير سمبي  عمى الجوانب

االعادة الضريبية تؤثر عمى  ن مشكالتإ ،الزبائنو التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة  -1

فبسبب نقص السيولة  ،تقديم خدماتيا لمزبائنو سمعيا او قدرة الشركة في توريد منتجاتيا ا

تتأخر في الحصول عمى المواد و ا ،الخدماتو راء السمع أو قد تخفض الشركة من انتاجيا 

الخدمات لمزبائن و مما يؤدي الى تأخير توريد البضائع ا ،السمع من الموردينو الخام ا

الزبائن ويؤدي الى و تقميص كمية السمع المقدمة مما يؤثر عمى العالقة بين الشركة و ا

ىيرنج و ن ]جوردو .من زبائنيا االشركة جزءوىكذا ممكن ان تفقد  ،ين الطرفينفقدان الثقة ب

 .[Gourdon , Hering ,  Monjon and  Poncet 2013بونسيت و مونجون و 

تأخير مشكالت وتداعيات  البيع الى الجيات المعفاة من الضريبة لتجنب من تقميلال -2

فقد تقمل بعض الشركات من مبيعاتيا الى الجيات  ،خصم جزء منياو ا االعادة الضريبية

جزء من حصتيا  وفقدان تقميص مبيعاتياؤدي الى ىذا يوبالتالي المعفاة من الضريبة 

     .(40)السوقية

 

 

    12/2016( مقابمة مع السيد عبد الجواد العناتي مدير شركة القدس لمتجييزات الطبية 40)  
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ان المشكالت التي تواجييا  ،التقميل من عمميات التصدير لتجنب االعادة الضريبة -3

تقميل و رج ايدفعيا الى االمتناع عن التصدير لمخا الشركة اثناء االسترداد الضريبي قد

وفقدنيا جزء ميم من السوق  ،وبالتالي يؤدي ذلك الى تقميص مبيعاتيا ،يرالتصد

 Gourdon, Hering, Monjon 2013بونسيتو مونجون و ىيرنج و ] جوردون .الخارجي

and Poncet]. 

ن مشكالت إ ،سعاربسبب زيادة االو ا ،نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات  -4

االعادة الضريبية تدفع الشركات الى تقميص مبيعاتيا من خالل تقميص البيع لمجيات 

بسبب سوء العالقة مع الزبائن و بسبب نقص السيولة  او من تقميص التصدير او المعفاة ا

ن  مشكالت فإ وكذلك  ،وىذا طبعا يؤدي الى نقص الحصة السوقية لمشركة ،الموردينو 

عادة الضريبية قد تزيد تكاليف االنتاج في الشركة بسبب المجوء الى وتداعيات اال

وفي ىذه الحالة قد تقوم الشركة برفع اسعار  ،بسبب الشراء بالدينو مصادر تمويل اخرى ا

بالتالي و خدماتيا لتغطية ىذه التكاليف وىذا بالطبع يؤدي الى نقص مبيعاتيا و سمعيا ا

 Gourdon 2013بونسيت و مونجون و ىيرنج و ]جوردون  .نقص الحصة السوقية لمشركة

, Hering , Monjon and  Poncet]. 

الحد من قدرة الشركة عمى تسويق و  ،الحد من توسع الشركة في ايجاد فروع جديدة -5

ان نقص سيولة الشركة ونقص النقد المتوفر ليا يؤدي الى اىتمام  ،منتجات جديدة

بالتالي يؤدي و تفكيرىا عمى التوسع و تيا يحد من قدر و الشركة في تمبية حاجاتيا اليومية 

وكذلك قد تمتنع الشركة عن تسويق  ويقية جديدة الى امتناع الشركة عن ايجاد فروع تس

 (41) .قمة السيولة منتجات جديدة نتيجة
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 كات يتعرض الى اثر سمبي بيئة اعمال الشر  فيضح مما سبق ان الجانب التسويقي يت

يؤدي الى الحد من و لشركات اثناء عممية االسترداد الضريبي نتيجة المشكالت التي تواجييا ا

   .قدرة الشركة عمى تسويق منتجاتيا ويؤدي الى نقص الحصة السوقية لمشركة 

 االثر عمى بيئة االعمال االنتاجية لمشركات : 4.3.3

شطب و خصم جزء من مبمغ االعادة او تأخير دفع االعادة النقدية ال  يكون من المتوقع ان

عمى الجانب االنتاجي  لمشركات من خالل تأثيره  تأثير سمبي كل كامل غ االعادة بشمبم

 ىي:و عمى عدد من العناصر 

قد يدفع الشركة الى ن نقص سيولة الشركة ا ،تخفيض االنتاجتيجة ن زيادة تكمفة االنتاج   -1

ير المواد الخام المشتراة  بسبب عدم القدرة عمى توف تقميصوى االنتاج او مست تخفيض

عمى نتاج وفي ىذه الحالة تزيد تكاليف االالنقد من اجل شراء المواد الخام اوالسمع 

 .[ 2010Shkurti & Gjergji & Eleziاليزي و جيرجي و ]شوكرتي  الشركة 

 

 

       

4/7142الصناعيةوجوالنكمقابلةمعالسيدمصطفىالجوالنيمديرشركة(14)

47/7142دالعناتيمديرشركةالقدسللتجهيزاتالطبية(مقابلةمعالسيدعبدالجوا17)
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ان نقص سيولة الشركة النقدية  ،بسبب تأجيل الدفع االنتاج و  زيادة تكمفة المشتريات -2

من خالل الدفع و الخدمات من خالل الدين او السمع او يدفعيا الى شراء المواد الخام ا

ىذه الحالة فأن الموردين يرفعون سعر وفي  ،اإلعتمادات البنكية والمؤجل مثل الشيكات ا

فعندما تدفع الشركة نقدا تحصل عمى خصم مقابل الدفع  ،السمع المباعة ليذه الشركة

بالعكس عند الدفع المؤجل فان سعر السمع يرتفع عمى الشركة وىذا بالطبع و النقدي 

 (43) .يؤدي الى زيادة تكمفة المشتريات
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في حال تسببت ف ،الموظفينو تجنب زيادة العمال و ا ،الموظفينو تسريح جزء من العمال ا -3

ان  ،تسببت في نقص كبير في السيولة النقديةو االعادة الضريبية بأزمة مالية لمشركة ا

وىذا سيدفع  ،العمالو ب لمموظفين ااتذلك يؤدي الى عدم قدرة الشركة عمى دفع الرو 

تقميص االنفاق ومواجو االزمة الموظفين من اجل و العمال ا الشركة لمتخمي عن عدد من

]شوكرتي  .توظيف عمال جددو تمتنع الشركة عن زيادة العمال او ، االمالية التي تمر بيا

 [ 2010Shkurti & Gjergji & Eleziاليزي و جيرجي و 

ان نقص سيولة الشركة بسبب  ،في اضافة خطوط انتاج جديدةالحد من توسع الشركة  -4

احتجازىا عند الضريبة عمى شكل اعادة ضريبية يحد من قدرة الشركة عمى التوسع 

فتح اقسام جديدة لإلنتاج و اضافة منتجات جديدة فال تستطيع الشركة شراء آالت جديدة او 

 .نتاجيا نيا ال تستطيع توسيع اوبالتالي فإ ،ألنيا تعاني من نقص في النقد المتوفر ليا

 [ 2010Shkurti & Gjergji & Eleziاليزي و جيرجي و ]شوكرتي 

    

خصم جزء و ان تأخير دفع االعادة ا ،الموردينو التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة  -5

تصفير مبمغ االعادة يؤدي كما تحدثنا سابقا الى نقص في سيولة الشركة مما يجعميا و ا

التأخر عمييم بالدفع و تقميص الدفع ليم او ى الوفاء بالتزاماتيا تجاه الموردين اغير قادرة عم

يؤدي الى سوء العالقة معيم وبالتالي قد يمتنع و مما يؤدي الى فقدا الثقة بين الطرفين 

  (45) .الموردين عن البيع لمشركة

____________________________________________________ 

  12/7201مدير شركة قوافل التميمي  ابمة مع السيد حازم التميمي( مق45)        
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 نموذج الدراسة  4.4

بناءا عمى العرض السابق يمكن وصف نموذج الدراسة من خالل الشكل التالي حيث يوضح 

 .المتغيرات التابعة والعالقة بين المتغيراتو النموذج المتغيرات المستقمة 

 المتغيرات التابعة                                             المتغيرات المستقمة             

 بيئة اعمال الشركة                                              مشكالت االعادة الضريبة    

4 

 

 

                                                                                    

 

 

 

  

    

 

  

الخصممنمبلغاالعادةالضريبية

X2 

 

تأخيردفعاالعادةالضريبة

باإلضافةالىالخصممنمبلغ

االعادة

X1 X2)= X4)

 

تأخيراجراءاتاالعادةالضريبية

فيالنهايةتصفيرمبلغاالعادةو

X1 X3)= X5)

  

تأخيردفعاالعادةالضريبية

X1 

العادةالضريبةاتصفيرمبلغ

X3

 

 Y1 لبيئةاعمالالشركاتالجانبالمالي

النقص في توفر النقد للشركة                                                                         -1

االستخدام االمثل للنقد                                                  اعاقة قدرة الشركة على -2

مواد الخام اوالسلع اوالخدمات     ال البحث عن مصادر تمويل اخرى لشراء -3

  ،البحث عن مصادر تمويل اخرى للتوسع في استخدام العمالة-4

در تمويل اخرى لشراء آالت جديدة                              البحث عن مصا-5

   اجل وفاء الشركة بالتزاماتها   اخرى من  البحث عن مصادر تمويل -6

والخدمات رى لتلبية حاجات الزبون من السلع اعن مصادر تمويل اخالبحث -7

ار منخفضة                                        انخفاض نسبة االرباح بسبب البيع بأسع -8

 انخفاض نسبة االرباح بسبب ارتفاع التكلفة -9

7Yالجانبالتسويقيلبيئةاعمالالشركات

  الزبائنوالتأثير سلبا على العالقة بين الشركة -1

                                 البيع الى الجهات المعفاة من الضريبة من تقليلال- 2 

                              التقليل من عمليات التصدير لتجنب االعادة الضريبة-3

  بسبب زيادة االسعاروا ،نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات -4

الحد من قدرة الشركة على و ،الحد من توسع الشركة في ايجاد فروع جديدة -5 

 تسويق منتجات جديدة

 

Y3نتاجيلبيئةاعمالالشركاتالجانباال

                                         زيادة تكلفة االنتاج نتيجة تخفيض االنتاج-1

                                                         بسبب تأجيل الدفع  زيادة تكلفة المشتريات -2
  الموظفينوة العمال تجنب زيادوا ،الموظفينوتسريح جزء من العمال ا-2
                        الحد من توسع الشركة في اضافة خطوط انتاج جديدة  - 4

 الموردينوالتأثير سلبا على العالقة بين الشركة  -5
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 تعريف المتغيرات  4.5

 المتغيرات المستقمة:

تواجو الشركات اثناء عممية  يمكن ان  والمتغيرات المستقمة ىي عبارة عن المشكالت التي

 االسترداد الضريبي وىذه المشكالت تتمخص في ما يمي: 

حكومة التأخر في دفع االسترداد الضريبي من قبل الو تأخير دفع االعادة الضريبية : وى -

 6لمشركة مدة تزيد عن ستة اشير حيث ان القانون يعطي ميمة لمحكومة ال تزيد عن 

 .اشير كحد اقصى ليتم دفع مبمغ  االسترداد الضريبي نقدا

مغ قيام دائرة الضريبة بخصم جزء من مبو الخصم من مبمغ االعادة الضريبية  : وى -

 .يا الشركة االعادة الضريبية التي تقدمت ب

قبل الدائرة شطب مبمغ االعادة بشكل كامل من ان يتم و غ االعادة : وىتصفير مبم -

 .مبمغ االعادة المطالب بو بشكل كامل شطبالضريبية حيث يتم 

ان يتم خصم جزء من مبمغ االعادة و تأخير دفع االعادة الضريبية باإلضافة لمخصم: وى -

عن الحد القانوني  سنواتو المطالب بو باإلضافة الى تأخير دفع االعادة لعدة اشير ا

 .لمدفع

ان تتأخر و في النياية يتم تصفير مبمغ االعادة : وىو تأخير اجراءات االعادة الضريبية  -

الحكومة في دراسة ممف االعادة التي تقدمت بو الشركة وبعد الدراسة يقرر موظف 

 .مبمغ منوعدم دفع أي و الضريبية شطب مبمغ االعادة بالكامل 
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 :المتغيرات التابعة

االقتصاد التي يمكن ان تتأثر بمشكالت و مؤشرات بيئة االعمال و متغيرات  ىيمتغيرات التابعة الو 

 رات الى ثالث جوانب رئيسية وىي:االسترداد الضريبي ويمكن تقسيم ىذه المؤش

    وىي:كة عمال : وىي المؤشرات التي تتعمق بالجانب المالي لمشركة الشر الجانب المالي لبيئة اال
 النقص -1
 ي توفر النقد لمشركة   ف

    .اعاقة قدرة الشركة عمى االستخدام االمثل لمنقد  -2

  .الخدماتو السمع او البحث عن مصادر تمويل اخرى لشراء المواد الخام ا -3

    .رى لمتوسع في استخدام العمالةالبحث عن مصادر تمويل اخ-4

 .البحث عن مصادر تمويل اخرى لشراء آالت جديدة -5

  .ن مصادر تمويل اخرى من اجل وفاء الشركة بالتزاماتياالبحث ع -6

    .الخدماتو البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمبية حاجات الزبون من السمع ا -7

        .انخفاض نسبة االرباح بسبب البيع بأسعار منخفضة -8

  .انخفاض نسبة االرباح بسبب ارتفاع التكمفة -9

 ركة وىي بالجانب التسويقي لمشرات التي تتعمق ة االعمال: وىي المؤشالجانب التسويقي لبيئ
  .الزبائنو التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة --1

      .البيع الى الجيات المعفاة من الضريبة من تقميلال- 2

 التقميل من عمميات التصدير لتجنب االعادة الضريبة-3

    السعار  بسبب زيادة او ا ،نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات -4
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الحد من قدرة الشركة عمى تسويق منتجات و  ،الحد من توسع الشركة في ايجاد فروع جديدة -5
 جديدة

جي لمشركة ىي المؤشرات التي تتعمق بالجانب االنتاالجانب االنتاجي من بيئة االعمال: و  -
   :وىي

 زيادة تكمفة االنتاج نتيجة تخفيض االنتاج  -1

   تأجيل الدفع بسبب  زيادة تكمفة المشتريات -2

 الموظفينو تجنب زيادة العمال و ا ،الموظفينو تسريح جزء من العمال ا -3

       الحد من توسع الشركة في اضافة خطوط انتاج جديدة  - 4

 الموردينو التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة  -5
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 فرضيات الدراسة  4.6

             التي تعتبر المتغيرات المستقمةو  الفرضية الرئيسية : ان مشكالت االعادة الضريبية

X-Variables)) التي تعتبر المتغيرات التابعة          و  تؤثر سمبا عمى بيئة اعمال الشركات

(Y-Variables) في محافظة الخميل. 

 الفرضيات الفرعية :

 خميلالشركات في محافظة ال إعمالبيئة  ؤثر سمبا عمىي الضريبية اإلعادةتأخير دفع  ان-1

 الشركات في محافظة الخميل  أعمالبيئة ؤثر سمبا عمى ي  اإلعادةالخصم من مبمغ ن ا-2

بيئة اعمال الشركات في محافظة  ؤثر سمبا عمى اإلعادة الضريبية يشطب مبمغ و ن تصفير اا-3

 الخميل 

ل ان تأخير دفع اإلعادة باإلضافة الى الخصم من مبمغ اإلعادة يؤثر سمبا عمى بيئة أعما-4

الشركات في محافظة الخميل                                                                   

يؤثر سمبا عمى بيئة في النياية تصفير مبمغ اإلعادةو تأخير إجراءات اإلعادة الضريبية ان-5

 أعمال الشركات في محافظة الخميل 
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                                                                                                              الفصل الخامس
___________________________________________________________ 

جراءات الدراسة  منيجية  وا 
 

 منيجية البحث  5.1
االسترداد الضريبي   إعداد االطار النظري وتوضيح اجراءات  وبعد الدراسات السابقة بعد مناقشة

كيفية اختيار مجتمع و  ،سيتم توضيح منيج الدراسة ،وبعد تحديد المتغيرات المستقمة والتابعة

  .اختيار العينة وكيفية بناء محتوى االستبيانو الدراسة  

ل الظاىرة  لتبيان اثر تأخير المنيج الوصفي  التحميمي الذي يقوم عمى اساس تحمي وقد استخدم

شطب مبمغ االعادة عمى بيئة االعمال  و  الخصم من مبمغ االعادة او/و  و/أ االعادة دفع

ونظرا الن الدراسة تتعمق بأثر مشاكل االعادة الضريبية عمى بيئة  االقتصاد في محافظة الخميل.و 

  .مجتمع الدراسة  ليتناسب مع ىذه الدراسة حافظة الخميل بالتالي تم اختيارماعمال الشركات في 

الشركات التي تقدمت بطمب اعادة ضريبية  كمجتمع لمدراسة وذلك ألنيا االقدر  ختيارقد تم او 

االثر الذي وقع عمييا من مشكالت االعادة  و  عمى تزويدنا بالمعمومات حول ىذا الموضع

مكاتب الضريبة في محافظة الخميل حيث ان  مجتمع الدراسة من خالل  وقد تم تحديد ،الضريبية

 140تقدمت باسترداد ضريبي خالل السنوات الثالثة االخيرة بمغ حوالي  عدد الشركات التي

مكاتب تالي تم توجو الى  الشركة ولكن لم تفصح مكاتب الضريبة عن اسماء ىذه الشركات وب

اننا سوف و اقناع المحاسبين بأن ىذه الدراسة لغرض التعمم فقط  المحاسبين القانونين حيث تم

 وبالتالي تم ،ولن نذكر اسماء الشركات المستطمعة في الدراسةنحافظ عمى سرية المعمومات 
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الماضية في  دة الضريبية خالل السنوات الثالثةباإلعا الشركات التي تقدمتسماء أ تحديد

وتم توزيع واعتبر ىذا العدد عينة لمدراسة شركات  110تم الوصول الىو  ،الخميلة محافظ

تم و ع بشكل مباشر حيث تم زيارة الشركات في مواقعيا وقد تم التوزيعمى ىذه الشركات االستبيان 

 .استبيان صالح لمدراسة 93سترداد وقد تم اتسميميم االستبيان وجيا لوجو 

% 25ن نسبة سكان محافظة الخميل تشكل ذلك الو محافظة الخميل ليذه الدراسة  قد تم اختيارو 

الصادرات عمى مستوى  % من27من سكان الضفة الغربية وان نسبة صادرات الخميل تبمغ 

باإلضافة الى تركز  ،% من واردات الضفة وقطاع غزة 18الضفة وغزة ونسبة الواردات تبمغ 

 لإلحصاء]الجياز المركزي  .المقاولين في محافظة الخميلو ن المصدريو عدد كبير من المصانع 

 الفمسطيني[

 ادوات جمع البياناتو اسموب  5.2

 ات وبناء الدراسة بشكل متسمسل :لعممية جمع المعوم مي عرضفي ما ي

جمع البيانات الثانوية في البداية من خالل الدراسات السابقة حيث تم مراجعة عدد من وقد تم  

لضريبي حيث تم االعتماد االسترداد او الدراسات التي تتحدث عن موضوع االعادة الضريبية  

                 وقد تم تحديد متغيرات الدراسة وتحديد مشكمة الدراسة و  دراسات االجنبية عمى ال بشكل اساسي

تتعمق بشكل مباشر  رداد الضريبي ولكن لم اجد أي دراسةالبحث عن دراسات عربية تتعمق باالست

 .بالموضوع

في الموضوع  نباإلضافة الى الدراسات السابقة اجريت عدد من المقابالت مع عدد من المعنيي 

في الضريبة باإلضافة الى عدد من اصحاب الشركات التي  حاليينو من بينيم موظفين سابقين و 
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تقدمت باإلعادة الضريبية باإلضافة الى المحاسبين القانونين حيث تم مقابمة عدد منيم  من اجل 

التي تواجو المتقدمين   المشكالتو ادة الضريبية في الخميل جمع المعمومات عن عممية االع

  .والخصوصيات من اجل اعداد االستبيان لدراسة البيئة المحيطة بطمب االعادة 

ورشة عمل من اجل مناقشة موضوع االعادة الضريبية حيث تم عقد  عقدب كما قام الباحث

اجتماع مع عدد من اصحاب الشركات التي تقدمت بطمب لإلعادة الضريبية  مع عدد من 

االنظمة و قشة القوانين وقد تم في البداية منا ،المحاسبين القانونين بحضور احد موظفي الضريبية

طبق عمى نظام و مسطين ىحيث ان النظام المعمول بو في ف ،الضريبية المعمول بيا في فمسطين

صالحيات ادارة الشؤون االقتصادية  الفمسطينية  الوطنية قبل استالم السمطةالغربية الضفة 

 .المالية في الضفة الغربية وقطاع غزة و 

القانون حيث يتم تأخير دفع  لتزام من قبل الضريبة بيذاوجد اولكن حسب النقاش فأنو ال ي

عزا و وأسباب التأخير   ،حيث تم مناقشة تأخير دفع االعادة الضريبية ،االعادة بشكل كبير

المشاركون في ورشة العمل اسباب تأخير الدفع الى ان الضريبة تريد المماطمة في الدفع  

حتى عدم دفع المبمغ بشكل كامل و مغ اإلعادة اوالتأخير قدر االمكان من اجل خصم جزء من مب

واثر ىذا التأخير عمى بيئة اعمال الشركات   ،عمى االقل تأخير الدفع الى اقصى ما يمكنو ا

المتوقعة عمى الشركات نتيجة تأخير دفع االعادة  ومن ضمنيا و حيث تم مناقشة االثار الفعمية 

االثر السمبي عمى و  ،ونقص المبيعات ،التمويلالعجز في النقد المتوفر لمشركات وزيادة تكاليف 

وقد تم مناقشة المشكالت االخرى لالسترداد الضريبي  ومن اىميا الخصم من  ،ارباح الشركات

ذلك باإلضافة الى التأخير في  ،حتى شطب مبمغ االعادة بشكل كاملو مبمغ االسترداد الضريبي ا
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تم الحصول و بنود االستبيان مع المجتمعين  وقد تم مناقشة ،الى عدة سنواتالدفع الذي قد يصل 

 .عمى مقترحاتيم وتعميقاتيم

 ثبات االداة :

ذوي و عرضو عمى عدد من االكاديميين  فاعمية االستبيان فقد تمو كفاءة  ومن اجل التأكد من 

 تم مناقشتوو دد من  اصحاب الشركات وكذلك تم عرضو عمى ع ،االختصاص من اجل تحكيمو

( عمى  Pilot Surveyاستبيانات ) 10إلضافة الى ذلك فقد تم توزيع  با ،في ورشة العمل

وذلك لممحافظة عمى عدد عينة من الشركات التي تقدمت باإلعادة الضريبية في بيت لحم 

 .المستيدفين في محافظة الخميل

تجنب االخطاء التي يمكن الوقوع بيا عند توزيع و وذلك من اجل قياس كفاءة االستبيان  

 ،ومن اجل تجنب االسئمة التي قد يجد المجيب صعوبة في االجابة عمييا ،ن النيائياالستبيا

طريقة صياغتيا من اجل تسييل عممية  و وعميو فقد أجريت بعض التعديالت عمى االسئمة 

مدى و عطت مؤشر عمى الوقت المطموب لتعبئة االستبيان وكذلك أ ،بل المجيبين االجابة من ق

استبيانات عمى عينة  110ع وقد تم توزي ،جابة عمى ىذا االستبيانتعاون اصحاب الشركات لإل

تم قياس ثبات يوما.وقد  50استعادتيا  حوالي و وقد استغرقت  عممية توزيع االستبيانات ،الدراسة 

الذي اكد عمى االتساق الداخمي عمى درجة جيدة و ختبار كرونباخ الفا االستبيان من خالل إ

 (.1.5) مبين في الجدول و ب ما ىالعتماد عمييا حسالتي يمكن او  ،0.90كانت و 
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 كرونباخ الفا معامالت الثبات:  1.5م جدول رق

معامل الثبات ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.90 23 الدرجة الكمية لبيئة األعمال

 

   صدق االداة:

( Factor Analysisتم حساب معامالت االستخراج باستخدام أسموب التحميل العاممي) وقد

( والتي توضح قيم Principal Componentsالمبني عمى طريقة المكونات األساسية)

مع الدرجة الكمية  معامالت االستخراج لكل فقرة من فقرات محاور أداة الدراسة حسب كل محور

معظم و وتعتبر أداة الدراسة بأنيا تتمتع بدرجة صدق عالي عندما تزيد جميع أ المحورو لممجال أ

(, حيث تتبع ىذه الطريقة أسموب انحدار الفقرات عمى 0.5عن القيمة ) الت االستخراجمعام

 ( 2.5من الجدول رقم ) يتضحو  ،الدرجة الكمية لمجاليا في حساب معامالت االنحدار)االستخراج(

مما يدل عمى تمتع أداة فيما يتعمق بأداة الدراسة المستخدمة  0.5ىذه القيم عن  جميعارتفاع 

بصدق عالي وأن أداة الدراسة المستخدمة قادرة بدرجة مرتفعة عمى تحقيق األىداف التي  الدراسة

     يوضح نتائج التحميل العاممي. (2.5) والجدول  اجمياوضعت من 
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 لفقرات االستبيان في القسم الثاني والثالث قيم معامالت االستخراج : مجاالت2.5جدول 

 

 

 االستبيان:

االستبيان كأداة رئيسية من اجل جمع البيانات االولية من الشركات التي تقدمت  وقد استخدم

الخصم من مبمغ االعادة او/ و / وأجل دراسة مدى تأثير تأخير دفع االعادة أمن  ،باإلعادة

وقد تم بناء االستبيان  ،كات في محافظة الخميلشطب مبمغ االعادة عمى بيئة االعمال لمشر و 

وقد تم تقسيم االستبيان الى عدة محاور وىي كما  المقابالت و اعتمادا عمى الدراسات السابقة 

 يمي: 

وصف العينة حيث تضمن سبع فقرات وىي مدة عمل الشركة بالسنوات و المحور االول ى -

وعدد   ،القانوني لمشركة الشكلو  ،وقيمة راس مال الشركة ،وطبيعة عمل الشركة

المصادر التي تشتري الشركة منيا سمعيا و  ،ونشاطات الشركة ،الموظفين في الشركة

  .خدماتياو ا

وىي قيمة رصيد  ،فقرات عالقة الشركة مع الضريبة حيث تضمن اربع والمحور الثاني ى -

 ،العادةالفترة التي مضى عمييا ترصيد او  ،سبب وجود رصيد االعادة،االعادة المتراكم

 .قيمة اخر طمب لإلعادة الضريبيةو 

المدة الزمنية  اربع فقرات وىي  ويتكون من ،اجراءات االعادة الضريبيةو المحور الثالث ى -

مدة الدفع بعد و وفي وزارة المالية و  التي استغرقيا تدقيق الطمب في دائرة الضريبة في المحافظة

 أعمى قيمة أدنى قيمة المجال

 0.79 0.55 تالمشكال

 0.83 0.51 بيئة األعمال
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  .من قيمة االعادة الضريبية ت عمييا الشركة النسبة التي حصمو  ،اعتماد الطمب

 ،المشكالت التي ترافقوو رأي الشركات في اجراءات االسترداد الضريبي المحور الرابع  -

عمى و  ،سبب تأخير االعادة حسب اعتقاد اصحاب الشركاتو ما ى ثالث فقرات وىي ويتضمن 

 .عادةماذا تعمل الشركة عند شطب مبمغ االو  ،ماذا تعتمد عممية تقميل مدة دفع االعادة

وصف المشكالت التي عانت منيا الشركات في عممية االعادة الضريبية المحور الخامس  -

حيث يتضمن ىذا المحور اىم المشكالت التي عانت منيا الشركة عند التقدم الى طمب االعادة 

وىنا نستطيع جمع  ،شطب المبمغ بشكل كاملو /الخصم من المبمغ اوو /التأخير في الدفع اوو ىو 

 عن المتغيرات المستقمة  المذكورة في االطار النظري  البيانات

حيث  ،وصف االثر لمشكالت االعادة الضريبية عمى بيئة اعمال الشركة المحور السادس  -

 ركات نتيجة المشكالت التي تواجييامنيا الش بية التي تعانيتم جمع المعمومات عن االثار السم

جمع البيانات عن المتغيرات التابعة المذكور في  وىنا نستطيع ،اثناء عممية االعادة الضريبية

  .االطار النظري

ولم يتم سؤال الشركات عن رأييا في متطمبات االعادة وذلك الن ىذه المتطمبات مفروضة عمى 

 .الشركات وال تستطيع الشركات اال اتباعيا
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 وصف العينة 5.3

 وصف العينة 5.3.1

ات أداء الشرك عكستمع بيان بعض المؤشرات التي  ،عينةنقدم في ىذا الجزء من الفصل وصفا لم

% من 46حوالي ان   (3.5دة الضريبية ويبين الجدول )االعا مع بيان االثار المتوقعة لمشكالت

من الشركات % 54سنوات بينما حوالي  10الشركات المستطمعة لدييا خبرة في العمل اقل من 

رات تدل عمى ان الشركات التي لدييا خبرة تتقدم وىذه المؤش ،سنوات 10اكثر من  لدييا خبرة 

 .لإلعادة الضريبية  اكثر بقميل  من الشركات الحديثة

فيما يتعمق بطبيعة عمل الشركة فقد شكمت فئة الشركات التي تعمل في القطاع التجاري ما و 

بمغت الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي   اما ألعينة% من إجمالي حجم  27تو نسب

شكمت فئة الشركات التي تعمل في القطاع الخدماتي  و  ،% من إجمالي حجم العينة 25سبتيا ن

بمغت  الزراعي الشركات التي تعمل في القطاع اماو  ،% من إجمالي حجم العينة 40ما نسبتو 

 .% من إجمالي حجم العينة 8 نسبتيا حوالي

إعادة بشكل دائم ام ال  فشركات طمب ان طبيعة عمل الشركة يحدد ما اذا كانت الشركة تقدم  

التي تضم قطاع المقوالت يتقدمون بشكل مستمر باالسترداد الضريبي الن المقاولون و الخدمات 

الشركات الصناعية يمكن ان يتقدموا باالسترداد و عادتا ينفذون مشاريع غير خاضعة لمضريبة 

الزراعية تتقدم باالسترداد  الشركاتو  ،ةشراء آالت جديد في حالةو الضريبي في حالة التصدير ا

بينما الشركات التي تعمل في القطاع  ،الضريبي بسبب اعفاء المنتجات الزراعية من الضريبة

                                                                                                                                      .التجاري ممكن ان تقدم استرداد ضريبي في حالة البيع الى جية معفاة من الضريبة
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الف دينار ما نسبتو  200الف الى  50وقد شكمت الشركات التي تممك راس مال مسجل من 

الف  200% من حجم العينة بينما شكمت الشركات التي تممك راس مال مسجل اكثر من  64

مع العمم ان راس مال الشركة الحقيقي يختمف  ة% من إجمالي حجم العين36نسبتو دينار ما  

في العادة فأن راس المال الحقيقي يكون اكبر من راس المال المسجل و عن راس ماليا المسجل 

راس مال الشركة عند تأسيسيا وبالتالي فمع الزمن يزيد راس و وذلك الن راس المال المسجل ى

          .المال لمشركة

% من إجمالي  22.6ني لمشركة فقد شكمت فئة)شراكة أفراد( ما نسبتو فيما يتعمق بالشكل القانو و 

% من إجمالي حجم  48.4شكمت فئة )شركة مساىمة خصوصية( ما نسبتو و حجم العينة، 

شكمت و % من إجمالي حجم العينة،  8.6شكمت فئة)شركة مساىمة عامة( ما نسبتو و العينة، 

وفي بيئة االعمال  جمالي حجم العينة% من إ 20.4فئة )مشتغل مرخص فردي( ما نسبتو 

عمى الشركة المساىمة المحدودة و المشتغل المرخص الفردي و الفمسطينية ينظر الى شراكة االفراد 

     .انيا نفس الفئة تقريبا

 10فيما يتعمق بعدد الموظفين في الشركة فقد تبين ان نسبة الشركات التي يعمل لدييا اقل من و 

 20الى  10جمالي حجم العينة، والشركات التي يعمل لدييا بين % من إ 46.2موظفين ىي 

 20الشركات التي يعمل لدييا من وو % من إجمالي حجم العينة،  20.4موظف شكمت ما نسبتو 

الشركات التي يعمل لدييا و   ،% من إجمالي حجم العينة 10.8شكمت ما نسبتو  موظف 30الى 

من إجمالي حجم العينة،بينما الشركات التي  % 8.6موظف شكمت  ما نسبتو  40الى  30من 

 .العينة % من إجمالي حجم 14موظف شكمت  ما نسبتو  40يعمل لدييا اكثر من 
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فان نسبة بيع ىذه الشركات الى  في اثناء تقديم االعادة االخيرة وفيما يتعمق بنشاط الشركات  

وشكل البيع الى جيات  ،% من نشاط الشركات50حوالي  جيات غير معفاة من الضريبة شكمت

 ،% من الشركات قامت بتأسيس مشروع23%، بينما حوالي 32معفاة من الضريبة ما نسبتو 

يتبين لنا مما سبق ان بعض  الشركات و  % من حجم العينة13التصدير لمخارج شكل ما نسبتو و 

 اتوىذه المؤشرات تنسجم مع المؤشر  ،تمارس اكثر من نشاط أي ان ىناك مزيج من النشاطات

القطاع التجاري  و السابقة ان اكثر نسبة من االسترداد الضريبي تكون من قبل القطاع الخدماتي 

مع العمم  وىذه الفئات تتقدم في االغمب لإلعادة الضريبية نتيجة البيع لجيات معفاة من الضريبة

                        .ان المؤشرات السابقة تتعمق في فترة تقديم االعادة االخيرة

الخدمات  فقد تبين ان  األسواق المحمية و في ما يتعمق بمصادر حصول الشركات عمى السمع او 

، .%30.1% يمييا اإلسرائيمية بنسبة 77.4الفمسطينية ىي المصدر االساسي لمشركات بنسبة  

بينما شكل و % 27بينما شكل االستيراد من دول سمعيا غير معفاة من الضرائب ما نسبتو 

من حجم العينة  ويتبين مما سبق  %14من دول سمعيا معفاة من الضرائب ما نسبتو االستيراد 

وان اعتماد الشركات باألساس  تشتري بضائعيا من اكثر من مصدر ان ىناك عدد من الشركات

 .عمى السوق المحمية
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 وصف العينة :  3.5جدول  

 مدة عمل الشركة منذ تأسيسيا

 سنوات 5الى  1من  سنوات 10الى  5من  سنوات 15الى  10من  سنوات 20الى  15من  سنة 20اكثر من 

12.9% 16.1% 24.7% 19.4% 26.9% 

 طبيعة عمل الشركة

 تجاري صناعي خدماتي زراعي 

 7.5% 39.8% 24.7% 26.9% 

 قيمة رأس مال الشركة المسجل بالدينار

 الف 100الى  50 من الف 150الى  100من  الف 200الى  150من  الف 200اكثر من  

 36.6% 10.8% 22.6% 30.1% 

 الشكل القانوني لمشركة

 شراكة أفراد شركة مساىمة خصوصية شركة مساىمة عامة مشتغل مرخص فردي 

 20.4% 8.6% 48.4% 22.6% 

 عدد الموظفين في الشركة

 موفين  10ن أقل م موظف 20الى  10من  موظف 30الى  20من  موظف 40الى  30من  موظف 40أكثر من 

14% 8.6% 10.8% 20.4% 46.2% 

 نشاطات الشركة 

 التصدير لمخارج البيع الى جية معفاة من الضريبة تأسيس مشروع جديد البيع لجيات غير معفاة

50.5% 22.6% 32.3% 12.9% 

 مصدر الحصول عمى السمع/الخدمات المشتراة

االستيراد من دول سمعيا غير 
 معفية 

 االسواق المحمية الفمسطينية االسواق االسرائيمية  ول سمعيا معفية االستيراد من د

26.9% 14% 30.1% 77.4% 
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 الضريبة و العالقة بين الشركات  5.3.2

عند  ليا رصيد اعادة متراكم  % من الشركات المستطمعة60حوالي ن  أ (4.5ويتبين من الجدول )

طمب لإلعادة تقدمت بو الشركات ايضا اخر و  الف شيكل 500و 50وزارة المالية يتراوح بين 

% من الشركات قيمة راس 64حسب ما ذكرنا سابقا فأن و  ،الف شيكل500و 50يتراوح بين 

% من الشركات رصيد 60ن إتالي فالوبأي اقل من مميون شيكل  دينار ألف 200ماليا اقل من 

 عالية النسبة وىذه ،%50وممكن ان يصل الى  من رأس مالياعمى األقل  %5اإلعادة يشكل 

 ن  أمع العمم  ،تسبب العديد من المشكالت لمشركات في حال تأخير دفع االعادة ليا ن  ممكن أو 

 .كما ذكر سابقا راس المال المسجل في العادة اقل من راس مال الشركة الحقيقي

الضرائب التي تطالب مبمغ الشركات قد مضى عمى ترصيد % من 69حوالي  ن  أويتبين ايضا 

 إلعادةان من أىم االسباب ل( 4.5الجدول)ويتبين ايضا من  ،اشير 6اكثر من دىاباستردا

% من الشركات المستطمعة 50البيع الى جية معفاة من الضريبة حيث ان حوالي و الضريبية ى

% من الشركات سبب 32الى جية معفاة من الضريبية يمييا شراء اصول جديد حيث ان  تبيع

% من الشركات سبب وجود رصيد اعادة 17بينما  ،اصول جديدة شراءو وجود رصيد اعادة ليا ى

التصدير و % من الشركات سبب وجود رصيد اعادة ليا ى10وان  ،تأسيس مشروع جديدو ليا ى

مشاريع معفاة و وجود مؤسسات و الضريبية ى لإلعادةومما سبق يتبين ان السبب الرئيسي  ،لمخارج

 وتجييزىاو المستشفيات و المتعمقة ببناء المدارس  ن معظم المشاريع الضخمةأحيث  ،من الضريبية

وان ىذه  ،مؤسسات خيريةو ىي مشاريع ممولة من قبل مؤسسات دولية البنية التحتية  تأسيسو 

مثل ىذه  بتنفيذوعندما يقوم المقاول  ،المؤسسات معفية من ضريبة القيمة المضافة حسب القانون

تالي يصبح البو لمؤسسات يتم اصدار فواتير صفرية عندما يقوم التاجر بالبيع ليذه او المشاريع ا



 

82 

 

% 40وىذا يفسر ما تم ذكره سابقا ان حوالي  ،المقاول رصيد اعادة عند وزارة الماليةو لمشركة ا

تالي فأن الفئة البو من الشركات المستطمعة تعمل في المجال الخدماتي أي مجال المقاوالت 

د و ومن االسباب االخرى لوج ،ئة المقاولونا لموضوع االعادة الضريبية ىي فاالكثر تعرضً 

    .تأسيس مشروع جديد و ا شراء اصول جديدةو االعادة الضريبية ى

 الضريبةو العالقة بين الشركات  : 4.5 جدول

 قيمة رصيد االعادة المتراكم لمشركة عند وزارة المالية بالشيكل

الف الى  750من  الف 750الى  500من  الف 500الى  250من  الف  250الى  50من 
 مميون

 أكثر من مميون

43% 17.2% 18.3% 7.5% 14% 

 سبب وجود رصيد لالعادة الضريبية

البيع الى جية معفاة 
 من الضريبة

  تأسيس مشروع جديد شراء اصول جديدة التصدير الى الخارج

48.4% 10.8% 32.3% 17.2%  

 الفترة التي مضى عمييا ترصيد رصيد االعادة

  اشير 6اكثر من  اشير 6الى  4من  اشير 4الى  2من  ريناقل من شي

14% 2.2% 15.1% 68.9%  

 النقدية تقدمت بو الشركة لدائرة الضريبة بالشيكل لإلعادةاخر طمب 

الف الى  750من  الف 750الى  500من  الف 500الى  250من  الف 250 الى 50من  
 مميون

 أكثر من مميون

48.4% 9.7% 17.2% 14% 10.8% 
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 إجراءات اإلعادة الضريبية5.3.3

طمباتيم في % من الشركات تستغرق  عممية تدقيق 76ان اكثر ( 5.5ويالحظ من الجدول )

حيث يتم تدقيق طمبات االعادة من قبل موظف اشير  6دائرة الضريبة في المحافظة اكثر من 

 .لى وزارة الماليةالتدقيق في دائرة الضريبة في المحافظة قبل اعتماد الطمب ورفعو ا

% من الشركات استغرق تدقيق طمباتيم في  65ن اكثر من إ( 5.5)ويالحظ ايضا من الجدول  

رفعيا الى و من ثم يتم اعتمادىا و اشير حيث يتم تدقيق الطمبات مره اخرى  6وزارة المالية اكثر 

دتيم بعد % من الشركات استغرقت عممية دفع اعا78وان اكثر من  ،دائرة الخزينة لصرفيا

عمى االقل يتم  % من الشركات 65تالي فأن الوب ،اشير 6اعتمادىا في وزارة المالية اكثر من 

 وبما ان  ،ىي مدة طويمةو نصف و الى اكثر من سنة  تأخير دفع االعادة الضريبية التي تقدموا بيا

ن من قيمة رأس ماليم  فأ %50الى  5ن الشركات يشكل رصيد اعادتيم  من % م60حوالي 

نصف عمى االقل و ماليا لمدة سنة  رأس عني ان ىذه الشركات يتم تجميد جزء ميم مني ذلك

 .ىذه الشركاتاداء عمى ىذا االمر بال شك يؤثر و 

%  عمى االقل 40% من الشركات قد تم خصم 53حوالي   ن  إ( 5.5)من الجدول  ويتبين ايضا

بخصم جزء من  ة في المحافظة عادةدائرة الضريب من رصيدىم من االعادة الضريبية حيث تقوم

  .لعدة اسباب اخرىو مبمغ االعادة  بسبب عدم اقتناع موظف الضريبة ببعض االمور ا
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 اجراءات االعادة الضريبية:  5.5جدول 

 المدة الزمنية التي استغرقيا تدقيق الطمب حتى اعتمد في دائرة الضريبة في المحافظة

  شير 18اكثر من  شير 18الى  12ن م شير 12الى  6من  اشير 6أقل من 

23.7% 33.3% 19.4% 23.7%  

 المدة الزمنية التي استغرقيا تدقيق الطمب في وزارة المالية بعد اعتماده في دائرة الضريبة في المحافظة

  شير 18اكثر من  شير 18الى  12من  شير 12الى  6من  اشير 6أقل من 

34.4% 34.4% 14% 17.2%  

 نية التي استغرقتيا عممية الدفع بعد االعتماد من قبل وزارة الماليةالمدة الزم

  شير 18اكثر من  شير 18الى  12من  شير 12الى  6من  اشير 6أقل من 

21.5% 29% 19.4% 30.1%  

 النسبة التي حصمت عمييا الشركة من رصيد االعادة

 %100الى  80من  %80الى  60 من %60الى  40من  %40الى  20من  %20اقل من  تم شطب المبمغ

9.7% 11.8% 14% 17.2% 24.7% 22.6% 
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 المشكالت التي ترافقوو رأي الشركات في اجراءات االسترداد الضريبي  5.3.4

ان اصحاب الشركات يجمعون ان وزارة المالية تحرص عمى تأخير ( 6.5يتبين من الجدول رقم )

% من المستطمع ارائيم يقولون ان وزارة المالية 95لي دفع االعادة الضريبية حيث تبين ان حوا

ان وزارة المالية تحرص عمى  %  اشاروا الى41كما اتضح ان  ،االعادة تحرص عمى تأخير دفع

ان سبب التأخير % من المستطمع ارائيم 35ويعتقد  ،ن اجل المماطمةتأخير دفع االعادة م

لمستطمع ارائيم يعتقدون ان التأخير من % من ا17وان  ،محاولة الخصم من مبمغ االعادةو ى

ما ذكرناه سابقا من ان معظم الشركات عانت من  وىذا يفسر ،بمغ االعادة كميااجل شطب م

التأخير في الدفع بشكل كبير باإلضافة الى ان معظم الشركات عانت من الخصم من مبمغ 

 .الشركات تم شطب كامل المبمغ المفترض اعادتوبعض و االعادة 

في المقدمة عمى  صحاب الشركات ان عممية تقصير مدة اإلعادة الضريبية تعتمدد اويعتق

حاب الشركات % من اص42االستعانة بمدقق حسابات يتمتع بعالقة قوية مع الضريبية حيث ان 

دقق % من اصحاب الشركات المستطمع ارائيم ان االعتماد عمى م40 ويؤكد ،يعتقدون ذلك

يشير و  ،مكن ان يقمل من الوقت المستغرق في عممية االعادةة يحسابات يتمتع بميارات عالي

الضريبة تساعد في اختصار وقت دائرة % من اصحاب الشركات ان عالقة الشركة مع 29

نالحظ ان معظم اصحاب الشركات المستطمع ارائيم يعتقدون  بالتاليو  ،الضريبية عممية االعادة

كبر في تسريع االسترداد الضريبي سواء كانت ىذه الضريبة ليا الدور االو موظف ان العالقة مع

بين مدقق و في وزارة المالية او العالقة بين صاحب الشركة وبين الموظفين في دائرة الضريبة ا

 .في وزارة الماليةو بين الموظفين في الضريبة او الحسابات القانوني 
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دة الخاص بيم ركات عندما يتم شطب مبمغ االعايمكن تفسير موقف اصحاب الش مما سبقو 

ال و االمر الواقع  الشركات يقبمون في أصحاب% من  44ان ( ف6.5كمي فحسب جدول )بشكل 

تيم يعتقدون ان ىذا القرار ال يمكن ان يتغير وان السبب ال يتعمق ال بالمحاسب يفعمون شيء أل

 .كن القرار يتعمق بوزارة الماليةلو الداخمي  وال بالمحاسب القانوني 

أي االتصال مع  ميات سوف يقومون باالتصال مع جيات عاصحاب الشركا % من37بينما  

سبب اعتقادىم ان من اجل استئناف القرار بحتى االتصال مع الوزير و ا المدراء في وزارة المالية 

ىذا ما يعزز االستنتاج السابق ان العالقة مع و القرار ممكن ان يغير ىذا  ليناالتصال مع المسئو 

% من  17بينما  ،دائرة الضريبة تساعد بشكل كبير في عممية االعادة الضريبيةو وزارة المالية ا

بسبب اعتقادىم ان قرار شطب االعادة  الخارجي اصحاب الشركات سيغيرون مدقق الحسابات

بينما  ،وزارة الماليةو عدم قدرتو عمى التواصل مع دائرة الضريبة او بسبب تقصير من المحاسب ا

يعاقبون المحاسب الداخمي بفصمو من عممو بسبب قرار شطب % من اصحاب الشركات س6

ومما  ،متابعة االعادة الضريبيةو االعادة الضريبية العتقادىم بتقصيره في عممية ادارة الحسابات 

الخصم من مبمغ االعادة و سبق يتبين ان معظم اصحاب الشركات يعتقدون ان سبب تأخير الدفع 

 .الخصمو  او/ ريبة وأنيا تحرص عمى التأخيرسياسة وزارة المالية ودائرة الضو ى
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 .المشكالت التي ترافقوو رأي الشركات في اجراءات االسترداد الضريبي  : 6.5جدول 

 وزارة المالية تحرص عمى من وجية نظر الشركات فأن 

االعادة في الوقت 
 المحدد

تأخير الدفع ألجراء عممية 
 التدقيق

تأخير االعادة من اجل تأخير 
 فع الد

تأخير االعادة من اجل 
 الخصم من الرصيد

تأخير االعادة من 
اجل تصفير رصيد 

 االعادة

5.4% 25.8% 40.9% 35.5% 17.2% 

 الضريبية من وجية نظر الشركات تعتمد عممية تقميل مدة االعادة 

مع االستعانة بمدقق حسابات يتمتع بعالقة قوية  االستعانة بمدقق حسابات يتمتع ميارات مينية
 الضريبة

 عالقة اصحاب الشركات مع الضريبة 

40.9% 41.9% 29% 

 ماذا تعمل الشركة عندما تقوم دائرة الضريبة بشطب مبمغ االعادة

 ال شيئ تقبل باالمر الواقع االتصال مع جيات عميا لالستئناف تغيير مدقق الحسابات  فصل المحاسب من العمل

6.5% 17.2% 36.6% 44.1% 
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                                                                             لفصل السادس ا

___________________________________________________ 

 التحميل االحصائي لمنتائج 
 

انات يتناول ىذا الجزء من الدراسة  النتائج االحصائية التي تم تقديرىا بناء عمى  المعمومات والبي

الت التي تواجييا الشركات المشكالتي تم جمعو عن طريق االستبيان، وذلك من اجل فحص اثر 

 .عممية االسترداد الضريبي عمى بيئة االعمال ليذه الشركاتاثناء 

االسترداد الضريبي استخدم نموذج االنحدار البسيط من اجل فحص مدى تأثير تأخير  وقد

قد تم اعتماد و  ،مال االقتصادية في محافظة الخميلاالع المشكالت االخرى عمى أداء بيئةو 

بين المتغيرات ( (multicollinearityنموذج االنحدار البسيط لتجنب مشكمة االرتباط المتعدد 

وتأخير دفع  ،الخصم من المبمغو المستقمة والتي تتمثل في تأخير دفع االعادة الضريبية و/ا

ونظرا لطبيعة التداخل بين ىذه المتغيرات بسبب  ،غيرىاتصفير المبمغ و و / اواالعادة الضريبية 

االقتصاد التي يعمل و تشابك وتماثل توجيات السياسات الضريبية بشكل عام تجاه بيئة االعمال 

تبين ان ىناك خمسة مشكالت تواجو  من خالل اجابات الشركاتو  ،فييا دافعي الضرائب

 الشركات اثناء عممية االعادة الضريبة وىي:
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 (X1).عادة الضريبيةخير دفع االتأ -1

 (X2).الخصم من مبمغ االعادة الضريبة -2

 (X3).تصفير مبمغ االعادة الضريبية -3

 (X4).تأخير دفع االعادة مع الخصم من المبمغ -4

 (X5).تصفير المبمغ وتأخير دفع االعادة  -5

 ،مالمى مؤشرات بيئة االعمن اجل فحص تأثيرىا عرت ىذه المشكالت متغيرات مستقمة وقد اعتب

من عناصر بيئة  ن خالل اختبار ثالثة وعشرين عنصرعن بيئة االعمال ممومات المعوجمعت 

وتم اعتبار ىذه العناصر عبارة عن المتغيرات  ،تم سؤال الشركات عنيا في االستبيانو االعمال 

 .التابعة من اجل فحص تأثرىا بمشكالت  االعادة الضريبية

من اجل  ط  لمعالقة بين كل متغير مستقل ومتغير تابع وذلكوقد تم تقدير نموذج االنحدار البسي

االعادة عمى كل عنصر من عناصر بيئة االعمال بشكل  تكالفحص اثر كل  مشكمة من مش

المتغيرات التابعة  بمستوى ثقة ال يقل و وتم عرض العالقة بين كل متغير مستقل   ،دقيقو منفرد 

وكذلك تم  ،(elasticity)المرونة   ومؤشر (R2)و (T)% في جدول عرض فيو اختبار 95عن 

%  وذلك من اجل االشارة الحتمال 95و% 90االشارة الى العالقات بمستوى ثقة يتراوح بين 

تم االعتماد عمى المرونة في فحص قوة تأثير المتغيرات و  ،وجود عالقة  بين ىذه المتغيرات

ير حسب قيمة المرونة  كما يمي اقل المستقمة عمى المتغيرات التابعة  وقد تم تصنيف قوة التأث

التأثير   0.60الى  0.40من  ،التأثير ضعيف 0.40الى  0.20من  ،التأثير محدود 0.20من 

كما  تم تبويب عناصر بيئة االعمال الى ثالث   ،فما فوق التأثير قوي  0.60ومن  ،متوسط



 

90 

 

جيرجي و شوكرتي اجي]المجال االنتو المجال التسويقي و ىي المجال المالي و مجاالت رئيسية 

                    [ 2010Shkurti & Gjergji & Eleziاليزي و 

                              سيتم تحميل النتائج االحصائية بشيء من التفصيل:و 

 :عمى بيئة االعمال  الضريبية ةتأخير دفع مبمغ االعاداثر  6.1

النقص في يؤدي بشكل متوسط  الى ضريبية بأن تأخير دفع اإلعادة ال( 1.6) يتضح من الجدول

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية حاجات الزبون من  كما يؤدي الى ،توفر النقد لمشركة

الشراء نتيجة المجوء إلى مصادر تمويل و زيادة تكمفة اإلنتاج أ كما يؤدي الى ،الخدماتو السمع أ

و يمكن ان ح بأنكما اتض ،التكمفة نسبة األرباح بسبب ارتفاعكما يؤدي الى انخفاض  ،أخرى

 ،عمى إعاقة  قدرة المؤسسة/ الشركة عمى االستخدام األمثل لمنقد المتوفر ضعيف يؤثر بشكل

     .خير الدفع يؤثر بشكل متوسط عمى البيئة الماليةوبتالي نستنتج مما سبق ان  تأ

من توسع الشركة في إيجاد  يحد  يتضح بأن تأخير دفع اإلعادة الضريبية ،ومن الناحية التسويقية

نقص الحصة السوقية بسبب  الى كما يؤدي بشكل متوسط ،وان ىذا التأثير كان قويا فروع جديدة

كما يحد من توسع  ،ارالحصة السوقية بسب زيادة األسعفي  نقصال ويؤدي الى ،تراجع المبيعات

لتصدير لتجنب اإلعادة التقميل من عمميات ا كما يؤدي الى  ،الشركة في تسويق منتجات جديدة

متوسط عمى البيئة ع االعادة يؤثر بشكل واسع  ومما سبق نستنتج ان تأخير دف ،الضريبية

                                                                .التسويقية لمشركات

حد سطا حيث انو يتأثيره متو  كان يتضح بأن تأخير دفع اإلعادة الضريبية ،ومن الناحية اإلنتاجية

حد من توسع الشركة في إضافة خطوط إنتاج كما ي، من توسع الشركة في العمالة المستخدمة
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نتج مما سبق ان  ىناك وبالتالي نست ،نعمى العالقة بين الشركة والموردييؤثر سمبا  كما ،جديدة

شكل متوسط عمى الدفع يؤثر بفأن تأخير بالتالي  ،االنتاجية لمشركات عمى البيئةتأثير متوسط 

 .بيئة االعمال لمشركات

: المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية ذات المعنوية اإلحصائية  1.6جدول  
 بخصوص تأثير تأخير دفع االعادة الضريبية  عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل.

 تأخير دفع اإلعادة الضريبية x1 التابعةالمتغيرات  

 Y R R2 Constant B T Sig elasticity المجال

 مالي

نقص في توفر النقد  
 لمشركة

0.396 0.157 1.458 0.452 4.120 0.000 0.457 

إعاقة  قدرة المؤسسة / 
الشركة عمى االستخدام 

 األمثل لمنقد المتوفر
0.200 0.040 1.971 0.244 1.950 0.054 0.252 

البحث عن مصادر 
تمويل أخرى لتمبية 
حاجات الزبون من 

 الخدماتو السمع أ

0.274 0.075 1.380 0.378 2.720 0.008 0.427 

انخفاض نسبة األرباح 
 بسبب ارتفاع التكمفة

0.346 0.120 1.072 0.503 3.520 0.001 0.561 

زيادة تكمفة اإلنتاج 
الشراء نتيجة المجوء و أ

إلى مصادر تمويل 
 أخرى

0.329 0.108 1.114 0.476 3.318 0.001 0.538 

 إنتاجي
ن توسع الشركة الحد م

في إضافة خطوط 
 إنتاج جديدة

0.332 0.110 1.328 0.437 3.355 0.001 0.472 
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الحد من توسع الشركة 
 في العمالة المستخدمة

0.327 0.107 0.942 0.488 3.303 0.001 
 

0.585 

التأثير سمبا عمى 
العالقة بين الشركة 

 والموردين
0.250 0.062 1.249 0.363 2.462 0.016 0.442 

 تسويقي

نقص الحصة السوقية 
 بسب زيادة األسعار

0.273 0.075 1.147 0.404 2.710 0.008 0.489 

نقص الحصة السوقية 
 بسبب تراجع المبيعات

0.263 0.069 1.114 0.401 2.604 0.011 0.495 

الحد من توسع الشركة 
 في إيجاد فروع جديدة

0.402 0.161 0.834 0.583 4.184 0.000 0.656 

الحد من توسع الشركة 
في تسويق منتجات 

 جديدة
0.259 0.067 1.440 0.364 2.555 0.012 0.407 

التقميل من عمميات 
التصدير لتجنب 
 اإلعادة الضريبية

0.251 0.063 1.128 0.392 2.478 0.015 0.486 
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: على بيئة االعمال الخصم من مبلغ االعادة الضريبية اثر .62   

عمى  البيئة  ضعيفأثير تلو يتضح بأن الخصم من مبمغ اإلعادة الضريبية  (2.6) الجدول من 

 ضعيفبشكل  الشراء نتيجة المجوء إلى مصادر تمويلو تكمفة اإلنتاج أ المالية لمشركات  فيزيد من

  .إعاقة  قدرة الشركة عمى االستخدام األمثل لمنقد المتوفريؤثر بشكل محدود فقط عمى ويمكن ان 

عمى البيئة  التسويقية بشكل محدود  ضح بأن الخصم من مبمغ اإلعادة الضريبية يؤثريتكما 

بالتالي ىناك و بشكل متوسط   الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع جديدة حيث يؤدي الى 

      لمشركة  ولكن ىذا التأثير عمى عنصر واحد فقط من ىذا المجال.                 التسويقيةتأثير عمى البيئة 

 يحد من قدرة الشركة في  بأن الخصم من مبمغ اإلعادة الضريبيةمن الناحية االنتاجية  يتضح و   

من توسع الشركة في إضافة خطوط إنتاج  كما يحد ،بشكل ضعيفي استخدام العمالة ف توسعال

 ،عمى البيئة االنتاجية لمشركات ىناك تأثير ضعيف بالتالي  فأن  و  ،بشكل ضعيف ايضا  جديدة

ذلك ان وتفسيرضعيفويئة االعمال ىوبالتالي فان تأثير الخصم من مبمغ االعادة عمى ب

انما تتعرض معظم الشركات  لمخصم مع التأخير و الشركات التي تتعرض لمخصم لوحده  قميمة 

مخصم فقط دون تأخير وليذا السبب بينت النتائج ان التأثير ضعيفا ففئة الشركات التي تعرضت ل

 .النتائج ذلك في عكسحدودة  فكانت م
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المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية ذات المعنوية اإلحصائية  : 2.6جدول 
 بخصوص تأثير الخصم من مبمغ االعادة عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل.

 
 الخصم من مبمغ اإلعادة الضريبية x2 التابعةالمتغيرات 

 Y R R2 Constant B T Sig Elasticity المجال

 مالي

إعاقة  قدرة المؤسسة 
/ الشركة عمى 

االستخدام األمثل لمنقد 
 المتوفر

0.178 0.032 2.055 0.217 1.729 0.087 0.220 

 

زيادة تكمفة اإلنتاج 
الشراء نتيجة المجوء و أ

إلى مصادر تمويل 
 أخرى

0.240 0.058 1.481 0.348 2.357 0.021 0.385 

ة الحد من توسع الشرك تسويقي
 0.539 0.001 3.413 0.489 1.115 0.113 0.337 في إيجاد فروع جديدة

 

 انتاجي 

الحد من توسع الشركة 
في إضافة خطوط 

 إنتاج جديدة
0.198 0.039 1.820 0.261 1.927 0.057 0.277 

الحد من توسع الشركة 
 في العمالة المستخدمة

0.226 0.051 1.370 0.337 2.211 0.030 0.396 
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  : عمى بيئة االعمال تصفير مبمغ االعادة بشكل كامل اثر 6.3

لمشركات كان  الماليةان تأثير تصفير مبمغ االعادة عمى البيئة ( 3.6يتضح من الجدول )

كما يؤدي إعاقة قدرة  الشركة عمى االستخدام األمثل لمنقد المتوفر عمى  محدودا من حيث التأثير

عمى انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع ان التأثير ضعيفا وك ،نقص في توفر النقد لمشركةالى ال

مصادر تمويل أخرى لشراء  مجوء الىمحدود عمى ال و يمكن ان يؤثر بشكلكما اتضح بأن ،التكمفة

  .محدود عمى البيئة المالية لمشركات ضعيف الىيتضح ان ىناك تأثير  ومما سبق ،آالت جديدة

التقميل من عمميات التصدير دي الى فير مبمغ اإلعادة يؤ يتضح بأن تص ،ومن الناحية التسويقية

محدود  عمى كل من  ؤثر بشكل يولكن بشكل ضعيف كما يمكن ان  لتجنب اإلعادة الضريبية

 ،الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع جديدةو  الحصة السوقية بسب زيادة األسعارتراجع 

     .ضعيف الى محدود وبالتالي يتبين ان التأثير عمى البيئة التسويقية

عمى تسريح  ضعيف يمكن ان يؤثر بشكلبمغ اإلعادة يتضح بأن تصفير مأإلنتاجية ومن الناحية 

 ،وبالتالي فان تأثير تصفير االعادة عمى البيئة االنتاجية محدود الموظفينو جزء من العمال أ

عدد الشركات الت  وتفسير ىذه النتيجة ان وتأثيره عمى بيئة االعمال بشكل عام ايضا محدود

 .تتعرض لمتصفير قميمة وىذا انعكس عمى النتائج
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:المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية ذات المعنوية اإلحصائية 3.6جدول 
 بخصوص تأثير تصفير مبمغ االعادة عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل.

 تصفير مبمغ اإلعادة x3 التابعةالمتغيرات  

 Y R R2 Constant B T Sig Elasticity المجال

 مالي

نقص في توفر النقد  
 0.149 0.021 2.354 0.224 3.088 0.057 0.240 لمشركة

إعاقة  قدرة المؤسسة / 
الشركة عمى االستخدام 

 األمثل لمنقد المتوفر
0.226 0.051 3.037 0.226 2.213 0.029 0.153 

البحث عن مصادر تمويل 
 أخرى لشراء 

 آالت جديدة

0.180 0.032 2.744 0.212 1.743 0.085 0.160 

انخفاض نسبة األرباح 
 0.227 0.012 2.573 0.310 2.995 0.068 0.260 بسبب ارتفاع التكمفة

 إنتاجي
تسريح جزء من العمال 

 0.233 0.058 1.917 0.252 1.476 0.039 0.197 الموظفينو أ

 تسويقي

التقميل من عمميات 
التصدير لتجنب اإلعادة 

 يبيةالضر 
0.203 0.041 1.730 0.260 1.982 0.050 0.211 

نقص الحصة السوقية بسب 
 0.175 0.082 1.758 0.220 2.640 0.033 0.181 زيادة األسعار

الحد من توسع الشركة في 
 0.155 0.090 1.714 0.210 2.795 0.031 0.177 إيجاد فروع جديدة
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 :على بيئة االعمال   تأخير الدفع باإلضافة  الى الخصم اثر 624 

لبيئة المالية  عمى ا تأثيركان لو بأن تأخير الدفع باإلضافة إلى الخصم  (4.6) يتضح من الجدول

          .االنتاجية لمشركاتو والتسويقية 

البحث عن الخصم الى دفع الشركة بشكل متوسط الى و يؤدي التأخير  فمن الناحية المالية

البحث عن كما يدفع الشركات الى  ،ء الشركة بالتزاماتيامصادر تمويل أخرى من اجل وفا

الشراء نتيجة المجوء إلى مصادر و زيد تكمفة اإلنتاج أوي ،مصادر تمويل أخرى لشراء آالت جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية  كما يدفع الشركات بشكل ضعيف الى ،تمويل أخرى

عمى إعاقة  قدرة  الشركة عمى االستخدام األمثل  كما يعمل ،الخدماتو حاجات الزبون من السمع أ

انخفاض نسبة ذلك من كما يتضح  ،كما يؤدي إلى نقص في توفر النقد لمشركة ،لمنقد المتوفر

عمى البيئة المالية سبق ان ىناك تأثيرات سمبية  ونستنتج مما ،األرباح بسبب ارتفاع التكمفة

أن وفاء الشركة بالتزاماتيا الذي يأتي و ويبد ،ى ضعيفةوتتراوح بين التأثير بقوة متوسطة ال ،لمشركة

من خالل البحث عن مصادر تمويل جديدة من أكثر المؤشرات المالية لمشركات تؤثرا بتأخير 

  .خصم جزء منياو الدفع االعادة الضريبية المستحقة 

الشركة  يحد من توسع  يتضح بأن تأخير الدفع باإلضافة إلى الخصم  ،من الناحية اإلنتاجيةو 

 ،ويمكن ان يؤثر سمبا عمى العالقة بين الشركة والموردين  ،في استخدام العمالة بصورة ضعيفة

 عمى البيئة االنتاجية لمشركات. ا سبق ان ىناك تأثير  ضعيفونستنتج مم

عمى نقص  كان تأثيره قويا, يتضح بأن تأخير الدفع باإلضافة إلى الخصم  من الناحية التسويقيةو 

الشركة في  كما كان تأثيره متوسطا  في الحد من توسع  ،سوقية بسبب تراجع المبيعاتالحصة ال

 دفعو   ، التقميل من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة الضريبية وادى الى ،تسويق منتجات جديدة
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الى و  البيع إلى الجيات المعفاة من الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية االمتناع عن الشركات الى

ودفع الشركات عمى رفع اسعارىا بسبب زيادة التكمفة  ،وسع الشركة في إيجاد فروع جديدةت عدم

عمى العالقة بين ثر سمبا أو  ،ادى الى نقص الحصة السوقية لمشركات نتيجة زيادة االسعار مما

 التسويقية لمشركات بصورة عمى البيئة  ما سبق ان ىناك تأثير سمبيا ونستنتج م ،الشركة والزبائن

عمى بيئة اعمال   متوسط مبمغ يؤثر بشكل تأخير الدفع مع الخصم من ال بالتالي فإنو  ،توسطةم

 .الشركات

ممارسة من قبل وزارة يعتبر من اكثر االجراءات  ان تأخير الدفع مع الخصممما سبق يتضح 

% من العينة قد عانوا من ىذه االجراءات 70والي صف العينة اتضح ان حالمالية ومن و 

 .ركةالمشت
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المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية ذات المعنوية اإلحصائية  : 4.6جدول 
 بخصوص تأثير تأخير الدفع باإلضافة الى الخصم  عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل.

 
 تأخير الدفع باإلضافة إلى الخصم x4 التابعةالمتغيرات 

 Y R R2 Constant B T Sig Elasticity المجال

 مالي

 0.310 0.014 2.519 0.313 1.855 0.065 0.255 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة 
عمى االستخدام األمثل لمنقد 

 المتوفر
0.249 0.062 1.768 0.325 2.449 0.016 0.329 

البحث عن مصادر تمويل 
 أخرى لشراء آالت جديدة

0.251 0.063 1.332 0.388 2.473 0.015 0.437 

البحث عن مصادر تمويل 
أخرى من اجل وفاء الشركة 

 بالتزاماتيا
0.375 0.141 1.039 0.550 3.863 0.000 0.585 

البحث عن مصادر تمويل 
أخرى لتمبية حاجات الزبون من 

 الخدماتو السمع أ
0.219 0.048 1.542 0.325 2.146 0.035 0.360 

انخفاض نسبة األرباح بسبب 
 0.355 0.045 2.031 0.325 1.574 0.043 0.208 ارتفاع التكمفة

الشراء و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
نتيجة المجوء إلى مصادر 

 تمويل أخرى
0.330 0.109 1.042 0.513 3.330 0.001 0.567 

 

 انتاجي

 

 

التأثير سمبا عمى العالقة بين 
 الشركة والموردين

0.176 0.031 1.503 0.275 1.710 0.091 0.328 

الحد من توسع الشركة في 
 العمالة المستخدمة

0.172 0.030 1.535 0.275 1.664 0.100 0.323 
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 تسويقي

رفع األسعار بسبب زيادة 
 التكمفة 

0.235 0.055 1.258 0.375 2.308 0.023 0.443 

التأثير سمبا عمى العالقة بين 
 الشركة والزبائن

0.208 0.043 1.294 0.338 2.024 0.046 0.410 

االمتناع عن البيع إلى الجيات 
المعفاة من الضريبة لتجنب 

 اإلعادة الضريبية
0.289 0.084 1.177 0.438 2.883 0.005 0.498 

التقميل من عمميات التصدير 
 لتجنب اإلعادة الضريبية

0.269 0.072 0.994 0.450 2.666 0.009 0.547 

نقص الحصة السوقية بسب 
 زيادة األسعار

0.299 0.089 0.981 0.475 2.989 0.004 0.564 

نقص الحصة السوقية بسبب 
 تراجع المبيعات

0.329 0.108 0.771 0.538 3.325 0.001 0.650 

الحد من توسع الشركة في 
 إيجاد فروع جديدة

0.265 0.070 1.319 0.413 2.621 0.010 0.455 

الحد من توسع الشركة في 
 تسويق منتجات جديدة

0.331 0.110 1.097 0.500 3.348 0.001 0.549 

 

 

 : تصفير مبمغ االعادة  عمى بيئة االعمال في النياية و اجراءات االعادة  تأخير اثر 6.5

الذي يشتمل عمى المعادالت التي تضمن فقط نتائج معنوية من  (5.6يتضح من الجدول رقم )

بمستوى دال  ديتصفير الرصيد يؤ دة وفي النياية بأن تأخير إجراءات اإلعاالناحية اإلحصائية 

ولكن  االمتناع عن البيع إلى الجيات المعفاة من الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية الى احصائيا
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بالتالي فإن تأثير تأخير االعادة الضريبية وفي النياية تصفير المبمغ  عمى و  ،التأثير محدود

                                                       .البيئة التسويقية كان محدودا 

الى بشكل ضعيف  ؤديييتضح بأن تأخير إجراءات اإلعادة وفي النياية تصفير الرصيد   وكما 

بشكل  من توسع الشركة في العمالة المستخدمةكما يحد  ،الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

 ،ي استخدام العمالةالبحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع ف محدود وعميو فإن عمى الشركة

 ،%20مبمغ كانت اقل من والن قيم المرونة لتأثير تأخير اجراءات االعادة في النياية تصفير ال

كان قميال فإن النتائج  سياسات تأخير االسترداد الضريبي مع تصفير مبمغ االعادة والن ممارسة

كان محدودا وىذا ال يعني اظيرت ان تأثيرىا عمى بيئة االعمال في الجانبين المالي واإلنتاجي 

   .في أي حال من االحوال ان الشركات التي تتعرض ليذه السياسات ال تعاني منيا

تأثير  و ومن خالل ما سبق يتبين ان تأثير تأخير اجراءات االعادة ومن ثم تصفير المبمغ ى

بيئة متغيرات فقط من  3محدود عمى بيئة االعمال لمشركات حيث ان ىذه المشكمة تؤثر عمى 

ىذه النتائج متسقة مع النتائج السابقة  والضعيف  وتبدو االعمال وتأثيرىا يتراوح بين المحدود 

حيث ان عدد الشركات التي تواجو مشكمة تأخير اجراءات االعادة الضريبية مع تصفير الرصيد 

 ن  أى وتشير ىذه النتائج ال ،اىذه االجراءات المشتركة محدودً كانت محدودة وليذا كان تأثير 

 تأخير اجراءات االعادة وتصفير المبمغ كان اقل االجراءات ممارستا وشيوعا.
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: المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية ذات المعنوية اإلحصائية 5.6جدول 
في النياية تم تصقير الرصيد عمى بيئة االعمال في محافظة و دة بخصوص تأثير اجراءات االعا

 الخميل.

 
 تأخير إجراءات اإلعادة وفي النياية تم تصفير الرصيد x5 التابعةالمتغيرات 

 Y R R2 Constant B T Sig Elasticity المجال

 تسويقي

االمتناع عن البيع إلى 
الجيات المعفاة من 

الضريبة لتجنب 
 اإلعادة الضريبية

0.243 0.059 1.907 0.248 2.393 0.019 0.187 

 إنتاجي

الحد من توسع الشركة 
 0.184 0.034 2.147 0.237 1.851 0.048 0.220 في العمالة المستخدمة

تسريح جزء من 
 الموظفينو العمال أ

0.247 0.061 1.435 0.278 2.432 0.017 0.255 

البحث عن مصادر  مالي 
تمويل أخرى لمتوسع 
 في استخدام العمالة

0.204 0.041 1.666 0.232 1.984 0.050 0.197 

 

 .االقتصادية لمشكالت االعادة الضريبةو المضامين الضريبية  6.6

( نبين فيو 6.6( تم اشتقاق الجدول )5.6( الى )1.6بناءا عمى النتائج الواردة في الجداول من)

 نطرحفأكثر وسوف  % 95يتضمن المتغيرات التي كان ليا تأثيرا معنويا بثقة  و ممخصا لمنتائج 

حيث سيتم بيان تأثير مشكالت االسترداد ،فقط  (Elasticity)في ىذا الجدول مقياس المرونة 

 .الضريبي  عمى بيئة االعمال من وجو نظر اصحاب الشركات
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( ان  مشكمة تأخير دفع االعادة مع الخصم من المبمغ ىي اكثر 6.6) ويتضح من الجدول 

حيث ان ىذه  ،سة التي تؤثر سمبا عمى بيئة اعمال الشركاتاالكثر ممار و المشاكل شيوعا 

 يئة االعمال فيي تؤثر بقوة متوسطةالمشكمة تؤثر بقوة متفاوتة عمى كل مجال من مجاالت ب

متوسط عمى كل مؤشرات  كما تؤثر بشكل  ،اجية لمشركاتعمى عدد من مؤشرات البيئة االنت

ومن  ،لمشركاتة عمى معظم مؤشرات البيئة المالية وتؤثر بقوة متوسط ،البيئة التسويقية لمشركات

ىذا و % من الشركات 70ن ىذه االجراءات المشتركة تعاني منيا حوالي خالل وصف العينة  إ

  .من جميع النواحي  و يفسر تأثيرىا الكبير عمى بيئة االعمال 

عمى بيئة لضريبية حيث تؤثر ايضا وتأتي في المرتبة الثانية مشكمة تأخير دفع االعادة ا

فيي  ،حيث ان ىذه المشكمة تؤثر بقوة متفاوتة  عمى مختمف مجاالت بيئة االعمال ،االعمال

متوسط  كما تؤثر بشكل  ،االعمال تؤثر بقوة متوسطة عمى عدد من المؤشرات االنتاجية لبيئة

وتؤثر ايضا بقوة متوسطة عمى عدد من  ،عمى معظم المؤشرات التسويقية لبيئة االعمال

  .رات المالية لبيئة االعمالالمؤش

عمى بيئة  مبمغ االعادة حيث تؤثر بشكل ضعيفن وتأتي في المرتبة الثالثة مشكمة الخصم م

المالية لبيئة و من المؤشرات االنتاجية  ن ىذه المشكمة تؤثر عمى عدد قميلحيث ا ،االعمال

لبيئة االعمال بقوة  قيةوتؤثر عمى مؤشر واحد فقط من المؤشرات التسوي ،االعمال بشكل ضعيف

 .متوسطة

عادة بشكل كامل حيث وتأتي في المرتبة الرابعة مشكمة تصفير مبمغ االعادة أي شطب مبمغ اال

اذ تؤثر عمى عدد محدود من المؤشرات االنتاجية  ،عمى بيئة االعمالتؤثر بشكل ضيق ومحدود 
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من المؤشرات التسويقية   بينما تؤثر عمى مؤشر واحد  فقط ،لبيئة االعمال بشكل ضعيف ومحدود

  .االنتاجية لبيئة االعمال وبشكل ضعيفو 

بشكل ايضا تؤثر   ،في النياية تصفير المبمغ و مشكمة تأخير اجراءات االعادة  فإن اخيراو 

من المؤشرات االنتاجية لبيئة  عمى عدد قميلحيث تؤثر  ،ضعيف ومحدود عمى بيئة االعمال

ة الماليو عمى مؤشر واحد فقط من المؤشرات التسويقية  تؤثرو  ،محدودو االعمال بشكل ضعيف ا

وعا من االجراءات االخرى اقل شي بشكل محدود  ألن ىذه االجراءات المشتركة و لبيئة االعمال 

 .% من الشركات فقط حسب وصف العينة20منيا حوالي  حيث عانت

التأخير مع و ضريبية اونستنتج مما سبق ان سياسات الحكومة المتمثمة في تأخير دفع االعادة ال

ممموس عمى معظم  الشركات التي تتقدم باالسترداد الضريبي  في و الخصم تؤثر بشكل سمبي 

تعيق العممية االنتاجية و اذ تحد من قدرة الشركات المالية  ،%70محافظة الخميل بنسبة تزيد عن 

تقميص و الشركة وتؤدي الى التقميل من مبيعات  ،لمشركات وتحد من قدرة الشركة عمى الشراء

باإلضافة  الى الحد من توسع الشركات في مختمف المجاالت مما يضعف  ،حصتيا السوقية

 .وتحد من ارباحيا ،تقمص من قدرة الشركات عمى المنافسةو  ،الشركات ويحجميا في السوق

 قد و مية االسترداد الضريبي االنظمة المتبعة في عمو من ىذه السياسات  تعاني الشركات لذلك

وىذا يؤدي الى  ،عمميا نحسارعمى االقل او ى الخروج من السوق االشركات ال فع ىذا االمريد

 ،ويدفعيم الى االستثمار خارج االقتصاد الوطني ،ينيةخروج المستثمرين من السوق الفمسط

وتضعف  ،االنظمة تقمل من حجم االستثمار في السوق الفمسطينيةو فأن ىذه السياسات  وبالتالي

داد المصدرة تدخل في عممية االستر و لفمسطيني بشكل عام الن معظم الشركات المنتجة االقتصاد ا

قمل من و  ،ليذه الشركات قد اضعف االقتصاد وبالتالي فإن عدم تعزيز القدرات المالية ،الضريبي
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لممستثمرين من االستثمار في  وشكل قوة طاردة ،التجاريالعجز في الميزان  زادو فرص العمل 

قمل من الناتج المحمي وكذلك  ،قطاع االنتاج الفمسطينيعمى االقل في و سطينية االسوق الفم

  .االجمالي الفمسطيني

االنظمة المتبعة في االسترداد الضريبي لو دور ممموس في و مما سبق نستنتج ان  السياسات و 

اضعاف االقتصاد الفمسطيني وتساىم في جعل بيئة االعمال الفمسطينية  بيئة غير مشجعة 

عمما انو من المفروض ان  تقدم كل التسييالت  ،المصانعو لتأسيس الشركات و لالستثمار 

جعل بيئة االعمال بيئة مشجعة و المصانع  من اجل تشجيع االستثمار و الحوافز الى الشركات و 

  .ومن اجل تقوية االقتصاد الفمسطيني ،لجمب االستثمار الداخمي والخارجي

[ 2016 ،ع نتائج الدراسات السابقة  فيي تتفق مع دراسة ]الجعفريان نتائج ىذه الدراسة تتفق م

عدم العدالة الضريبية احد العوامل الطاردة لالستثمار في فمسطين  و في ان االجراءات الضريبية 

الضريبة بشكل عام تطرد االستثمار وتدفع المستثمرين لمخروج من و وان االجراءات الضريبية 

ب ما تسببو ىذه االجراءات من اثار سمبية عمى بيئة االعمال السوق الفمسطينية وذلك بسب

 .االقتصاد في فمسطينو 

االجراءات و [ في ان الضرائب 2011 ،كذلك تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ]سميرات 

عمى بيئة االستثمار في فمسطين حيث بينت ىذه الدراسة و الضريبية تؤثر سمبا عمى بيئة االعمال 

عادلة تعمل عمى خروج المستثمرين من السوق ال جراءات الضريبية غيراالو ضرائب ان ال

   .رائيلتوجييم الى السوق االسرائيمية بسبب التسييالت الضريبية المشجعة في اسو الفمسطينية 
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انو ال يوجد  2016-2006وتشير البيانات المتوفرة عن قيمة االعادات الضريبية خالل الفترة 

كما  قص بالنسبة لذلك فيناك تقمبات وتغيرات كبيرة من سنة الى اخرىمتناو أي اتجاه متزايد ا

      .(7.6موضح في الجدول )و ى

واذا كان االسترداد الضريبي مرتبط اساسا بالضرائب المفروضة عمى السمع والمواد الخام 

 فإن قيمة االستثمار قد تضاعفت مرتين ونصف خالل تمك الفترة دون ،المستخدمة في االستثمار

 .يرافق ذلك أي زيادة في االسترداد الضريبي  ]بيانات سمطة النقد عمى شبكة االنترنت [

الحصول و الن ىدف المستثمر ى ،ان الضرائب بشكل عام ىي من العوامل الطاردة لالستثمار

اجراءاتيا غير عادلة و لكن عند فرض الضرائب وخاصة عندما تكون نسبتيا كبيرة او عمى الربح 

وىناك نوعان من الضرائب المطبقة في فمسطين  ،لمستثمر وتجعمو يخرج من السوقفأنيا تنفر ا

ىي ضريبة مباشرة تفرض عمى دخل المواطن و ضريبة الدخل الضرائب المباشرة مثل  وىما

دفع من قبل من الدخل وىذا النوع من الضريبة يالشركة بنسب مختمفة وحسب شرائح معينة و ا

 .المكمف مباشرة الى الحكومة

 مباشرة ضافة وىذه الضريبة غيرضريبية القيمة الم الضرائب غير المباشرة مثلو والنوع الثاني ى 

تحصيل ىذه الضريبة من و الشركة ىو تفرض عمى المستيمك النيائي فقط  ودور التاجر ا

عممية االعادة الضريبة ىي عبارة عن ارجاع الضرائب التي و  ،المستيمك ودفعيا الى الحكومة

 .عن ما حصمتو من مبيعاتياعيا الشركة زيادة يمكن ان تدف

وفي الفترة االخيرة تم عمل نظام لتبادل المعمومات بين افرع الضرائب المختمفة أي بين ضريبة 

القيمة المضافة وبين ضريبة الدخل بحيث يتم تبادل البيانات المتعمقة بالمشتغل المرخص بين 
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لم و تحسن عمى عممية االسترداد الضريبي و ير الكن عمى ارض الواقع لم يطرأ تغو ىذه الدوائر 

 .تسييل عممية االسترداد بشكل عامو يؤدي ذلك الى تسريع تدقيق الممفات ا

حيث تم اعفاء  ،وفي االصل تم وضع نظام االسترداد الضريبي من اجل تشجيع االستثمار 

المشاريع و ن بعض الجيات من ضريبة القيمة المضافة من اجل تشجيع االستثمار مثل المصدري

مؤسسات الدعم الدولية ولكن مشكالت االعادة الضريبية جعمت من و الجديدة والمؤسسات الخيرية 

الخصم من و فتأخير دفع االسترداد  ،ليس مشجع لالستثمارو ىذا النظام نظام طارد لالستثمار 

غير قادرة عمى  االنتاجية  ويجعمياو التسويقية و مبمغ يؤثر بشكل كبير عمى بيئة الشركة المالية ال

 .االستمرار في السوق

مار بالتالي فقد تحول موضوع االسترداد الضريبي من نظام محسن لبيئة االعمال ومشجع  لالستث

  االستثمار في السوق الفمسطينية. منفر منالى نظام  

مؤشراتبيئةاالعمالوقوةالعالقةبينمشكالتاالعادةالضريبية:2.2جدول

 
 x1 x2 x3 x4 x5 التابعةالمتغيرات 

  
تأخير دفع 

 اإلعادة الضريبية

الخصم من 
مبمغ اإلعادة 
 الضريبية

تصفير مبمغ 
 اإلعادة

تأخير الدفع 
باإلضافة الى 

 الخصم

تأخير اجراءات 
االعادة وفي 
النياية تم 

 تصفير الرصيد
 Y Elasticity Elasticity Elasticity Elasticity Elasticity المجال

 مالي  

البحث عن مصادر 
ويل أخرى لشراء تم

المواد الخام 
السمع/الخدمات و أ

 المتاجر بيا

---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- 0.567 ---- 0.385 0.538زيادة تكمفة اإلنتاج  مالي  
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الشراء نتيجة المجوء و أ
إلى مصادر تمويل 

 أخرى

 إنتاجي
زيادة تكمفة المشتريات 
 بسبب تأجيل الدفع

---- ---- ---- ---- ---- 

 اجيإنت
تسريح جزء من العمال 

 الموظفينو أ
---- ---- 0.233 ---- 0.255 

 مالي   
البحث عن مصادر 
تمويل أخرى لشراء 

 آالت جديدة
---- ---- ---- 0.437 ---- 

 إنتاجي
الحد من توسع الشركة 
في إضافة خطوط 

 إنتاج جديدة
0.472 0.277 ---- ---- ---- 

 إنتاجي
الحد من توسع الشركة 

 الة المستخدمةفي العم
 

0.585 0.396 ---- ----- 0.184 

 مالي
البحث عن مصادر 
تمويل أخرى لمتوسع 
 في استخدام العمالة

---- ---- ---- ---- 0.197 

 انتاجي 
التأثير سمبا عمى 
العالقة بين الشركة 

 والموردين
0.442 ---- ---- ----- ---- 

 تسويقي
التأثير سمبا عمى 
العالقة بين الشركة 

 لزبائنوا
---- ---- ---- 0.410 ---- 

 تسويقي

االمتناع عن البيع إلى 
الجيات المعفاة من 

الضريبة لتجنب اإلعادة 
 الضريبية

---- ---- ---- 0.498 0.187 

 تسويقي
التقميل من عمميات 
 ---- 0.547 0.211 ---- 0.486التصدير لتجنب 
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 اإلعادة الضريبية

 تسويقي
نقص الحصة السوقية 

 ادة األسعاربسب زي
0.489 ---- 

 
0.564 ---- 

 تسويقي
نقص الحصة السوقية 
 بسبب تراجع المبيعات

0.495 ---- ---- 0.650 ---- 

 تسويقي
الحد من توسع الشركة 
 ---- 0.455  0.539 0.656 في إيجاد فروع جديدة

 تسويقي
الحد من توسع الشركة 
في تسويق منتجات 

 جديدة
0.407 ---- ---- 0.549 ---- 

 تسويقي
رفع األسعار بسبب 

 زيادة التكمفة 
---- ---- ---- 0.443 ---- 

 مالي
نقص في توفر النقد 

 لمشركة
0.457 ---- 0.149 0.310 ---- 

 عنإعاقة الشركة  مالي
 االستخدام األمثل لمنقد

0.252 0.220 0.153 0.329 ---- 

 مالي
البحث عن مصادر 
تمويل أخرى من اجل 

 اماتياوفاء الشركة بالتز 
---- ---- ---- 0.585 ---- 

 مالي

البحث عن مصادر 
تمويل أخرى لتمبية 
حاجات الزبون من 

 الخدماتو السمع أ

0.427 ---- ---- 0.360 ---- 

 مالي

انخفاض نسبة األرباح 
بسبب البيع بأسعار 
منخفضة لمحصول 
 عمى أموال نقدية

---- ---- ---- ---- ---- 

 مالي
انخفاض نسبة األرباح 
 بسبب ارتفاع التكمفة

0.561 ---- 0.227 0.355 ---- 
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 بالمميون دوالرسنوات الماضية  10 :  االعادة الضريبة  خالل 7.6جدول 

 االرجاعات الضريبية السنة

2006 00 

2007 26 

2008 116.3 

2009 126.5 

2010 82.3 

2011 13.5 

2012 49.6 

2013 222.1 

2014 137.6 

2015 68.2 

2016 97.4 

 ]بيانات سمطة النقد الفمسطينية عمى شبكة االنترنت [
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     الفصل السابع
___________________________________________________ 

 التوصيات و النتائج  واالستنتاجات 
 

 فقد  ،الدراسة إلييا توصمت التي والتوصيات النتائج ألىم  عرض ،الجزء من الدراسة ىذا يتناول

تأثيرىا و عادة الضريبية وتداعيات اإلاليامة التي تبين مشكالت  عديد من النتائج الى الوصول تم

عمى االقتصاد الفمسطيني بشكل عام وفي ما يمي عرض ألىم و السمبي عمى بيئة اعمال الشركات 

 نتائج وتوصيات ىذه الدراسة : 

 النتائج  7.1

ر دفع االعادة سترداد الضريبي  مشكمة تأخيتواجو معظم الشركات التي تقدمت بطمب اال -1

من الشركات استغرق دفع اعادتيم مدة  % 70 حيث انالخصم من مبمغ  االعادة  الضريبية مع

اشير  6من  شير الى و تزيد عن عام ونصف عمما بأن الوقت المحدد في القانون لدفع االعادة ى

غ االعادة التي تقدمت بو وان ىذه الشركات واجيت ايضا الخصم من مبم عمى حد اقصى

 .االكثر تأثيرا عمى الشركاتو بالتالي فإن ىذه االجراءات المشتركة ىي االكثر شيوعا و 

تواجو بعض الشركات التي تقدمت باالسترداد الضريبي  مشكمة تصفير مبمغ االعادة  -2

  .العادة التي تقدموا بيا بالكامل% من الشركات تم شطب مبمغ ا16الضريبية حيث ان  
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كات من توفير الخصم من المبمغ يعني حرمان الشر  ضريبية معان تأخير دفع االعادة ال-3

وىذا يعني ان الحكومة تقوم بسحب جزء من االموال  ،دائم وبشكل مؤقت ا النقدية  السيولة

 .ثر سمبا عمى االقتصاد الفمسطينيما يؤ و وى ،المتداولة في السوق

ا عمى الخصم من المبمغ  تؤثر سمبً و ي تأخير دفع االعادة ان مشكالت االعادة التي تتمثل ف-4

 حيث تؤدي الى:الجانب المالي 

 نقص في توفر النقد لمشركة- أ

  الشركة عمى االستخدام األمثل لمنقد المتوفر إعاقة  قدرة  - ب

 البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء آالت جديدة - ت

 تزاماتياالبحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل وفاء الشركة بال - ث

 الخدماتو البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية حاجات الزبون من السمع أ - ج

 انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع التكمفة - ح

 .الشراء نتيجة المجوء إلى مصادر تمويل أخرىو زيادة تكمفة اإلنتاج أ - خ

سمبا عمى  م  تؤثرالخص تي تتمثل في تأخير دفع االعادة معان مشكالت االعادة الضريبية ال-5

 الشركات فتؤدي الى: من بيئة اعمال الجانب االنتاجي

 .الحد من توسع الشركة في العمالة المستخدمة - أ

 .التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والموردين - ب
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صم تؤثر سمبا عمى الخ تي تتمثل في  تأخير دفع االعادة معان مشكالت االعادة الضريبية ال-6

 ات فتؤدي الى:ئة اعمال الشركمن بي الجانب التسويقي

 .رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة- أ

 .التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والزبائن - ب

 .االمتناع عن البيع إلى الجيات المعفاة من الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية - ت

 .من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة الضريبية التقميل - ث

 .ادة األسعارنقص الحصة السوقية بسب زي - ج

 .نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات - ح

 .الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع جديدة - خ

 .الحد من توسع الشركة في تسويق منتجات جديدة- د
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 االستنتاجات 7.2

تحرص وزارة المالية عمى تأخير دفع االعادة الضريبية من خالل التدقيق الطويل لممفات  -1

تداعيات  من لذلك ءات البيروقراطية الطويمة لمااالجرا طولو مرات   دة الضريبية لعدةاالعا

 كبيرة عمى قطاع االعمال

تحرص وزارة المالية عمى خصم اكبر نسبة ممكنة من قيمة االسترداد الضريبي المقدم  -2

 .من الشركات عبر المفاوضات بين موظف الضريبة في الدائرة وبين المتقدمين بطمب االعادة

االزمة المالية  بسببو  ،رداد الضريبي ال يعتبر من اولويات وزارة الماليةدفع االست ان -3

 .عتمادىاتأخير اضافي في دفع االعادة بعد اادى ذلك الى فقد التي تواجييا السمطة الفمسطينية 

ان مشكالت وتداعيات االعادة الضريبية تؤدي الى جعل بيئة االعمال منفرة لممستثمرين  -4

تعاد رؤؤس االموال عن االستثمار في السوق الفمسطينية وقد تؤدي الى بالتالي تؤدي الى ابو 

اتجاه اصحاب رؤؤس االموال الى االستثمار خارج السوق الفمسطينية  وىذا يضعف بشكل كبير 

  .االقتصاد الفمسطيني
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 التوصيات  7.3

 وىي :ثالث جيات  توصيات موجية الى يمكن تقسيم التوصيات الى

 ركات :التوصيات لمش-1

عمى الشركة ان تضبط حساباتيا بشكل دقيق من خالل المحاسب الداخمي ويجب اختيار يجب  

الوثائق التي تدعم ممف االعادة و زمة ان تقوم بجمع االوراق الالو اسعة  كفاءة وخبرة و و محاسب ذ

ويجب اختيار مدقق خارجي  ،صحيحبشكل دقيق بحيث يتم اعداد الممف بأقصى سرعة وبشكل 

ءة وخبرة واسعة لكي يقوم  بتدقيق الممف بشكل جيد بحيث ال يكون ىناك أي مجال لمشك كفاو ذ

وبالتالي يجب تقديم الممف بأقصى سرعة  ،نواقص في ممف طمب االعادةو لوجود أي اخطاء ا

وتجنب أي خصم من مبمغ االعادة بدون أي اخطاء لتقميص مدة التدقيق في دائرة الضريبة و 

 . الضريبية

 يات الى وزارة المالية التوص -2

ويجب متابعة  ،ب عمى وزارة المالية اختصار اجراءات فحص وتدقيق ممفات االعادة الضريبيةيج

ير ويجب توف ،وتدقيق حسابات الشركات بشكل شيري اوال بأول قبل تقديميم االعادة الضريبية

فترة التدقيق اجل اختصار  كفاءة وتدريب عالي منب كادر كافي من موظفي الضريبة يتمتع

ويجب التقميل من عمميات الخصم بحيث ال يتم خصم أي مبمغ اال في حال ثبوت عدم استحقاقو 

وذلك لما لو من اثار ايجابية عمى الشركات في حصوليم عمى اموال  ،موثقو بشكل واضح 

 .االعادة بأسرع وقت وبدون خصم
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 توصيات عامة -3

سيساعد  ،رداد الضريبي بأسرع وقت ودون خصمان مساعدة الشركات عمى الحصول عمى االست 

 التيرب ويساعد الحكومة في تقميل ،عمى التعامل االيجابي ألصحاب الشركات من جية

وبالتالي  ،االنتاجيةو التسويقية و وىذا يؤدي الى تأثير ايجابي عمى بيئة االعمال المالية  ،الضريبي

ف يحصمون  االعادة الضريبية في يم سو قناعة ان جمب مستثمرين جدد عندما  يصبح لدييم

 الوقت المناسب وبدون خصم.
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 (1ملحق رقم )

المتغيراتالمستقلةواالوساطالحسابيةللمتغيراتالتابعة:4.8جدول

 األوساط الحسابية 

 

 

Y Y  x1 X2 X3 X4 X5 

 1.76 2.67 1.78 2.67 2.72  2.69 نقص في توفر النقد لمشركة 

ة عمى االستخدام إعاقة  قدرة المؤسسة / الشرك
 األمثل لمنقد المتوفر

2.63 
      

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء المواد 
 السمع/الخدمات المتاجر بياو الخام أ

2.66 
      

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء آالت 
 جديدة

2.37 
      

البحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل وفاء 
 الشركة بالتزاماتيا

2.51 
      

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية حاجات 
 الخدماتو الزبون من السمع أ

2.41 
      

الشراء نتيجة المجوء إلى و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 مصادر تمويل أخرى

2.41 
      

 زيادة تكمفة المشتريات بسبب تأجيل الدفع

 
2.31 

 

      

       1.92 الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

       2.24 ر سمبا عمى العالقة بين الشركة والموردينالتأثي

       2.19 التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والزبائن

       2.44 انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع التكمفة
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انخفاض نسبة األرباح بسبب البيع بأسعار 
 منخفضة لمحصول عمى أموال نقدية

2.34 
      

يع إلى الجيات المعفاة من االمتناع عن الب
       2.34 الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية

التقميل من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة 
 الضريبية

2.19 
      

رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة نتيجة لمحصول 
 عمى تمويل إضافي

2.26 
      

       2.25 نقص الحصة السوقية بسب زيادة األسعار

       2.20 صة السوقية بسبب تراجع المبيعاتنقص الح

       2.42 الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع جديدة

الحد من توسع الشركة في إضافة خطوط إنتاج 
 جديدة

2.52 
      

       2.27 الحد من توسع الشركة في العمالة المستخدمة

       2.43 الحد من توسع الشركة في تسويق منتجات جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع في 
 استخدام العمالة

2.08 
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 (2ملحق رقم )

بخصوصتأثيرتأخيردفع:المعادالتالمقدرةالتيتشتملعلىالنتائجاالحصائية7.8جدول

علىبيئةاالعمالفيمحافظةالخليل.االعادةالضريبية

 

x1 تأخير دفع اإلعادة الضريبية 

Y R R2 Constant B T Sig Elasticity 

 0.457 0.000 4.120 0.452 1.458 0.157 0.396 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة عمى 
 0.252 0.054 1.950 0.244 1.971 0.040 0.200 االستخدام األمثل لمنقد المتوفر

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء 
 0.069 0.572 0.567 0.067 2.474 0.004 0.059 السمع/الخدمات المتاجر بياو المواد الخام أ

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء 
 0.244 0.159 1.419 0.212 1.790 0.022 0.147 آالت جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل 
 0.181 0.242 1.178 0.167 2.050 0.015 0.123 وفاء الشركة بالتزاماتيا

لبحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية ا
 0.427 0.008 2.720 0.378 1.380 0.075 0.274 الخدماتو حاجات الزبون من السمع أ

الشراء نتيجة المجوء و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 0.538 0.001 3.318 0.476 1.114 0.108 0.329 إلى مصادر تمويل أخرى

 0.311 0.079 1.774 0.264 1.594 0.033 0.183 زيادة تكمفة المشتريات بسبب تأجيل الدفع

 0.187 0.421 0.809 0.132 1.567 0.007 0.085 الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة 
 0.442 0.016 2.462 0.363 1.249 0.062 0.250 والموردين

التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة 
 0.243 0.216 1.247 0.196 1.660 0.017 0.130 والزبائن
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انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع 
 0.561 0.001 3.520 0.503 1.072 0.120 0.346 التكمفة

انخفاض نسبة األرباح بسبب البيع بأسعار 
 0.111 0.510 0.662 0.096 2.083 0.005 0.069 منخفضة لمحصول عمى أموال نقدية

المعفاة  االمتناع عن البيع إلى الجيات
 0.262 0.124 1.551 0.226 1.729 0.026 0.160 من الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية

التقميل من عمميات التصدير لتجنب 
 0.486 0.015 2.478 0.392 1.128 0.063 0.251 اإلعادة الضريبية

رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة نتيجة 
 0.146 0.439 0.778 0.121 1.930 0.007 0.081 لمحصول عمى تمويل إضافي

 0.489 0.008 2.710 0.404 1.147 0.075 0.273 نقص الحصة السوقية بسب زيادة األسعار

نقص الحصة السوقية بسبب تراجع 
 0.495 0.011 2.604 0.401 1.114 0.069 0.263 المبيعات

الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع 
 0.656 0.000 4.184 0.583 0.834 0.161 0.402 جديدة

الحد من توسع الشركة في إضافة خطوط 
 0.472 0.001 3.355 0.437 1.328 0.110 0.332 إنتاج جديدة

الحد من توسع الشركة في العمالة 
 0.585 0.001 3.303 0.488 0.942 0.107 0.327 المستخدمة

الحد من توسع الشركة في تسويق 
 0.407 0.012 2.555 0.364 1.440 0.067 0.259 منتجات جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع 
 0.173 0.427 0.798 0.132 2.433 0.007 0.083 في استخدام العمالة
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ثير الخصم من :المعادالت المقدرة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية  بخصوص تأ3.8جدول 
 عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل.مبمغ االعادة الضريبية 

  x2 لخصم من مبمغ اإلعادة الضريبيةا 

Y R R2 Constant B T Sig Elasticity 

 0.043 0.717 0.364 0.043 2.572 0.001 0.038 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة عمى 
 0.220 0.087 1.729 0.217 2.055 0.032 0.178 االستخدام األمثل لمنقد المتوفر

ر تمويل أخرى لشراء البحث عن مصاد
 0.076 0.520 0.645 0.076 2.453 0.005 0.067 السمع/الخدمات المتاجر بياو المواد الخام أ

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء 
 0.123 0.472 0.722 0.109 2.076 0.006 0.075 آالت جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل 
 0.162 0.288 1.069 0.152 2.100 0.012 0.111 وفاء الشركة بالتزاماتيا

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية 
 0.133 0.409 0.829 0.120 2.090 0.007 0.087 الخدماتو حاجات الزبون من السمع أ

الشراء نتيجة المجوء و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 0.385 0.021 2.357 0.348 1.481 0.058 0.240 إلى مصادر تمويل أخرى

 0.276 0.113 1.602 0.239 2.950 0.027 0.166 فة المشتريات بسبب تأجيل الدفعزيادة تكم

 0.211 0.352 0.936 0.152 1.519 0.010 0.098 الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة 
 0.207 0.253 1.150 0.174 1.773 0.014 0.120 والموردين

القة بين الشركة التأثير سمبا عمى الع
 0.238 0.218 1.241 0.196 1.672 0.017 0.129 والزبائن

 0.012 0.943 071. 0.011 2.470 0.000 0.007 انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع التكمفة
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انخفاض نسبة األرباح بسبب البيع بأسعار 
 0.247 0.134 1.514 0.217 1.764 0.025 0.157 منخفضة لمحصول عمى أموال نقدية

االمتناع عن البيع إلى الجيات المعفاة من 
 0.025 0.883 0.147 0.022 2.286 0.000 0.015 الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية

التقميل من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة 
 0.198 0.318 1.003 0.163 1.759 0.011 0.105 الضريبية

رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة نتيجة 
 0.231 0.209 1.266 0.196 1.736 0.017 0.132 مى تمويل إضافيلمحصول ع

 0.103 0.576 0.561 0.087 2.015 0.003 0.059 نقص الحصة السوقية بسب زيادة األسعار

نقص الحصة السوقية بسبب تراجع 
 0.210 0.276 1.097 0.174 1.741 0.013 0.114 المبيعات

الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع 
 0.539 0.001 3.413 0.489 1.115 0.113 0.337 ةجديد

الحد من توسع الشركة في إضافة خطوط 
 0.277 0.057 1.927 0.261 1.820 0.039 0.198 إنتاج جديدة

الحد من توسع الشركة في العمالة 
 0.396 0.030 2.211 0.337 1.370 0.051 0.226 المستخدمة

الحد من توسع الشركة في تسويق منتجات 
 0.262 0.104 1.644 0.239 1.792 0.029 0.170 يدةجد

البحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع في 
 0.069 0.743 0.329 0.054 2.220 0.001 0.034 استخدام العمالة
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:المعادالتالمقدرةالتيتشتملعلىالنتائجاالحصائيةبخصوصتأثيرتصفير1.8جدول

عمالفيمحافظةالخليل.مبلغاالعادةالضريبةعلىبيئةاال

  x3 تصفير مبمغ اإلعادة 

Y R R2 Constant B T Sig elasticity 

 0.149 0.021 2.354 0.224 3.088 0.057 0.240 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة عمى االستخدام 
 0.153 0.029 2.213 0.226 3.037 0.051 0.226 األمثل لمنقد المتوفر

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء المواد 
 0.028 0.671 0.426 0.041 2.729 0.002 0.045 السمع/الخدمات المتاجر بياو الخام أ

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء آالت 
 0.160 0.085 1.743 0.212 2.744 0.032 0.180 جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل وفاء 
 0.107 0.198 1.297 0.151 2.775 0.018 0.135 زاماتياالشركة بالت

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية حاجات 
 0.046 0.602 0.523 0.062 2.519 0.003 0.055 الخدماتو الزبون من السمع أ

الشراء نتيجة المجوء إلى و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 0.046 0.620 0.498 0.062 2.519 0.003 0.052 مصادر تمويل أخرى

 0.131 0.170 1.384 0.170 2.615 0.021 0.144 زيادة تكمفة المشتريات بسبب تأجيل الدفع

 0.233 0.058 1.917 0.252 1.476 0.039 0.197 الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

 0.075 0.455 0.751 0.093 2.403 0.006 0.078 التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والموردين

 0.051 0.630 0.483 0.063 2.081 0.003 0.051 تأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والزبائنال

 0.227 0.012 2.573 0.310 2.995 0.068 0.260 انخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفاع التكمفة
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انخفاض نسبة األرباح بسبب البيع بأسعار 
 0.065 0.476 0.715 0.085 2.192 0.006 0.075 منخفضة لمحصول عمى أموال نقدية

االمتناع عن البيع إلى الجيات المعفاة من 
 0.031 0.734 0.340 0.041 2.271 0.001 0.036 الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية

التقميل من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة 
 0.211 0.050 1.982 0.260 1.730 0.041 0.203 الضريبية

كمفة نتيجة رفع األسعار بسبب زيادة الت
 0.055 0.589 0.543 0.069 2.135 0.003 0.057 لمحصول عمى تمويل إضافي

 0.175 0.082 1.758 0.220 2.640 0.033 0.181 نقص الحصة السوقية بسب زيادة األسعار

 0.069 0.513 0.656 0.086 2.357 0.005 0.069 نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات

 0.155 0.090 1.714 0.210 2.795 0.031 0.177 في إيجاد فروع جديدة الحد من توسع الشركة

الحد من توسع الشركة في إضافة خطوط إنتاج 
 0.119 0.136 1.503 0.168 2.816 0.024 0.156 جديدة

 0.110 0.276 1.096 0.140 2.020 0.013 0.114 الحد من توسع الشركة في العمالة المستخدمة

في تسويق منتجات  الحد من توسع الشركة
 0.022 0.801 0.253 0.031 2.485 0.001 0.027 جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع في 
 0.104 0.375 0.892 0.120 1.860 0.009 0.093 استخدام العمالة
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:المعادالتالمقدرةالتيتشتملعلىالنتائجاالحصائيةبخصوصتأثيرتأخيردفع5.8جدول

ضريبيةباإلضافةالىالخصممنمبلغاالعادةعلىبيئةاالعمالفيمحافظةالخليل.االعادةال

  x4 تأخير الدفع باإلضافة الى الخصم 

Y R R2 Constant B T Sig elasticity 

 0.310 0.014 2.519 0.313 1.855 0.065 0.255 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة 
ستخدام األمثل لمنقد عمى اال
 0.329 0.016 2.449 0.325 1.768 0.062 0.249 المتوفر

البحث عن مصادر تمويل أخرى 
السمع/الخدمات و لشراء المواد الخام أ

 0.088 0.491 0.692 0.088 2.423 0.005 0.072 المتاجر بيا

البحث عن مصادر تمويل أخرى 
 0.437 0.015 2.473 0.388 1.332 0.063 0.251 لشراء آالت جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى 
 0.585 0.000 3.863 0.550 1.039 0.141 0.375 من اجل وفاء الشركة بالتزاماتيا

البحث عن مصادر تمويل أخرى 
لتمبية حاجات الزبون من السمع 

 0.360 0.035 2.146 0.325 1.542 0.048 0.219 الخدماتو أ

يجة الشراء نتو زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 0.567 0.001 3.330 0.513 1.042 0.109 0.330 المجوء إلى مصادر تمويل أخرى

زيادة تكمفة المشتريات بسبب 
 0.029 0.878 0.154 0.025 2.245 0.000 0.016 تأجيل الدفع
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 0.346 0.152 1.443 0.250 1.258 0.022 0.150 الموظفينو تسريح جزء من العمال أ

بين التأثير سمبا عمى العالقة 
 0.328 0.091 1.710 0.275 1.503 0.031 0.176 الشركة والموردين

التأثير سمبا عمى العالقة بين 
 0.410 0.046 2.024 0.338 1.294 0.043 0.208 الشركة والزبائن

انخفاض نسبة األرباح بسبب 
 0.355 0.045 2.031 0.325 1.574 0.043 0.208 ارتفاع التكمفة

سبب البيع انخفاض نسبة األرباح ب
بأسعار منخفضة لمحصول عمى 

 0.242 0.172 1.377 0.213 1.777 0.020 0.143 أموال نقدية

االمتناع عن البيع إلى الجيات 
المعفاة من الضريبة لتجنب اإلعادة 

 0.498 0.005 2.883 0.438 1.177 0.084 0.289 الضريبية

التقميل من عمميات التصدير 
 0.547 0.009 2.666 0.450 0.994 0.072 0.269 لتجنب اإلعادة الضريبية

رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة 
نتيجة لمحصول عمى تمويل 

 0.443 0.023 2.308 0.375 1.258 0.055 0.235 إضافي

نقص الحصة السوقية بسب زيادة 
 0.564 0.004 2.989 0.475 0.981 0.089 0.299 األسعار

نقص الحصة السوقية بسبب تراجع 
 0.650 0.001 3.325 0.538 0.771 0.108 0.329 عاتالمبي



 

133 

 

الحد من توسع الشركة في إيجاد 
 0.455 0.010 2.621 0.413 1.319 0.070 0.265 فروع جديدة

الحد من توسع الشركة في إضافة 
 0.159 0.311 1.019 0.150 2.116 0.011 0.106 خطوط إنتاج جديدة

الحد من توسع الشركة في العمالة 
 0.323 0.100 1.664 0.275 1.535 0.030 0.172 دمةالمستخ

الحد من توسع الشركة في تسويق 
 0.549 0.001 3.348 0.500 1.097 0.110 0.331 منتجات جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى 
 0.305 0.180 1.351 0.238 1.442 0.020 0.140 لمتوسع في استخدام العمالة
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ة التي تشتمل عمى النتائج االحصائية  بخصوص تأثير تأخير :المعادالت المقدر  6.8 جدول 
 الرصيد عمى بيئة االعمال في محافظة الخميل. في النياية تم تصفيرو ات االعادة اجراء

  x5 تأخير اجراءات االعادة وفي النياية تم تصفير الرصيد 

Y R R2 Constant B T Sig elasticity 

 0.066 0.248 1.162 0.100 2.864 0.015 0.121 نقص في توفر النقد لمشركة 

إعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة عمى 
 0.023 0.707 0.377 0.035 2.696 0.002 0.039 االستخدام األمثل لمنقد المتوفر

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء المواد 
 0.061 0.279 1.089 0.092 2.493 0.013 0.113 السمع/الخدمات المتاجر بياو الخام أ

البحث عن مصادر تمويل أخرى لشراء آالت 
 0.037 0.645 0.462 0.050 2.454 0.002 0.048 جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى من اجل 
 0.023 0.758 0.310 0.032 2.562 0.001 0.032 وفاء الشركة بالتزاماتيا

البحث عن مصادر تمويل أخرى لتمبية 
 0.062 0.417 0.815 0.085 2.259 0.007 0.085 الخدماتو حاجات الزبون من السمع أ

الشراء نتيجة المجوء إلى و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
 0.025 0.759 0.308 0.034 2.349 0.001 0.032 مصادر تمويل أخرى

 0.024 0.773 0.290 0.032 2.256 0.001 0.030 زيادة تكمفة المشتريات بسبب تأجيل الدفع

 0.255 0.017 2.432 0.278 1.435 0.061 0.247 وظفينالمو تسريح جزء من العمال أ

التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة 
 0.097 0.265 1.121 0.123 2.020 0.014 0.117 والموردين

 0.140 0.127 1.539 0.174 1.886 0.025 0.159 التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والزبائن
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 0.070 0.379 0.884 0.097 2.270 0.009 0.092 ع التكمفةانخفاض نسبة األرباح بسبب ارتفا

انخفاض نسبة األرباح بسبب البيع بأسعار 
 0.110 0.164 1.403 0.146 2.087 0.021 0.146 منخفضة لمحصول عمى أموال نقدية

االمتناع عن البيع إلى الجيات المعفاة من 
 0.187 0.019 2.393 0.248 1.907 0.059 0.243 الضريبة لتجنب اإلعادة الضريبية

التقميل من عمميات التصدير لتجنب اإلعادة 
 0.017 0.857 0.181 0.021 2.156 0.000 0.019 الضريبية

رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة نتيجة 
 0.036 0.687 0.405 0.046 2.178 0.002 0.042 لمحصول عمى تمويل إضافي

 0.100 0.259 1.136 0.127 2.024 0.014 0.118 نقص الحصة السوقية بسب زيادة األسعار

 0.088 0.338 0.963 0.110 2.010 0.010 0.100 نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات

 0.059 0.461 0.741 0.081 2.563 0.006 0.077 الحد من توسع الشركة في إيجاد فروع جديدة

الحد من توسع الشركة في إضافة خطوط 
 0.032 0.653 0.452 0.045 2.595 0.002 0.047 إنتاج جديدة

 0.184 0.034 2.147 0.237 1.851 0.048 0.220 الحد من توسع الشركة في العمالة المستخدمة

الحد من توسع الشركة في تسويق منتجات 
 0.067 0.384 0.875 0.093 2.266 0.008 0.091 جديدة

البحث عن مصادر تمويل أخرى لمتوسع في 
 0.197 0.050 1.984 0.232 1.666 0.041 0.204 ةاستخدام العمال

 

 



 

136 

 

ممشكالت االعادة : األوساط الحسابية, االنحرافات المعيارية, والنسب المئوية ل 7.8جدول 
 .الضريبية 

 المشكمة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غالبا

% 

 أحيانا

% 

 نادرا

% 

 %6.5 %15.1 %78.5 0.58 2.72 تأخير الدفع 1-12

 %5.4 %22.6 %72.0 0.58 2.67 اإلعادةالخصم من مبمغ  2-12

 %37.6 %46.2 %16.1 0.70 1.78 اإلعادةتصفير رصيد  3-12

4-12 
 إلىتأخير الدفع باإلضافة 

 الخصم
2.67 0.54 69.9% 26.9% 3.2% 

5-12 
وفي  إجراءات اإلعادةتأخير 

 النياية تم تصفير الرصيد
1.76 0.80 22.6% 31.2% 46.2% 
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 .لمعيارية, والنسب المئوية لمؤشرات بيئة االعمال: األوساط الحسابية, االنحرافات ا 8.8 الجدول

 مؤشرات بيئة االعمال  الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نعم

% 

 إلى حد ما

% 

 ال

% 

1.  

الشراء و زيادة تكمفة اإلنتاج أ
نتيجة المجوء إلى مصادر تمويل 

 أخرى
2.41 0.84 63.4% 14.0% 22.6% 

2.  
زيادة تكمفة المشتريات بسبب 

 تأجيل الدفع
2.31 0.83 54.8% 21.5% 23.7% 

3. 
التأثير سمبا عمى العالقة بين 

 الشركة والموردين
2.24 0.84 49.5% 24.7% 25.8% 

4. 
التأثير سمبا عمى العالقة بين 

 الشركة والزبائن
2.19 0.88 49.5% 20.4% 30.1% 

5. 
العمال  تسريح جزء من

 الموظفينو أ
1.92 0.90 36.6% 19.4% 44.1% 

6. 
انخفاض نسبة األرباح بسبب 

 ارتفاع التكمفة
2.44 0.84 66.7% 10.8% 22.6% 

7. 
انخفاض نسبة األرباح بسبب 

البيع بأسعار منخفضة لمحصول 
 عمى أموال نقدية

2.34 0.80 54.8% 24.7% 20.4% 

8. 

االمتناع عن البيع إلى الجيات 
فاة من الضريبة لتجنب المع

 اإلعادة الضريبية

 

2.34 0.81 55.9% 22.6% 21.5% 
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9. 
رفع األسعار بسبب زيادة التكمفة 

نتيجة لمحصول عمى تمويل 
 إضافي

2.26 0.86 52.7% 20.4% 26.9% 

10. 
نقص الحصة السوقية بسبب 

 زيادة األسعار
2.25 0.86 51.6% 21.5% 26.9% 

11. 
 نقص الحصة السوقية بسبب

 تراجع المبيعات
2.20 0.88 50.5% 19.4% 30.1% 

12. 
التقميل من عمميات التصدير 

 لتجنب اإلعادة الضريبية
2.19 0.90 51.6% 16.1% 32.3% 

13. 
االمتناع عن البيع إلى الجيات 

المعفاة من الضريبة لتجنب 
 اإلعادة الضريبية

2.34 0.81 55.9% 22.6% 21.5% 

14. 
ة التكمفة رفع األسعار بسبب زياد

نتيجة لمحصول عمى تمويل 
 إضافي

2.26 0.86 52.7% 20.4% 26.9% 

15. 
الحد من توسع الشركة في 
 إضافة خطوط إنتاج جديدة

2.52 0.76 67.7% 16.1% 16.1% 

16. 
الحد منتوسع الشركة في تسويق 

 منتجات جديدة
2.43 0.81 63.4% 16.1% 20.4% 

17. 
الحد من توسع الشركة في إيجاد 

 وع جديدةفر 
2.42 0.84 64.5% 12.9% 22.6% 

18. 
الشركة في  توسع الحد من

 العمالة المستخدمة
2.27 0.86 53.8% 19.4% 26.9% 
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19. 
البحث عن مصادر تمويل أخرى 

 لمتوسع في استخدام العمالة
2.08 0.91 45.2% 17.2% 37.6% 

20. 
البحث عن مصادر تمويل أخرى 

لشراء المواد الخام 
 خدمات المتاجر بياالسمع/الو أ

2.66 0.65 75.3% 15.1% 9.7% 

21. 
البحث عن مصادر تمويل أخرى 
 من اجل وفاء الشركة بالتزاماتيا

2.51 0.79 68.8% 12.9% 18.3% 

22. 
البحث عن مصادر تمويل أخرى 
لتمبية حاجات الزبون من السمع 

 الخدماتو أ
2.41 0.80 60.2% 20.4% 19.4% 

23. 
يل أخرى البحث عن مصادر تمو 

 لشراء آالت جديدة
2.37 0.83 59.1% 18.3% 22.6% 
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 (3ممحق رقم )

 : المحكمين

 جامعة القدس  -دكتوراه في المحاسبة   -كويك  و الدكتور كامل اب -1

 جامعة الخميل –دكتوراه في المحاسبة  –الدكتور مجدي الجعبري  -2

 وليتكنك فمسطين جامعة ب –دكتوراه في المحاسبة  -الدكتور اقبال الشريف   -3

 كمية فمسطين التقنية  –دكتوراه في المحاسبة  –الدكتور سعيد زباينو  -4

 كمية فمسطين التقنية  –دكتوراه في المحاسبة  –حرب و الدكتور محمد اب -5

  كمية فمسطين التقنية –دكتوراه اقتصاد اسالمي  -الدكتور يحيى شاور التميمي -6
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 ( 4ممحق رقم )

 المكوس وضريبة القيمة المضافةو عام الجمارك تعميمات من مدير 
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 (5ملحق رقم )

 االستبيان

 

 

 

 

 القدسجامعة 

 االدراسات العليكلية 

 تحية وبعد،،، 

 واالقتصاد االعادة الضريبية على بيئة االعمال"اثر مشكالت بإجراءدراسةحوليقومالباحث

تعبئةفيمنكالتعاونيرجى،لتكونضمنعينةالدراسةماختياركقدتو"2في محافظة الخليل 

علماًبأنبياناتالدراسةهيألغراضالبحث،،وذلكبمايتوافقمعوجهةنظركةاالستبانهذه

فياعدادرسالةماجستيرفيالمحاسبةوالضرائبالعلميفقط الحفاظعلى،النجازها وسيتم

هذهالدراسةمعكمقبلاقرارهامنالجامعةوذلكلالستفادةمنوسأقومبمناقشةنتائج،سريتها

ملكشاكر،وجهةنظركمحولذلكللخروجبنتائجيستندعليهافيحلمشكلةاالعادةالضريبية

 .متعاونكحسن

 

 مهند التميمي الباحثإعـداد:       

 جامعة القدس
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 القسم األول: معمومات خاصة عن الشركة

 ة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عمى شركتك:الرجاء وضع دائر 

 مدة عمل الشركة منذ تأسيسيا  -1

 سنوات 10الى  5من   1-2سنوات                        5الى  1من     1-1

     20الى  15من   1-4سنة                          15الى  10من    3-1

 سنة  20اكثر من    5-1

 طبيعة عمل الشركة : -2

 صناعي        2-2تجاري                                          1-2 

 زراعي         2-4                               خدماتي    3-2 

 اوراق مالية  5-2 

 

 قيمة راس مال  الشركة المسجل بالدينار  -3

 الف 150الف الى  100من   3-2الف                100الف الى  50من     1-3

 الف 200اكثر من   3-4الف               200الف الى  150من    3-3

 الشكل القانوني لمشركة  -4

 شركة مساىمة خصوصية       4-2        شراكة افراد                           1-4

 مشتغل مرخص فردي   4-4        شركة مساىمة عامة                  3-4

 ي فرع اجنب 5-4
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 عدد الموظفين في الشركة : -5

موظف                                   20الى  10من     5-2موظفين                    10اقل من    1-5
  40الى  30من      5-    4موظف           30الى  20من     3-5

 موظف  40اكثر من     5-5

 نشاطات الشركة   -6

 البيع الى جية معفاة من الضريبة    6-2                التصدير لمخارج     1-6

 البيع في السوق المحمية لجيات غير معفاة   6-4تأسيس مشروع جديد              3-6

 مصدر الحصول عمى سمع / الخدمات  المشتراة -7

 االسواق االسرائيمية       7-2االسواق المحمية الفمسطينية                      1-7

 االستيراد من دول سمعيا / خدماتيا معفية من الضرائب   3-7

 االستيراد من دول سمعيا / خدماتيا  غير معفية من الضرائب  4-7
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 القسم الثاني : اسئمة متعمقة باإلعادة الضريبية 

 

 قيمة رصيد االعادة المتراكم لمشركة لدى وزارة المالية بالشيكل -1

 الف   500الى  250من     1-2                لف ا 250 الى 50من  1-1

 الف  الى  مميون  750من     1-4الف            750الف الى 500من  3-1

 اكثر من مميون شيكل  5-1

 

 سبب وجود رصيد لإلعادة الضريبية  -2

 التصدير لمخارج     2-2البيع الى جية معفاة من الضريبة           1-2

 تأسيس مشروع جديد   2-4ديدة                            شراء اصول ج 3-2

 

 الفترة التي مضى عمييا ترصيد رصيد االعادة  -3

 شير  4الى  2من     3-2اقل من شيرين                         1-3

 اشير  6اكثر من       3-4شير                   6الى  4من     3-3

  

 تقدمت الشركة بو  لدائرة الضريبة بالشيكل أخر طمب لإلعادة النقدية   -4

 الف   500الى  250من    4-2                  الف  250 الى 50من    1-4

 الف  الى  مميون  750من    4-4الف               750الف الى 500من   3-4
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 اكثر من مميون   5-4

 

 في دائرة الضريبة في المحافظة  المدة الزمنية التي استغرقيا  تدقيق الطمب حتى اعتمد -5

 شير  12الى  6من          5-2اشير                      6اقل من     1-5

 شير 18اكثر من           5-4شير                18الى  12من     3-5

 

المدة الزمنية التي استغرقيا  تدقيق الطمب  في  وزارة المالية بعد اعتماده في دائرة  -6
 ريبة في المحافظةالض

 شير   12الى  6من            6-2اشير                    6اقل من    1-6

 شير 18اكثر من             6-4شير              18الى  12من    3-6

 المدة الزمنية التي استغرقتيا  عممية الدفع بعد االعتماد في وزارة المالية  -7

 شير  12الى  6من          7-2              اشير       6اقل من    1-7

 شير 18اكثر من           7-4شير               18الى  12من    3-7

 النسبة التي حصمت عمييا من رصيد االعادة -8

 %20اقل        8-2تم شطب المبمغ                           1-8

 %60% الى 40من        8-4%               40% الى  20من    3-8

 %100% الى 80من        8-6%                 80% الى 60من   5-8
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 فإن وزارة المالية تحرص عمى  ،بحسب خبرتك بعممية االعادة -9

 االعادة في الوقت المحدد      1-9

 تأخير الدفع ألجراء عممية التدقيق       2-9

 دفع تأخير االعادة من اجل تأخير ال      3-9

 تأخير االعادة من اجل الخصم من الرصيد      4-9

 تأخير االعادة من اجل تصفير رصيد االعادة       5-9

 .من خالل خبرتك بعممية االعادة تعتمد عممية تقميل مدة االعادة عمى -10

 االستعانة  بمدقق حسابات يتمتع بميارات مينية   1-10  

 متع بعالقات قوية مع دوائر  الضريبةاالستعانة بمدقق حسابات يت   2-10  

  عالقتك الشخصية مع دوائر الضريبة    3-10  

 ماذا تعمل عندما تقوم دائرة الضريبة بشطب مبمغ االعادة -11

 فصل المحاسب من العمل    1-11

 تغيير مدقق الحسابات   2-11

 االتصال مع جيات عميا لالستئناف  3-11

 واقع ال شيء تقبل باالمر ال  4-11
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ما ىي اكثر المشكالت التي واجيت الشركة اثناء عممية االسترداد الضريبي  في  -12
 السنوات الخمس االخيرة 

 نادرا احيانا غالبا المشكمة الرقم

    تأخير الدفع 1-12

    الخصم من مبمغ االعادة  2-12

    تصفير رصيد االعادة  3-12

    تأخير الدفع باإلضافة الى الخصم  4-12

    تأخير اجراءات االعادة وفي النياية تم تصفير الرصيد  5-12

 

 القسـم الثـالث : فقـرات االستبـانة:

(  حول رمز اإلجابة التي √منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنيا بوضع اشارة )و أرج
 تراىا  مناسبة 

الى  ال نعم  الفقرات الرقم
 حد ما

 فإن المشكمة التي عانت منيا الشركة تؤدي الى : 12مى السؤال رقم بناءا عمى اجابتك ع

    نقص في توفر النقد لمشركة   1

2 

اعاقة  قدرة المؤسسة / الشركة عمى االستخدام االمثل لمنقد 
 المتوفر
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    الحد من توسع الشركة في ايجاد فروع جديدة 3

    ديدةالحد من توسع الشركة في اضافة خطوط انتاج ج 4

    الحد من توسع الشركة في العمالة المستخدمة  5

    الحد من توسع الشركة في تسويق منتجات جديدة 6

7 
البحث عن مصادر تمويل اخرى لشراء المواد الخام 

 السمع/الخدمات المتاجر بياو ا
   

    البحث عن مصادر تمويل اخرى لمتوسع في استخدام العمالة 8

    در تمويل اخرى لشراء آالت جديدةالبحث عن مصا 9

    البحث عن مصادر تمويل اخرى من اجل وفاء الشركة بالتزاماتيا 10

11 

 

البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمبية حاجات الزبون من السمع 
    الخدماتو ا

    الشراء نتيجة المجوء الى مصادر تمويل اخرىو زيادة تكمفة االنتاج ا 12

    الموظفينو ن العمال اتسريح جزء م 13

    زيادة تكمفة المشتريات بسبب تأجيل الدفع 14

    التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والموردين 15

    التأثير سمبا عمى العالقة بين الشركة والزبائن 16

    انخفاض نسبة االرباح بسبب ارتفاع التكمفة 17
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18 
بأسعار منخفضة لمحصول انخفاض نسبة االرباح بسبب البيع 

 عمى امول نقدية
   

19 
االمتناع عن البيع الى الجيات المعفاة من الضريبة لتجنب االعادة 

 الضريبية
   

    التقميل من عمميات التصدير لتجنب االعادة الضريبية 20

21 
رفع االسعار بسبب زيادة التكمفة نتيجة لمحصول عمى تمويل 

 اضافي
   

    سوقية بسب زيادة االسعارنقص الحصة ال 22

    نقص الحصة السوقية بسبب تراجع المبيعات 23
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