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 الشكر و العرفان
 

 ،  ًباىشنز جزٌد اىنؼٌٍن ال ٌشنز اىناس ال ٌشنز هللا

 فيٌال فضو هللا ػيٍنا ىَا منا اىًٌٍ فً ىذه اىَزحية ٍن حٍاجنا األمادٌٍَة

 ىى مو ٍن ساىٌ ًٌساىٌ ٍؼنا فً حٍاجنا اىؼيٍَةإفاىشنز ٌٍصٌه 

ػداد ىذه إو ىً فً شزافو ًٍحابؼحاىدمحٌر اىفاضو ماٍو ابٌ مٌٌل، إلًأخص باىذمز 

ً  األأىى جٍَغ إً ،اىدراسة فاضو فً بزناٍج اىحنٍَة اىَسحداٍة فً ساجذجً ًٍؼيَ

 .جاٍؼة اىقدس

 ػداد ىذه اىدراسةإىى مو ٍن ساػدنً فً إً
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بٓة الحدٓثة ن أل ،جتهاعٓة والهالٓةٓة واإلقتصادألىٍا تمبْ تحقٓق األٌداف اإل ،الضٓر
عبر عن الدخل ٌو الهصدر األ ساسْ والطبٓعْ والذي تقع عمًٓ الضرائب بشكل دوري ٓو
 قدرة الهكمفٓن لمدفع .

دوات وفىون السٓاسة أحدى إجزء هن السٓاسة الهالٓة التْ ٌْ ٌْ  :السٓاسة الجبائٓة .15
ن وجً الىشاط الهالْ لتعٓأل ْ هختمف الظواٌر الجبائٓة وتحموالتْ تبحث ف ،قتصادٓةاإل

ْ برىاهج تخططً وتىفذي الدولةأالدولة عمِ الهساٌهة فْ تحقٓق   ،ٌداف الهجتهع ٌو
ٓقٍا عمِ كافة لِ تحقإثار تسعِ أحداث سالٓب وفىون الضرائب إلأهستخدهة كافة 

 .(2010،)شٓرف جتهاعْ والسٓاسْ قتصادي واإلهتغٓرات الىشاط اإل
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 الممخص
ٓرادات ضٓربة إعمِ  ثريوأ يدور  والتعرف عمِ ستثهارياإل عفاءاإل لِ فحصت الدراسة إٌدف

بة الدخل وا  ، هستقالً  ستثهاري هتغٓراً إلعفاء اإلعتهدت الدراسة اوأ ،الدخل فْ فمسطٓن ٓرادات ضٓر
 هرآرة.(اإلست4) التقدٓر الذاتْ(3) قرار الضٓربْ(تقدٓم اإل2)الجبآة (1) :هتهثمة فْهتغٓرًا تابعًا 

د الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ لفحص أثر اإلعفاء عتهاق أٌداف الدراسة، تم إجل تحقٓوهن أ
بة الدخل لمسمطة الوطىٓة عمِ إ1998لسىة  (1ستثهاري الههىوح حسب قاىون رقم)اإل ٓرادات ضٓر

لٍذا  ههت خصٓصاً ستباىة صُ تم الحصول عمِ البٓاىات هن خالل إفْ الهحافظات الشهالٓة، و 
بة ال هنعٓىة عشوائٓة  عمِ عتووز   ،ضالغر  خل فْ الهحافظات دالعاهمٓن فْ دوائر ضٓر

، وتم إعداد ىهوذجٓن هن ( هوظفاً 164ستثهار بمغ حجهٍا)وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل الشهالٓة
ل، ووزع ستباىة عمِ العاهمٓن فْ دوائر ضٓربة الدخ( إ134، الىهوذج األول ووزع هىً )ىةستبااإل

 ستثهار.ٌٓئة تشجٓع اإل ستبٓان عمِ هوظفْ( إ30ثاىْ )هن الىهوذج ال
عتهاد الهىٍج الوصفْ لفحص هدى هالئهة الشرائح وهن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة، تم إ

بٓة الواردة فْ القاىون وذلك هن خالل ، وهدى استفادة الشركة هن قاىون تشجٓع االستثهار ،الضٓر
جتهاعٓة عموم اإللم SPSSستخدم الباحث تطبٓق وا   ،ستباىةرئٓسٓة والتْ تهثمت فْ اإلالدراسة ال

لفحص هدى تأثٓر اإلعفاءات الهتعدد ، وتم إستخدام أسموب اإلىحدار الخطْ لتحمٓل البٓاىات
 ستهرآرة لمشركة .التقدٓر الذاتْ واإلقرار الضٓربْ واإلستثهآرة عمِ كل هن اإل

بة الدخل  وتوصمت الدراسة إلِ أن ٌىاك تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري هن عمِ إٓرادات ضٓر
ستهرآرة الشركةاإلالجبآة، التقدٓر الذاتْ،  هن وجٍة ىظر كل هن هوظفْ  قرار الضٓربْ وا 

 الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار. ضٓربة
ضرورة وضع ضوابط إلجراءات (1) عدد هن التوصٓات: عمِوصت أ ،وفْ ضوء ىتائج الدراسة

ضرورة قٓام الهشّرع (2ستثهاري )عمِ اإلعفاء اإل فْ حصولٍمكات ستثهاري لمشر هىح اإلعفاء اإل
بٓةالفمسطٓىْ بتعدٓل ا ر الحوافز واإلعفاءات اإلستثهآرة فْ  الحاجة(3) لقواىٓن الضٓر إلِ تطٓو

ستثهاري لضهان اهات عمِ الشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإللتز ضرورة وضع إ(4) القاىون
بة بعد إىتٍاء فترة اإلوهسؤولٓ استهرآرة ٌذي الشركات  عفاء.تٍا عن دفع الضٓر

بة الإلعفاء اإلكمهات هفتاحٓة: ا خل، الجبآة، اإلستهرآرة، التقدٓر الذاتْ، دستثهاري، ضٓر
 قرار الضٓربْ.اإل
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Abstract 

 
The study aimed to identify the role of the investment exemption 
laws and its impact on Palestine income tax revenues. The study 
adopted the investment exemption as an independent variable and 
income tax revenues as dependent variable. The in dependent 
variable include (1)collection, (2)tax declaration, (3)self-assessment, 
(4)continuity. 
In order to achieve the objectives of the study, a descriptive 
analytical method was adopted to examine the impact of the 
investment exemption granted by Law No.1 on Palestinian Authority 
income tax revenues in the northern governorates. In addition the 
study measured the relevance of income tax laws and investment 
exemption laws by using Spearman Brown correlation coefficient, 
Jitman coefficient and Pearson correlation coefficient and examine 
the impactof the investment exemption on Palestinian Authority 
income tax revenues by using multiple regression model. To reache 
that end a questionnaire designed and distributed for the study 
sample which size was 164 of employees from income tax 
departments in the northern governorates and the Investment 
Promotion Authority. Two models of  questionnaires were prepared 
and distributed, first one was distributed 134 questionnaires for 
income tax departments employees  and  the second distributed 30 
questionnaires for the staff of the Investment Promotion Authority. 
The study found that there is an effect of investment exemption on 
income tax revenue through collection of income tax, Tax declaration, 
and company continuity of company in commitments in tax 
requirements from the point of view of both employee's Income tax 
department and the Palestinian Investment Commission. 
In light of the results of the study, the study recommended several 
recommendations:- (1)The need to establish controls for the 
procedures of granting investment exemption to companies in order 
to obtain investment exemption, (2)The importance of  Palestinian 
legislator to amended the tax brackets, (3)The needs todevelop 
incentives and investment exemptions existing in the law, (4)The 



 س
 

 

needs to put obligations on companies granted exemption to ensure 
the continuity of these companies tax liability after the period of 
exemption. 
 

Keywords: Investment Exemption,  Income tax Collection,  Continuity,  

Self-assessment,  tax declaration 
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 ألولاالفصل 

 اإلطار العام لمدراسة
 

 مقدمة 1.1
تصادي قزهن كأسموب هن أسالٓب التحفٓز اإلتبعت هىذ عقود وحتِ قرون هن الإالضٓربة سٓاسة 

قتصادٓة إلفْ جهٓع ىواحْ الحٓاة ا ٌاهاً  وكاىت تمعب دوراً  ،لمدولة والفرد عمِ حد سواء
زدٓاد تدخمٍا وبتطور ا  اع دور الدولة و تسإلثار زدادت أٌهٓة ٌذي أإوقد  ،جتهاعٓة والسٓاسٓةواإل

 .هفٍوم السٓاسة الهالٓة حٓث أصبحت الضٓربة شأىًا عالهٓاً 

تشكل الضرائب الىقدٓة القاعدة راضْ لذلك قتطاع ىقدي ولٓس عٓىْ هثل األإالضٓربة ٌْ 
فروض  أو أىٍا (2014 ،)عفٓفقتصاد كثر هىاسبة لإلادٓة الرئٓسٓة لمضرائب بصفتٍا األقتصاإل
متزم اال ،لزاهٓة تحدد هن خالل الدولإ جل تقدٓم الهساعدة أفراد بدفع قٓهتٍا دون هقابل هن ٓو
قدهٍا االفر ، مدول فْ تحقٓق األٌداف الهجتهعٓةل اد وتعتبر هساٌهة ذات طبٓعة ىقدٓة أو عٓىٓة ٓو

وتفرض ، الفائدة هن الخدهات العاهة أو  ٓحصمون عمِ اكاىو أسواء  ،لمدول التْ ٓعٓشون فٍٓا
  ( .2017 ،)الحالٓقةقتصادٓة وسٓاسٓة وهالٓة إٌداف أرتباطٍا هع دول ٌذي الضرائب إلال

ة لمدولةأوهن  هٍا الحكوهة لتىفٓذ ستخداإدوات تقوم بأال بد هن  ،جل تمبٓة الحاجات التىهٓو
كثر أالحوافز الضٓربٓة التْ تعتبر هن وىخص بالذكر  ،وهىٍا السٓاسات الهالٓة هخططاتٍا تمك

د وهعارضإدوات األ  ،هوال الدولةفهىٍم هن ٓرى أىٍا هجرد ٌدر أل ،ثارة لمجدل ها بٓن هٓؤ
ٓربْ بسٓط وهعدالت ستبدلت ٌذا الىظام بىظام ضإٌم بتجارب كثٓرة هن الدولة التْ اءآر ودعهوا 

بٓة هىخفضة وذلك ، ستثهاراتإلداة وسٓمة لجذب وتوجًٓ اوفٍٓم هن ٓرى فْ ٌذي األ، ضٓر
ا تمعب دور عتبإب  ىتاج والهىافسة. والعهل واإل ستثهارواإل دخارفْ اإل اً كبٓر  اً اٌر

 ،)حهدانلعائد أو الدخل أو الربح ستثهار بهفٍوهً البسٓط ٌو توظٓف الهال بٍدف تحقٓق اإن اإل
لقدرة ا، لتزاماإل، الدخل :ن تعكس عدة عواهل أٌهٍاأذلك إستراتٓجٓة الهستثهر ال بد و فم ،(2012

الهعموهات التْ تعزز الهٍارة  هعرفة كٓفٓة الحصول عمِ، ستثهارل ىتائج اإلعمِ تحه
جب عمًٓ هعرفة ، ستثهارإلاسٓة والهضهون الذي ٓقوم عمًٓ افٍم الفكرة األسو  ستثهآرةاإل كها ٓو

ىً البد هن الضروري هعرفة إف (2007 ،صالح راالق)الحقوق األساسٓة التْ ٓكفمٍا القاىون لمهستثهر
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ْا ستثهار فْ هىطقة هاإل اهل الهؤثرة عمِالعو ٌم أ البٓئة السٓاسٓة ، قع االستراتٓجْالهو  :ٌو
اإلعفاءات لتشجٓع االستثهار والوصول لمسوق العالهْ، باإلضافة إلِ الهوارد البشٓرة ، الهستقرة

مة والهىافسة.  الهٌؤ

 
 مشكمة الدراسة: 2.1
ستثهارات لإل فىظراً  الدول،قتصاد إة واهل الهٍهة والهؤثرة عمِ تىهٓستثهار هن العاإل ٓعد

تحكم اإلىً ٓتأثر بشقًٓ الإف ،والهحددات الخارجٓة ستثهار بأداء خاص والعام فْ فمسطٓن، ٓو
ستقرار األوضاع إالفمسطٓىٓة كاىت تتوقع وتتفاءل بقتصاد الفمسطٓىْ، والسمطة الوطىٓة إلا

وتحسٓن البٓئة الهالئهة لجذب  ت بخمقفقاه  ،قتصاد الفمسطٓىْالسٓاسٓة واألهىٓة وتطور أداء اإل
؛ فتم إصدار أول قاىون لتشجٓع ستثهارات الخاصة، وذلك هن خالل تحسٓن البٓئة القاىوىٓةاإل
حتوى إحٓث  ،1998عام ( ل1رقم )، وتم بعدٌا إصدار قاىون 1995ستثهار فْ فمسطٓن عام اإل

تم  2014وفْ عام  ،ن واألجاىبعمِ عدد هن الهزآا واإلعفاءات الخاصة بالهستثهٓرن الهحمٓٓ
)هعٍد أبحاث السٓاسات االقتصادٓة الفمسطٓىٓة"هاس"،  فمسطٓىْإصدار قاىون تشجٓع االستثهار ال

2014. ) 
ٌتهام بٓزادة اإلٓرادات  الذاتٓة  ال بد هن التوجً لإلكان  ،تىهٓة فْ فمسطٓن ٓتم إحداث ولكْ

ذا لٓس باألهر السٍل فْ ظل ،وتشجٓع االستثهار لفمسطٓىْ، الظروف التْ ٓعٓشٍا الشعب ا ٌو
حتالل وهعوقاتً، ولكْ تتعافِ السمطة الفمسطٓىٓة هن العجز فْ هوازىتٍا كوىً ٓعاىْ هن واقع اإل

ٓادة اإلٓرادات،  ففْ ىٍا إن تؤثر عمِ ز أن التطرق إلِ القواىٓن التْ هن شفكان ال بد لٍا ه
ادة هوااإلعفاء اإل ردٌا فْ الهستقبل، وعمًٓ فان هشكمة البحث ستثهاري تىظر السمطة إلِ ٓز

 تظٍر هن خالل التساؤل الرئٓسْ التالْ:
 ؟كيف يؤثر اإلعفاء االستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل في فمسطين 
 ويتفرع عن السؤال مجموعة من األسئمة تمثل مشاكل فرعية كما يمي:

 ؟هاٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ الجبآة  .1
 ؟ر اإلعفاء االستثهاري عمِ التقدٓر الذاتْ ها ٌو تأثٓ .2
 ؟ ها ٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ اإلقرار الضٓربْ .3
 ؟ ها ٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ استهرآرة الشركات فْ العهل .4
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 أىداف الدراسة: 3.1
ر التىهٓة اإل رهاستثصدر قاىون تشجٓع اإل هة اقتصادٓة والتشجٓع عمِ إقفْ فمسطٓن لتطٓو

ٓر صدارو  ،ةالهشآرع اإلىهائٓة والتطٓو الهتعمقة باإلعفاءات  التشٓرعات تحسٓن طرق الجبآة وا 
لذلك ، ٍا إلِ خٓزىة السمطة الفمسطٓىٓةوالوصول إلِ أرباح صافٓة تعود بهردودات ،ستثهآرةاإل

داخل ستثهاري فْ تحسٓن اإلٓرادات ار فْ فحص هدى فاعمٓة اإلعفاء اإلستهر كان البد هن اإل
تعرف عمِ أثر اإلعفاء وعمًٓ فإن الٍدف األساسْ هن الدراسة ٌو ال ،هىاطق السمطة الفمسطٓىٓة

بة الدخل فاإل  ستثهاري.ْ فمسطٓن ها بعد فترة اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضٓر
فالبد هن وجود عدد هن األٌداف الفرعٓة التْ تسعِ الدراسة  ،جل تحقٓق الٍدف الرئٓسْأوهن 
فادة ألتحق ستثهاري فْ ضٓربة ستهرار بهىح اإلعفاء اإلصحاب القرار هن أجل اإلٓقٍا أٓضًا، وا 

 وذلك هن خالل ها ٓمْ: ،الدخل أو إٓجاد طرق بدٓمة
بة الدخل )بعد ستثهاري عالتعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإل .1 ىتٍاء الفترة إمِ الجبآة فْ ضٓر

 القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء(.
ىتٍاء إدٓر الذاتْ فْ ضٓربة الدخل )بعد ستثهاري عمِ التقر اإلعفاء اإلالتعرف عمِ تأثٓ .2

 الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء(.
بة التعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإل .3  الدخلستثهاري عمِ تقدٓم اإلقرار الضٓربْ فْ ضٓر

 . (ىتٍاء الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاءإبعد )
عمِ اإلعفاء ستثهاري عمِ استهرآرة الهكمفٓن الحاصمٓن اإلالتعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء  .4

بة الدخل)بعد   تٍاء الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء(.إىفْ ضٓر
 

 أىمية الدراسة: 4.1
ت لتحقٓق الٍدف الضٓربْ بوجًٍ ذت بعض القراراتخِ إ 1994دوم السمطة الفمسطٓىٓة عام هىذ ق
ستثهار إلوقاىون تشجٓع ا، 2004 عام( 17)رقم  خلاىون ضٓربة الدهثل هشروع ق ،ٓجابْاإل

اسٓات فْ التىهٓة ستثهار الفمسطٓىْ هن أٌم األسوذلك كون اإل ،1998عام ( 1رقم ) الفمسطٓىْ
فكان البد هن  ،خل فْ السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓةجابْ عمِ ضٓربة الدٓقتصادٓة وتأثٓري اإلاإل
ٓتالءم هع ستثهار لتحقٓقٍا أٌدافٍا بشكل إلز لتشجٓع استثهآرة والحوافٌتهام باإلعفاءات اإلاإل
األساسٓات فْ دعم  هن ستثهاري ٌو أٓضاً وبالتالْ فاإلعفاء اإل، حتٓاجات الفمسطٓىٓةاإل
ادتٍا وتحصٓمٍا والجبآة  ،قتصاد الفمسطٓىْ وتىهٓتًاإل ٌْ جزء داعم لإلٓرادات التْ ٓهكن ٓز

وهن ٌىا تىبع  ،ك البد هن حهآتٍا والحفاظ عمٍٓاىٓة فمذلالتْ تقوم عمٍٓا هٓزاىٓة السمطة الفمسطٓ
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ا عمِ إٓرادات ضٓربة  أٌهٓة ٌذي الدراسة والتْ هن خاللٍا ٓهكن بمورة هبرراتٍا هن خالل تأثٌٓر
 ستثهار فْ فمسطٓن عبر الىقاط التالٓة:وذلك بتشجٓعٍا لإل ،الدخل

ا بعد ضرورة إٓجاد تشٓرعات تحهْ اإل -1  ستثهاري .عفاء اإلفترة اإل تٍاءإىٓرادات وتعزٌز
وبالتالْ الجبآة التْ ٓهكن  ،قتصاد الفمسطٓىْ وتىهٓتًٓرادات هن األساسٓات فْ دعم اإلاإل -2

ادت ٓرادات التْ تقوم عمٍٓا هٓزاىٓة السمطة الفمسطٓىٓة ٍا وتحصٓمٍا ٌْ جزء داعم لٍذي اإلٓز
 . فال بد هن الحفاظ عمٍٓا وحهآتٍا

و قدرتٍا عمِ تشجٓع  ،هآرة الفمسطٓىٓة البىد الهوكل لٍاستثإلعفاءات اٌل حققت اإل -3 ٌو
 .حتٓاجات الفمسطٓىٓة ام الإلهع ا مءستثهار بشكل ٓتالاإل

 ٌهٓة الدراسة تىبع هن جاىبٓن ٓهكن توضٓحٍها :أسبق ىرى ان هها 
 الجاىب الىظري -اوال

تهثل  ءاتعفا، فاإلٌهٓةىٍا تبحث فْ هوضوع ٓتسم باألترجع اٌهٓة ٌذي الدراسة لكو  .1
تهثل حٓث اىٍا  ،ٓرادات وحهآتٍاكوهة الهالٓة والحفاظ عمِ ٌذي اإلٓرادات الحإهن  اً جزء
 .وسٓاسٓاً  واجتهاعٓاً  حد دعائم بىاء الوطن اقتصادٓاً أ
عفاء ت الحدٓثة  التْ تتىاول هوضوع اإلٌهٓة ٌذي الدراسة هن كوىٍا هن الدراساأتىبع  .2

 الوطىْ .تصادي قاإل الىهوهٓة عمِ أٌب وها لً هن عمِ جبآة الضرائ يثر أو ستثهاري اإل
 الجاىب التطبٓقْ -ثاىٓا
ن تقدهً أوها ٓهكن  ،ستثهارياإل عفاءهٓة اإلأٌوالهؤسسات ذات العالقة بهعرفة  فادة الهعىٓٓنإ

د الهعىٓٓن بفكرة عن عفاء اإلٌهٓة اإلأة هن هقترحات وحمول تسٍم فْ هدى الدراس ستثهاري وتزٓو
صحاب القرار فْ هعالجة ٌذي الىقاط تفٓد هعرفة ىقاط الضعف والقوة أل حٓث ،ٌذي الجواىب
 وتصحٓحٍا .

 

 حدود الدراسة 5.1
 تخضع ٌذي الدراسة لمهحددات التالٓة:

 .فمسطٓن الهحافظات الشهالٓة هن مدراسةالحدود الهكاىٓة ل هثمت الحدود الهكاىٓة: - أ
 م. 2018-2017عام : تبحث الدراسة فْ الفترة هابٓن الحدود الزهاىٓة - ب
بة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع : شكل هجتهع الدراسة هوظفْ ضالحدود البشٓرة - ت ٓر

 .ستثهاراإل
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 معيقات الدراسة  6.1
 .ستثهاربٓاىات الرسهٓة هن ٌٓئة تشجٓع اإلصعوبة الحصول عمِ ال - أ
 .ستباىاتدى الِ المجوء لإلأالبٓاىات هن وزارة الهالٓة هها  صعوبة الحصول عمِ - ب
قتصار إدى الِ أهها  الهحافظات الجىوبٓةوف السٓاسٓة وصعوبة التواصل هع الظر  - ت

 .الهحافظات الشهالٓةالدراسة عمِ 
 .الدراسات السابقة الحدٓثة الهتعمقة بهوضوع الدراسة قمة - ث
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 الفصل الثاني
 االطار النظري والدراسات السابقة

 

 لماليةول: السياسة االمبحث األ  1.2
 مفيوم السياسة المالية   1-1

جتهاعٓة قتصادٓة واإلدافٍا اإلأٌجل تحقٓق أٍا سٓاساتٍا الخاصة بٍا وذلك هن كل دولة ل
ىو  ن ألسٓاسة الهالٓة والتْ تعىْ ا: وهن ٌذي السٓاسات ،قتصادٓة الهتبعةسٓاساتٍا اإل جاحا 
هصادر الدخل وكٓفٓة  قتصادٓة وذلك عن طٓرق تحدٓدد حكوهة الدولة هخططاتٍا اإلجتو 

ذا ٓعىْ توضٓح، إىفاقٍا  اإلىفاقجاٌات إتوها ٌْ  ىفقتْ الدخل وفٓها ُٓ أهن أي هصدر ٓ ٌو
ا كاأل دف هن ذلك الهوظفٓٓن الحكوهٓٓن والهشآرع الخدهاتٓة الهختمفة والٍ جورأُ ٌم هن غٌٓر

ختالل إحدوث وعدم  ،جتهاعْقتصادي واإلعمِ هستوٓات التوازن اإلكمً ٌو تحقٓق الدولة أل
 لفبعض الدو  ،ٌهٓتٍاأخرى كها تختمف ألِ إتختمف هصادر الدخل هن دولة  .فْ الهوازىة

خرى عمِ أُ بٓىها تعتهد دول ، رائبفْ الحصول عمِ دخمٍا هن الض كمٓاً  تهاداً إعتعتهد 
 ،)أبو ٌمٓل لمدخل رئٓسٓاً  هصدراً  فٍٓا ْ ٓعتبر الىفطتهخزوىٍا هن البترول هثل السعودٓة وال

2016). 
 
 دوات السياسة المالية أ 1-2

وتختمف  ،الدوات الهتعارف عمٍٓا فْ الدولة لتىفٓذ وتطبٓق سٓاستٍا الهالٓةأهوعة هن ٌىاك هج
 :الدواتأٌم ٌذي أالدولة وظروفٍا الخاصة بٍا وهن  الدوات حسب طبٓعةأٌذي 
  بة الررررردخل، ضررررررائب الشرررررركاتأالضررررررائب: وتشرررررهل جهٓرررررع ، ىرررررواع الضررررررائب هثرررررل ضرررررٓر

الرسرروم الجهركٓررة الترْ تفرضررٍا الحكوهررة عمرِ السررمع والخرردهات ، هباشررةالالضررائب غٓررر 
الل الضررائب سرتغإهثمرة عمرِ طررق وهرن األ. سرتٓرادالخارجٓرة هرن حٓرث اإلو الهحمٓة هىٍا 

صررحاب الرردخل أدولررة ىسرربة الضرررائب عمررِ الهرروظفٓن ض الن تخفّررأفررْ السٓاسررة الهالٓررة 
رررادةإوالرررذي ٓرررؤدي  ،الهرررىخفض صرررحاب الررردخل أسرررتٍالكٍا لمسرررمع، وترفعٍرررا عمرررِ إ لرررِ ٓز

و   حوال.ستٍالكٍا فٍو هرتفع بجهٓع األِ إهر ال ٓؤثر عمأالهرتفع ٌو
 ىفاق الحكوهْ بحسب حجهً وكٓفٓة توٓزعً عمٓتم التحكم باإل ىفاق الحكوهْ:اإل ِ

 والتأثٓر عمِ ،، فٍو ذو تأثٓر قوي عمِ تمك الىشاطاتالىشاطات الهختمفة داخل الدولة
ىفاق اإلأن وعمِ الرغم هن  ،خرى هرتبطة بٍاأىشطة أىشطة سٓؤثر عمِ بعض تمك األ

قتصادٓة ٓؤثر ىشطة اإلادة توٓزعً عمِ األإعن أ اإل ،جهالْ ثابت ال ٓىتٍْ وال ٓٓزداإل
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ن وتخفٓضً عمِ آخر ّٓ قتصادي هعإىفاق عمِ ىشاط كبٓر، كأن تٓزد ىسبة اإل بشكلٍ 
ل الىسبة التْ خفض اإلٓحدث عىد  كها ،كوسٓمة تحفٓز ىفاق عمِ التعمٓم والدراسة وتحٓو

ادة ىشاط آخر.  تم حفظٍا لٓز
 ن حجم الدٓن العام وهقدار ىهوي وطٓرقة إالعام: هن حٓث الجاىب السٓاسْ ف الدٓن

عمِ  ،قتصادٓة العاهة لمدولةوضاع اإلفٍو هٍم لتأثٓري القوي عمِ األ ،الحصول عمًٓ
قتصادي فتبٓع السىدات ة هالٓة فْ فترة التضخم اإلزهأتهر الدولة ب سبٓل الهثال

كون ذلك أل ،الحكوهٓة لمهواطىٓن والكبٓرة وعىد العجز عن صحاب الدخول الهتوسطة ٓو
مٓل التضخم عن طٓرق تقمٓل االستٍالك ِ تقمٓلإلىٍا تمجأ إالسداد ف  .(2016 ،)ابٌو

 

 المبحث الثاني: الضرائب2.2
 مفيوم الضريبة 2-1

بة باإل ْ ُهساٌهة هالّٓة إلزاهّٓة ٓتمُّ فرضٍ (Tax) ىجمٓٓزةالضٓر  ا عمِ األىشطة، الّىفقات،ٌو
ف الّضٓربة أٓضًا بأّىٍا ىوع هن أىواع الدخل سواًء الخاص فْ األفراد أوالهىشآت، وُتعرّ الوظائف و 

العوائد الهالّٓة، وتُفَرض هن ِقَبل حكوهة الدولة عمِ هجهوعة هن القطاعات، وهىٍا األعهال 
لتجارّٓة، هثل الخدهات والسمع، وهن التعٓرفات األخرى لمضٓربة أّىٍا هبالغ هالٓة تفرضٍا ا

ّْ لمخدهات التْ تُقّدهٍا، وُتعتَبر الضٓربة ىوعًا هن  الحكوهات هن أجل الحصول عمِ دعم هال
تحدٓدٌا  أىواع االلتزاهات عمِ األشخاص واألعهال، وعادًة ها ُتشّكل ىسبًة هئوًّٓة هن الهال، وٓتمُّ 

 .(2017 ،فٓضْ( ُهسبقاً 
تٍا ٓرادات اشكال اإلأٌم أتعتبر الضرائب هن  ٌهٓة كبٓرة بٓن ألعاهة لمدول، حٓث تهتمك ىظٓر
ا الهٍم فْ الهساٌهة بالوصول لوتتهٓز بدو  ،الىظٓرات الهستخدهة ٌداف الخاصة بالسٓاسة ألٌر

ىٍا فروض أة بالضرائب، فتعرف بٓم والتعٓرفات الهرتبطلذلك ظٍرت العدٓد هن الهفاٌ ،الهالٓة
متزم األالزاهٓة تحدد هن خالل الد جل تحقٓق أوذلك هن  ،فراد بدفع قٓهتٍا بدون هقابلول ٓو
قدهٍا ىٍا هساٌهة ذات أب غادة الحالٓقة األٌداف الهجتهعٓة، وتعرفٍا طبٓعة ىقدٓة أو عٓىٓة ٓو

وتفرض الدول ٌذي الضرائب  ،م الأون عمِ فائدة هن الخدهات العاهة كاىوا ٓحصمأفراد سواء األ
 .(2017 ،الحالٓقة) قتصادٓة وسٓاسٓة وهالٓةإٌداف أ رتباطٍا هعإل

والرذي ٓتكرون هرن  ،وتستهد الضٓربة أركاىٍا هن أركان الىظام الضٓربْ الذي تهثمً فْ تمرك الدولرة
بٓة  بٓة، التشٓرع الضٓربْ، االدارة الضٓر  .واالدارة القضائٓةالسٓاسة الضٓر
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 صائص الضريبة   خ 2-2
هباشر، فإىً  رأو بشكل غٓ تطعً الدولة هباشرةً كها سبق أن أشرىا، أن الضٓربة هبمغ هن الهال تق

 (2013 ،)عواضةٓبرز لدٓىا خصائص أساسٓة لمضٓربة أٌهٍا: 

بة تأدٓة ىقدٓة ولٓست بدالً  - أ والخدهة  ،ٓؤدٍٓا الهكمف أو خدهة شخصٓة ٓدفع عٓىاً  الضٓر
ن تعتبر ضٓربة ىظرًا لمصفات الخاصة التْ تتهٓز بٍا، كذلك فإن العسكٓرة ال ٓهكن أ

ن  فال ٓعقل أن تكون الضٓربة عٓىاً  ،الضٓربة ٓدفعٍا الشخص الطبٓعْ والهعىوي وحتِ وا 
إال أن ها ٓتم  ،هتىع عن دفع الضٓربةإلة بالحجز أو هصادرة أهالك هكمف قاهت الدو 

ذا تبقِ شْ ٓدي إلِ الهكمف الذي تهت هصادرة ء تعهصادرتً ٓباع فْ الهزاد العمىْ وا 
 هالكً.أ

صة تفرض وتحصل الضٓربة بصورة جبٓرة، تقتطع وتجبِ بدون هقابل أو هىفعة خا - ب
ٓىتظر الحصول  فعىدها ٓقوم الهواطن بدفع الضٓربة فال، وتٍدف الِ تحقٓق الىفع العام

ىفقاتٍا التْ باء أعفعٍا هساٌهة هىً فْ تحهل الدول ىها ٓقوم بدا  عمِ خدهة هباشرة و 
 تعود بالىفع عمِ كافة الهواطىٓن.

ض الغٓر بتحصٓل الضٓربة كها  ،تختص الدولة بفرضٍا وجهعٍا هن األفراد - ت هكن تفٓو ٓو
ض البمدٓات لتحصٓل بعض الضرائب.  ٌو الحال عىد تفٓو

ْ تفرض بهوجب قاىون، فال  - ث إن فرض الضٓربة هظٍر هن هظاٌر السٓادة لمدولة ، ٌو
ٌا أو تعدٓمٍا إال بهوجب قاىون فالقاىون ٓضفْ ءن وال ٓجوز إلغا بقاىو ضٓربة وال رسم اال

ارادة  وال ٓتوقف دفعٍا عمِ ،بدفع الضٓربة عمٍٓا صفة الجبر فالهكمف لٓس هخٓراً 
بة ون الضٓربْ وهن ٓهتىع داء بقوة القاىن الضٓربة واجبة األ، إالهكمف أو ارادة الضٓر

 بقوة القاىون.ن الدولة تجبري عمِ ذلك إعن دفعٍا ف
أي أن  ،تدفع بصورة ىٍائٓة وغٓر هستردة حتِ فْ حال وجود فائض فْ هوازىة الدولة - ج

بة بأي شكل هن األشكال، إالهكمف ال ٓهكىً  سترداد الهال الذي ٓدفعً عمِ سبٓل الضٓر
ذ أىً ٓسترد قرضً  وذلك بخالف الذي ٓدفع الهال لمدولة عمِ سبٓل القرض)السىدات( إ

ل أو قصٓر.أ هن فوائد بعد  هد طٓو
قتصادي إلوالتأثٓر فْ الىشاط ا جتهاعٓةوسٓمة الدولة لتحقٓق العدالة اإل وعمًٓ فإن الضرائب ٌْ

ا قتطاع األإهن خالل  لتىهٓة الدولة وتحقٓق هوال هن الهكمف )الهستٍمك والهىتج( بٍدف تسخٌٓر
التْ تحققٍا الضٓربة دائهة ٌداف فاأل، جتهاعٓة، وتقمٓل الفجوة بٓن فئات الهجتهع العدالة اإل

 .هتقدهةت دول ىاهٓة أو دول وأبدٓة ال ترتبط بوضع أو حالة هعٓىة فْ الدولة، سواء كاى
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 أىداف الضريبة 2-3
، التهَٓمْ فالٍد هقدهتٍا فْ ٓأتْ هعٓىة أٌداف تحقٓق لجأ هو األفراد عمِ ضٓربةال تفرض

 َاالقتصادٓة َالسٓاسٓة الهالٓة األٌداف ِإل باإلضافة ،العاهة لإلٓرادات ٌاهًا هصدرًا عتباريإب
 البالد فْ ٌاهًا دَرًا لمضرٓبة أو كها ،الدَلة بتطَر األٌداف ٌذي تطَرت َقد ،األخرُ
 أغراض تحقق هشرَعات إلِ َتَجٍٍٓا قتصادٓةإلا الهَارد لتعبئة أساسٓة لصفة الىاهٓة
 إلِ َتَجًٍٓ ستثهارلإل لالهٓ عمِ َتأثٓرٌا الهدخرات لتشجٓع تستخدن فٍْ َلذا ،التىهٓة

 الحدٓث العصر فْ الضرٓبة أٌداف أٌن َهو األساسٓة البىٓة لتهث إىها ،قتصادٓةإلا األىشطة
 (2014)بن سىوسْ وجدٓد،  عاهة: بصورة

 تسهح الضرٓبة أو أّ ،العاهة ءاألعبا تغطٓة بٍا َٓقصد: الهالٓة األٌداف - أ
 عمِ ىفاقإلا تجايإب ءالَفا لٍا تضهو بصَرة لمدَلة الهالٓة الهَارد بتَفٓر

 العاهة الخدهات عمِ اإلىفاق لتهَٓ أّ الهجتهع ألفراد الهطمَبة الخدهات
  اإلستثهارات الحكوهٓة.   َعمِ

 عو ،قتصادٓةإلا الدَلة عبر ستقرارإلا تحقٓق فْ لتتهث :االقتصادٓة األٌداف - ب
 فترة َزٓادة تفاقإلا لزٓادة ،ىكهاشإلا فترة ءأثىا الضرائب تخفٓض طرٓق
 ىشاط لتشجٓع تستخدن قد كها ،اهتصاص القٓهة الشرائٓة لجأ هو التضخن

 ،الىشاط لٍذا الالزهة األَلٓة الهَارد اعفاء فترة لهىحً، هعٓو قتصادّإ
 قتصادٓة.إلا التىهٓة ٓحقق حَّٓ ىشاط عتباريإب

بهخططات  هباشر لبشك هرتبطة أصبحت الضرٓبة أو أّ: السٓاسٓة األٌداف - ت
 الهىتجات عمِ تدفعً هركٓةج رسَن ففرض ،هاعٓةجتإلاو قتصادٓةإلا لتىهٓةا

 ألٌداف لمضرٓبة ستعهااًلإ ٓعتبر ،أخرُ هىتجات عمِ َتخفٓضٍا لالدَ بعض
 الرسَن ستخدانإ لهث الخارجٓة السٓاسة أدَات هو أداة لتهث فٍْ ،سٓاسٓة
 أغراض تحقٓق لجأ هو هىٍا الحد َأ لالدَ بعض هع التجارة للتصركٓة الجه

 .سٓاسٓة
 جعمت قد جتهاعٓةإلَا قتصادٓةإلا التطَرات إو :االجتهاعٓة األٌداف - ث

 جتهاعْإلا الغرض بٓىٍا َهو ،الهالْ الغرض غٓر أخرُ أغراض لمضرٓبة
 .اإلجتهاعٓة الغآات هو جهمة تحقٓق فْ ٌاهة سٓمةكو تستخدن فٍْ

 بعدة ذلك نَٓت جتهاعٓةإلا الفَارق هولمتقمٓل  الهجتهع أفراد بٓو الثرَة أو لالدخ تَزٓع إعادة
 لالدَ فْ لالىس َتشجٓع ،َألهاىٓا فرىسا فْ لالحاكها  الثرَة عمِ ضرائبكفرض  ،طرق
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ادة  فْ ترغب التْ  ضرٓبٓة قَاىٓو لسو لالدَ ٌذي أتمج فقد ،بٓةواألَر كالدول سكاىٍا عددٓز
 إلِ ألهاىٓا لجأت َقد ،فرىسا إلِ بالىسبة  لالحا ٌَ كها ،الضرٓبة تخفٓضات تتضهو
 عدلت الثاىٓة العالهٓة الحرب فْ ضربتٍا َبعد ،سكاىٍا عدد زٓادة قصد الضرٓبٓة ضاتالتخفٓ
 .1946 عان فْ الىظان ٌذا هو

 عمِ الضرائب هعدالت برفع لالدَ ٌذي تقَن حٓث ،لالىس تحدٓد فْ لتستعه قد لالهقاب َفْ
 .َالصٓو الٍىد فْ لالحا ٌَكها  األسرة أفراد عدد ٓىخفضَ ،لالدخ

 لالها رأسء بإعفا إها َذلك السكوهشاكل  هو لمحد تستخدن فالضرٓبة ،السكو ةأزه هعالجة 
 لتسٍٓ فْ الضرائب لتستعه قدكها  ،هعٓىة لفترة الضرائب هو القطاع ٌذا فْ الهستثهر
 ..،َغٓرٌها َالتبغ للكحَكا بالصحة الهضرة السمع بعض ستٍالكإ تشجٓع فْ الضرائب
 .إىتاجٍا فْ الهحقق اإلزعاج حتِ َأ ٍاَبٓع صىعٍا عمِ هرتفعة ضرائب فتفرض

 

 ساسية لمضرائب القواعد األ 2-4
بة تمك األسس التْ تمتزم بٍا الدولة عىد التىظٓم الفىْ لمضٓربة تٍدف ٌذي و  ،ٓقصد بقواعد الضٓر

عد  ،القواعد إلِ التوفٓق بٓن هصمحتْ الخٓزىة العهوهٓة و هصمحة الههولٓن دم سهٓث أول آٓو
ْ: هن حدد ٌذي القوا  (2014 ،بن سىوسْ وجدٓد(عد األساسٓة ولقد صاغٍا فْ اربعة قواعد ٌو

 
ْ قاعدة المساواة - أ بٓة هن الهبادئ الهٍهة لمىظام الضٓربْ إ: ٌو عتبار العدالة الضٓر

بة الفعال، حٓث تسعِ السمطة الهشرّ  طبٓق ٌذي العدالة اثىاء توٓزع لِ تإعة لمضٓر
فٓقصد  ،ذا الهفٍوم هع تطور الهجتهعاتصحاب الضرائب، حٓث تطور ٌأعباء بٓن األ

 فراد الهجتهع بتحهل  الىفقات الخاصة بالدولةأىٍا هساٌهة كافة أبالعدالة عىد التقمٓدٓٓن ب
 أي تتىاسب هساٌهتٍم هع دخولٍم . ،لهقدرة التكمفة الىسبٓة لكل هٍهة وفقاً 

بة الجٓدة الإلٌْ قاعدة تشٓر قاعدة اليقين:  - ب شكل واضح، تْ تكون هحددة بِ الضٓر
ا فأسموب وهوعد تحصٓمٍا هعروفان وسعٌر ة،ن تكون ضٓربة هربحة وهعٓىأبهعىِ 

ف بالضٓربة لِ وجود هعرفة هسبقة عىد الفرد الهكمّ إواضح وهحدد وتشٓر ٌذي القاعدة 
 هن الدولة .

ْ  قاعدة الثبات: - ت  وتحدٓداً  ،قتصادٓةرائب ال تتغٓر ىتٓجة لمتغٓرات اإلن حصٓمة الضأٌو
ادة اإل ولكن تزداد حصٓمة الضرائب غالباً  ،الكساد االقتصادي فْ فترة ىتاج عىد ٓز

 والدخول العاهة.
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تغٓر  ن ٓصحب التغٓٓر بالدخل هن الىاحٓة الهكاىٓة والزهاىٓةأٌْ قاعدة المرونة:  - ث
ادة بقٓهتٍا بسبب  ن الضرائب الهرىة ٌْأبحصٓمة الضرائب، أي  تفاع إر التْ تشٍد ٓز
ىخفاض إوهن ثم ظٍور  ،ىكهاش فْ وعائٍا الضٓربْإر هعدالتٍا هع عدم ظٍو 

 بحصٓمتٍا.
 
 نواع الضرائب أ 2-5

 (2017)الحالٓقة، ىواع : ٌم ٌذي األأهىٍا هجال خاص فٍٓا وهن  ولكل   ،ىواع لمضرائبأتوجد عدة 

 :شخاصى األالضرائب عم - أ
ْ هن  فراد افة األرضت عمِ كحٓث فُ  ،ىواع الضرائب الهعروفة هىذ العصور الوسطِأقدم أٌو

 وتحصٓمٍا وفرضٍا. اوتتهٓز بسٍولة حسابٍ

 الضرائب عمى المال - ب
والوفرة ولكن ال ٓهكن حصر كافة  هوال فرد ها، وتتهٓز بالعدالةأفرض عمِ كافة ٌْ التْ تُ 

 ِ تشجٓع التٍرب الضٓربْ .إلفراد هها ٓؤدي هالك األأ

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة - ت
ْ الضرائب الشائعة واله لصعب التفٓرق بٓىٍا ولكن هن ا ،ىتشرة فْ العصر الحدٓثٌو

ذي  ستخدام هجهوعة هن الهعآٓر لمهقارىة بٓنإعتهاد عمِ فمذلك ٓتم اإل ٌذي الضرائب، ٌو
 :الهعآٓر ٌْ

بة ثبات الخدهة أو (1 ْ كافة الهواد والتْ تفرض عمِ  :الهىتج الخاص لمضٓر ٌو
ها أ ،هن الضرائب الهباشرة هستهر تعد بشكلٍ  ةففْ حال كاىت ثابت ،الضرائب

 فْ حال لم تكن ثابتة عىدٌا تعد هن الضرائب غٓر الهباشرة .
و اإل :هعٓار التحصٓل (2 لِ طبٓعة الجٍة التْ تحصل الضرائب أو إستىاد ٌو

ختمف ٌذا الهعٓار بٓن دول العالم . ،الوسٓمة الهستخدهة فْ تحصٓمٍا  ٓو
و التهٓٓز بٓن ا :ىقل العبء الخاص بالضرائب (3 ٓر الهباشرة لضرائب غٌو

ة حٓث تعتبر الضٓرب ،فراد الذٓن ٓتحهموىٍاعتهاد عمِ األوالهباشرة، وذلك باإل
بة بالهكمف األ اهباشرة عىدها ٓتحهمٍ ىٍا غٓر أخٓر بٍا، بٓىها تصىف الضٓر

 لِ شخص آخر.إف بٍا هباشرة فْ حال ىقمت هن الهكم
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 قتصاد تطور الضرائب في اإل 2-6
ور العدٓد هن الهراحل الفكٓرة قتصادي بالتزاهن هع ظٍفْ الفكر اإل راً شٍدت الضرائب تطو 

الثاهن  ٌو هجال فكري ظٍر فْ القرنو  قتصادي الفٓٓزوقراطْاإل( 1 وهن أٌهٍا: ،قتصادٓةاإل
لضرائب الهوحدة والهفروضة عمِ قتصاد باإلٌذا ا روٌتم هفكّ أعشر لمهٓالد فْ فرىسا، و 

ْ ٌم راضصحاب ٌذي األإن ا  لهصدر الوحٓد لتوفٓر الثروات، و اراضْ الزراعٓة كوىٍا تعد األ
ٓة جدوى لفرض الضرائب عمِ أفمذلك ال توجد  ،ٓراد بشكل صافْإالفئة الهجتهعٓة التْ تىتج 

ٌتم إن ٌذا الفكر إالسٓكْ: قتصادي الكالضرائب فْ الفكر اإل( 2 .خرىصحاب الطبقات األأ
 ةدارة هالٓإفضل أن أحٓث  ،ادات العاهة والىفقات العاهةٓر رة تحقٓق التوازن بٓن تقدٓرات اإلبضرو 

تم تفادي ،تعتهد عمِ وجود توازن فْ الهٓزاىٓة ىً أأي هخاطرة لظٍور عجز فٍٓا، حٓث  ٓو
بٓة عىد عدذي الهرحمة الفكٓرة هجهوعة هن األظٍرت فْ ٌ د هن الهفكٓرن الضٓربٓٓن فكار الضٓر

 (2012 ،ْبت)ثا: ٌهٍمأهن 
 م سهٓثدآالضرائب عىد  - أ

ٓل الهالئم، الٓقٓن  الجبآة، التحص :سس لمضرائب وشهمتأربعة أحٓث حرص عمِ تحدٓد 
ل لِ الضرائب ألإلِ ضرورة الحاجة إشار سهٓث أوالعدالة، و  ىٍا تعد هن الوسائل الرئٓسٓة لمتهٓو

 الخاص بالدول .

 الضرائب عىد دٓفد ٓركاردو  - ب
ن تبتعد عن تدخل الدول، ولكن أجآرة ٓجب صىاعٓة والزراعٓة والتن القطاعات الأحٓث رأى 

ا أهواجٍة الىفقات الخاصة بٍا ٓجب  عىدها تٓرد الدول ن تقتطع قٓهة ٌذي الضرائب، كها ٓعتبٌر
ىواع الٓرع الخاص بالهمكٓة العقآرة والهؤثرة عمِ السعر العقاري وال تؤثر عمِ أهن  ٓركاردو ىوعاً 

 سعر الهستٍمك.

 

 مسطينالنظام الضريبي في ف 2-7
ررا هررن الرردول بالىظررام السٓاسررْكٓرررتبط الىظررام الضررٓربْ فررْ فمسررطٓن   ،جتهرراعْ والقرراىوىْاإل، غٌٓر

ع حسرب هرن خرالل ىصوصرً الترْ ٓضرعٍا الهشررّ  ،ضٓربة ٓفرضً القراىون الضرٓربْلتزام بدفع واإل
، 2003ساسْ الفمسطٓىْ الهعدل لسىة ( هن القاىون اال88ها ىص عمًٓ الدستور كها فْ الهادة)

حد هرن أعفِ وال ُٓ  ،بقاىون إالٌا ال ٓكون ءلغاا  ضرائب العاهة والرسوم وتعدٓمٍا و فرض الحٓث أن 
وعمٓررررً فررررإن القرررراىون األساسررررْ  ،ٍررررا كمٍررررا أو بعضررررٍا فررررْ غٓررررر األحرررروال الهبٓىررررة فررررْ القرررراىونئداآ

هرر فرْ م هرن خرالل القراىون فقرط كهرا ٌرو األالفمسطٓىْ)الدستور( قرد حردد فررض الضررائب والرسرو 
 ع القواىٓن والدساتٓر لجهٓع دول العالم.جهٓ
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قتصرادي، إال تفراق برآرس اإلإىظام الضٓربْ قرد تهرت صرٓاغتٍا فرْ والبد هن القول أن عىاصر ال
وقرد جراءت  ،سررائٓمٓةٓة التْ كاىت تهارسرٍا السرمطات اإللمسٓاسة الهال واىعكاساً  أىٍا تعتبر اهتداداً 

حٓررث  ة،سرررائٓل والهىرراطق الفمسررطٓىٓإقتصررادٓة بررٓن لىظررام الضررٓربْ داعهررة لمعالقررات اإلصررٓاغة ا
ىتٍررراج سٓاسرررة ضرررٓربة هباشررررة هسرررتقمة، إقتصرررادٓة لمسرررمطة الفمسرررطٓىٓة تفاقٓرررة برررآرس اإلإسرررهحت 

بة الررردخل عمرررِ األفرررراد والشرررركات وضررررائب الهمكٓرررة وضررررائب ورسررروم الحكرررم  شرررهل ذلرررك ضرررٓر ٓو
ل إ تفاقٓة عمِ قٓامهحمْ، كها ىصت اإلال ٍا % هرن ضررائب الردخل الترْ تخصره75سرائٓل بتحٓو

% هرررن الضررررائب الهخصررروهة هرررن العررراهمٓن فرررْ 100سررررائٓل، وإهرررن  الفمسرررطٓىٓٓن العررراهمٓن فرررْ 
زدواج الضرررٓربْ فرررْ لهىرررع اإل الهسرررتوطىات إضرررافة إلرررِ ذلرررك ٓتوجرررب عمرررِ الجررراىبٓن العهرررل هعررراً 

 .(2012 ،)ابو زعٓتر السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة

لترزام السرمطة الوطىٓرة بسٓاسرة إتفاقٓرة عمرِ ت اإلىّصر دفقر ،الهباشررة ٓها ٓخص الضرائب غٓررأها ف
بة القٓهرة الهضرافة،  التفراق عمرِ أن ال تقرل ضرٓربة القٓهرة الهضرافة إ حٓرث ترمإسرائٓل بشرأن ضرٓر

%، أي أىٍا خاضعة 2فْ األراضْ الفمسطٓىٓة عن ضٓربة القٓهة الهضافة فْ إسرائٓل أكثر هن 
رررا فرررْ إسررررائٓل، وان تكرررون ذاتٍرررا هطبقرررة عمرررِ السرررمع إترررْ ٓرررتم متغٓٓرررر حسرررب  التغٓٓررررات الل قراٌر

لٓرررة لهقاصرررة الضررررائب الترررْ ٓحصرررمٍا كرررل طررررف آوترررم وضرررع  الهسرررتوردة والسرررمع الهىتجرررة هحمٓررراً 
 والهستحقة لمطرف االخر.

 جهالٍا بها ٓمْ:إٓهكن  التشٓرع الضٓربْ فْ فمسطٓن بعدة هراحل وبشكل عام قد هرّ 

ول ضٓربة أ(: ٌْ الفترة التْ تم فرض 1948)طاىْ حتِ عام ىتداب البٓرهرحمة اإل - أ
 دخل فْ فمسطٓن .

بٓق القاىون (: وفْ ٌذي الفترة تم تط1967-1948دىٓة والهصٓرة )ر هرحمة الوصآة اال - ب
لعام  13وتطبٓق القاىون رقم  ،ردىْ عمِ الضفة الغربٓةاأل 1964لسىة  (25)رقم 

 الهصري عمِ قطاع غزة . 1947
بقاء عمِ تطبٓق (: خالل ٌذي الفترة تم اإل1994-1967سرائٓمْ )تالل اإلحإلهرحمة ا - ت

 واهر عسكٓرة وتطبٓقٍا .أردىْ والهصري وتم اصدار ىفس القاىون األ
بالحفاظ عمِ الوضع قاهت السمطة الفمسطٓىٓة  (:1994هرحمة السمطة الفمسطٓىٓة ) - ث

لسىة  (17)بة الدخل رقم قاىون ضٓروهن ثم بدأت بتشٓرع  ،هن قواىٓن وتشٓرعات السابق
 ،2011لسىة  (8)قاىون رقم إصدرا قرار بوكذلك  ،2008وتعدٓالتً فْ سىة  2004

ادة اإلوقاهت عمِ ت بٓة وٓز  وتراوحت ،فرادىوحة لألعفاءات الههوسٓع الشرائح الضٓر
ىسبة ب ٌاتم اعتهادحسب القواىٓن والتعدٓالت التْ دخل الشركات فْ فمسطٓن ضٓربة 

 رباح صافْ الشركات وىوع الشركة .أ% حسب 20لِ إ% 15هن 
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 ستثمارالمبحث الثالث: اإل 3.2
 ستثمار ماىية اإل 3-1
قتصاد القوهْ ٓتعمق باإلىفاق الرأسهالْ عمِ الهشروعات الجدٓدة فْ عمِ هستوى اإل ستثهاراإل

 ،عات شق الطرق الرئٓسٓة والفرعٓةهثل هشرو  ،والبىٓة التحتٓة  قطاعات الهرافق العاهة
هشروعات ، لصحْ وتٍٓئة الهخططات العهراىٓةهشروعات تهدٓدات الهٓاي وتهدٓدات الصرف ا

ٓة فْ جتهاعالبىاء واإلسكان وتهدٓدات الكٍرباء وتولٓد الطاقة وكذلك هشروعات التىهٓة اإل
قتصادي الهشروعات التْ تتعمق بالىشاط اإلتصاالت باإلضافة إلِ هجاالت التعمٓم والصحة واإل

، اإلسكان، الزراعة، كالصىاعة ،السمع والخدهات فْ القطاعات اإلىتاجٓة والخدهٓةإلىتاج 
عتبر اإل، لصحةا ِ لإوٓشٓر  ،حدٓث الىشأة قتصادٓاً إ ستثهار هصطمحاً التعمٓم والسٓاحة، ٓو

صحاب أٓعود بالهىفعة الهادٓة عمِ  ،نقتصادي هعّٓ إهوال لتىشٓط هشروع توظٓف رؤوس األ
ؤثر  تصادي إقىً هتغٓر ألِ إكها ٓشٓر الهصطمح  ،قتصاد الوطىْعمِ اإل اً جابإٓالهشروع ٓو

لِ إستغالل تهمكً جٍة هعٓىة تٍدف هن ٌذا اإل س الهال الذيأهثل لر ستغالل األلِ األإٓسعِ 
قتصادٓة إسالٓب وطرق أعتهاد عمِ وذلك باإل ،تحقٓق هىفعة ذات هردود هادي وربح كبٓر

إىتاجٓة جدٓدة إلِ األصول اإلىتاجٓة الهوجودة فْ الهجتهع عتبر إضافة طاقات كذلك ُٓ ، حدٓثة
ىتٍِ إئهة، أو إحالل أو تجدٓد هشروعات بإىشاء هشروعات جدٓدة أو التوسع فْ هشروعات قا

ا اإل  فتراضْ، وكذلك شراء األوراق الهالٓة الهصدرة إلىشاء هشروعات جدٓدة.عهٌر

 

 ستثمارمفيوم اإل 3-2
سٍم ستثهار ثابت كاألإوفٓر الخدهات أو السمع وقد ٓكون تو   ىتاجإس الهال الهستخدم فْ أٌو ر 

و ستثهار إالههتازة والسىدات أو  تْ ٓشتٓرٍا لصول ااأل ٓضاً أهتغٓر هثل همكٓة الههتمكات، ٌو
ستثهار عمِ فاإل ،قبمْتجل الحصول عمِ دخل فْ الوقت الحالْ أو الهسأهن  ،تفراد والهىشااأل

س هالْ عمِ الهشروعات الجدٓدة فْ قطاعات أىفاق الر عمق باإلقتصاد القوهْ ٓتهستوى اإل
هشروعات ، عات شق الطرق الرئٓسٓة والفرعٓةهثل: هشرو  ،ٓةتالهرافق العاهة والبىٓة التح

سكان تٍٓئة الهخططات العهراىٓة، هشروعات البىاء واإلتهدٓدات الهٓاي والصرف الصحْ و 
ٓة فْ هجاالت التعمٓم والصحة جتهاعاإل وكذلك هشروعات التىهٓة ،كٍرباءوتهدٓدات ال

الخدهات فْ و ىتاج السمع قتصادي إلِ الهشروعات الهتعمقة بالىشاط اإللإضافة تصاالت باإلواإل
هكن  (،التعمٓم والسٓاحة، الصحة، سكاناإل، اعةالزر ، الصىاعة) ىتاجٓة والخدهاتٓةالقطاعات اإل ٓو

هوجودة فْ الهجتهع  ىتاجٓةإصول أِ إلدٓدة ىتاجٓة جإضافة طاقات إىً أعمِ  ٓضاً أتعٓرفٍا 
ىتٍِ إالل أو تجدٓد هشروعات إحأو  ،ىشاء هشروعات جدٓدة أو التوسع فْ الهشروعات القائهةإب
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ا اإل  ،)خضر شاء هشروعات جدٓدةىلهصدرة إلوراق الهالٓة اوكذلك شراء األ ،فتراضْعهٌر
2017). 

 

 ستثمار ىمية األأ 3-3
 ،فراداد القوهْ والدخل القوهْ وعمِ األقتصهردودات عمِ اإلهن لٍا  لهاٌهٓة أستثهار لإلن إ

 وتتمخص كها ٓمْ: 

ادة ىسبة الهتوسط لىصٓب كل  رفع هستوٓات اإلىتاج، وبالتالْ التأثٓر إٓجابًٓا بالدخل القوهْ وٓز
تقدٓم ها ٓحتاجً الهواطن والهستثهر هن و ، تحقٓق الرفآٌة لألفراد ورفع هستوى هعٓشتٍم، فرد

ىخراط فْ سوق العهل وبالتالْ تخفٓض ٔفاق أهام العاطمٓن عن العهل لإلفتح ا، خدهات أساسٓة
ن الرأسهالْ الخاص بالدولة، هستوٓات البطالة إهداد سوق العهل باألٓدي ، رفع ىسبة التكٓو

ّٓن هن شتِ التخصصات إشباع حاجات الهواطىٓن هن خالل ، العاهمة الهاٌرة والفىّٓٓن واإلدآر
وفتح أبواب تصدٓر السمع إلِ  ،السمع والخدهات الهىتجة هحمًٓا التْ تتهاشِ هع رغباتٍم وضع

 .(2016 ،)الحٓاريستغاللٍا فْ الشراءإتالْ توفٓر عهالت أجىبٓة ضروٓرة الخارج وبال

 

 ستثمار نواع اإلأ 3-4
ىواع أجد تو و ،جمًوذلك بحسب الٍدف الذي وجدت أل خرستثهار تتفاوت هن ىوع ٔىواع اإلأن إ

برز ٌذي أوهن  ،لمٍدف والغرض والوسائل والعائد والهخاطر ستثهار وهتىوعة طبقاً هتعددة لأل
 (2016 ،)ٌاجرىواع: األ
 ستثهار.هتٍا فْ اإلٌْ التدفقات الهالٓة الهحمٓة لمدولة وهدى هساٌ اإلستثهار الوطىْ: - أ
 .صمٓةدولتً األة الوافدة عمِ دولة غٓر ٌْ التدفقات الهالٓ اإلستثهار األجىبْ: - ب
سٍم وسىدات وشبً ىقود وسمع أصل بٓن ٌْ خطة توٓزع األ اإلستراتٓجْ: اإلستثهار - ت

قتصادي الفائدة وهعدل التضخم والىهو األ سعارفْ ضوء توقعات الهستثهر أل ،عقاراتو 
 .ستثهار هن هخاطروها ٓحٓط باإل

 .ةآرع الهختمفل بىفسً إلقاهة الهشصاحب الها ٓجٓرً ذيال وٌاإلستثهار الهباشر:  - ث
ستثهار تُىّفذي هىشأة أو هجهوعة هىشآت تتبع همكّٓتٍا لمدولة ضهن إٌو  العام: اإلستثهار - ج

 .شركة عاهة
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ّْ ضهن شركٍة إٌو  اإلستثهار الخاص: - ح ستثهار ُٓىّفذي فرد أو هجهوعة أفراد بشكل قاىوى
 خاّصة.

عّٓة، هثل الهشروعات هاجتلسعْ ىحو رفع رفآٌّة األفراد اإلٌو ااإلجتهاعْ:  اإلستثهار - خ
 .والٓراضّٓة الثقافّٓة

ل األجل:  - د  ،أكثر راوح زهىٍا بٓن خهس وعشر سىوات وأحٓاىاً تٓاإلستثهار طٓو
براهج استحداث  و إقاهة السدود الهائٓة الضخهة، إىتاج األخشاب، كهشروعات التشجٓر

لعهمْ بها فْ ذلك هن أعهال البحث العمهْ والتصهٓم ثم التطبٓق ا ،تقىٓات جدٓدة
  .اىتاجٓاً 

إلِ  وٓصل أحٓاىاً أعوام ) ةراوح زهىٍا بٓن عام واحد وثالثتٓ :اإلستثهار قصٓر األجل - ذ
 .إقاهة هرفق وأتأسٓس هصىع  ،ستصالح أرض، إخهسً أعوام( كإشادة بىاء

 
 ستثمار محددات اإل  3-5

ت التْ تقوم دان ٌىاك بعض الهحد، إال أستثهار بٍا بالفائدةهع كل الهؤشرات التْ ٓعود اإل
 (2017 ،)خضر: ستثهار هىٍافْ طٓرق تىهٓة ٌذا اإل أحٓاىأبهثابة عائق 

 ستثهار.الشغف فْ اإل - أ
 ستثهآرة.إلحتهاالت ااإل - ب
 قتصادٓة وأهىٓة. ا  ها ٓحٓط بالهىشأة هن ظروف سٓاسٓة و  - ت
 ستثهار.السٓاسات االقتصادٓة فْ هىطقة اإلطبٓعة  - ث
 عدم التىاسب فْ سعر الفائدة.  - ج
 .ستقرارإلِ عىصر اإلتقار فاإل - ح

 

 ستثمار مجاالت اإل 3-6
 ،)ٌررراجر وتختمرررف الهجررراالت وفقرررًا لمٍررردف ووفقرررًا لررررأس الهرررال: هجررراالت هتعرررددة لإلسرررتثهارٌىررراك 
2016) 
 ستثهار وفقًا لمٍدفأواًل: هجاالت اإل 

 :ستٍالك هثلو اإلأستثهار باإل ةو تجارة سمع خاصأىتاج إٌو : اإلستثهار فْ هجال الصىاعة
 ع صىاعٓة.هشآر

 ستثهار هثل الهشآرع السٓاحٓة.ٌو تقدٓم خدهات خاصة باإل :اإلستثهار فْ هجال السٓاحة
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ستٍالك هثل واإل ستثهارىتاج خدهات وسمع خاصة باإلإاإلستثهار فْ هجال الزراعة: ٌو 
 الهشآرع الزراعٓة.

 ستثهار و فقًا لرأس الهالثاىًٓا: هجاالت اإل 
هار فْ السوق ستثر الهحمٓة جهٓع الفرص الهتاحة لإلستثهااالت اإلتشهل هج :اإلستثهار الوطىْ

ىفذي شخص  و هجهوعة أ ت خاصةآو هجهوعة هىشأو هىشاة أشخاص أو هجهوعة أالهحمْ ٓو
 ت عاهة.آهىش

صول هؤسسات تعهل فراد فْ دولة ها ألألحد اأو أسسات حدى الهؤ إ هتالكإ: اإلستثهار األجىبْ
 و غٓر هباشر.أهباشر  ارات الخارجٓة بشكلٍ ستثهخرى وتتم اإلأفْ دولة 

 

 ستثمارأىداف اإل 3-7
 (2017 ،)هىةوأٌهٍا:  رستثهاوجد العدٓد هن األٌداف العاهة لإلٓ

العوائد التْ تحافظ عمِ القوة الشرائٓة و رباح الرأسهالٓة أللِ تحقٓق اإ ستثهاراإل ٍٓدف - أ
 .لقوة الشرائٓة بسبب التضخمىخفاض اإٍذا ٓتم توفٓر الحهآة لمهال ضد وب ، لمهستثهر

وتحقٓق عوائد هالٓة هقبولة هع ٓزادة  ،ستهرار فْ تىهٓة الثروة الهالٓةالحفاظ عمِ اإل - ب
 . قٓهة رأس الهال

ْ ستثهارات التعن طٓرق التركٓز عمِ اإل ،الحصول عمِ أعمِ قٓهة لمدخل الحالْ - ت
 . عتبارات كالهخاطرإ يلتفات ألتحقق عوائد هالٓة عالٓة دون اإل

 
 ستثمار العوامل المشجعة عمى اإل  3-8
اا  ستخداهٍا و ا  عتهادٌا و إىاك هجهوعة هن العواهل التْ ٓتم ٌ عهال هشجعة عمِ أ عتباٌر
 (2016 ،)الحٓاري: ستثهار هىٍااإل
ن تىسجم أو  ،ستقرارن تتسم بالوضوح واإلأفٓجب  :قتصادٓة الهالئهةاإلو العواهل السٓاسٓة  - أ

لِ إستثهار ٓحتاج ن اإلإ تطبٓق ٌذي السٓاسة. ةع إهكاىٓه القواىٓن والتشٓرعاتهعٍا 
ستٓراد ٌداف العاهة لمقطاع الخاص فْ اإلطار األإتعطْ الحٓرة ضهن  ةسٓاسة هالئه
ل األ ،والتصدٓر ن تكون هستقرة وهحددة أحٓث ٓجب  ،هوال والتوسع فْ الهشآرعتحٓو
حتوى عمِ الكثٓر إن ولو ستثهار ال ٓتحقق فْ قاىو ن تشجٓع اإلأذلك ٓعىْ  و ،وشاهمة

قتصادٓة إلالسٓاسات الكن ٓتحقق ىتٓجة جهمة هن  ،ستثىاءاتعفاءات واإلهن الهزآا واإل
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ن السوق والطمب تؤهّ و  ،سعار هىافسة هن جٍةبأىتاج ْ توفر هستمزهات اإلتلالهتوافقة ا
 .لتصٓرف الهىتجات هن جٍة اخرى الفعال

وذلك هن حٓث  الهىاطق الصىاعٓة الهالئهة: اً ستثهار وخصوصإلالبىٓة التحتٓة الالزهة ل - ب
غمب ن لم تكن هساوٓة ألإفضل أتصاالت بدرجة الهواصالت واإل، الهاء، الكٍرباء توفٓر

 ،ٓةدىِ هن ٌذي البىألِ ضرورة توفر حد إقتصادٓة تشٓر فىظٓرة التىهٓة اإل، دول العالم
ستثهارات الهىتجة سعار هعتدلة لكْ تستطٓع اإلأووضعٍا تحت تصرف الهستثهٓرن ب

ٓىدرج ضهن البىٓة التحتٓة ضرورة توفر الكفاءات  ٓضاً أو  ،ىتاج بتكالٓف هىافسةهباشرة اإل
ن تكون أ، فالهٍم ةوراق الهالٓألسٍم واسواق األأخاصة و والعىاصر الفىٓة والهصارف ال

راضْ قمٓمة بحٓث أجارات وقٓهة ا  تصاالت و ا  ىتاج هن كٍرباء وهٓاي و اإل سعار عىاصرأ
 .تعهل عمِ توفٓر تكالٓف االستثهارشجع الهستثهٓرن و ت

سٓس والترخٓص وطرق الحصول عمِ أجراءات التإعن  دآرة الهىاسبة: بعٓداً البىٓة اإل - ت
افقة هكتب الهستثهٓرن الذٓن ٓحصمون عمِ هو  ةحٓث تىتٍْ هعاىا ،الخدهات الهختمفة

 وأارة الكٍرباء سواء هن وز  ،هن دواهة الحصول عمِ تراخٓص هختمفة ستثهاراإل
ن  وأالصىاعة   .البمدٓات وأالتهٓو

ختالفٍا هع إوعدم تىاقضٍا ووضوحٍا وعدم  ىسجام القواىٓن هع بعضٍاا  ضرورة ترابط و  - ث
 القرارات والسٓاسات الهختمفة.

 
 ستثمار في فمسطين اإل  3-9
ر البىٓة التحتٓة عمِ ىطاق واسع ،ستراتٓجْن هوقع فمسطٓن اإلإ جود وو  ،ولحاجتٍا لتطٓو

الفمسطٓىْ قائم عمِ القطاع قتصاد ن اإلألِ حقٓقة إالىاشئة غٓر الهستغمة باإلضافة  سواقاأل
ستراتٓجٓة اإلف ،ستثهارذو هكاىة كبٓرة لإل خصباً  فكمٍا عواهل تجعل هن فمسطٓن هكاىاً  ،الخاص

دأت لفعل ب، حٓث باساسْ ىحو التصدٓر لمخارجأ رتكزة وهوجٍة بشكلقتصادٓة هالفمسطٓىٓة اإل
تحادات ت الحرة واإلتفاقامٓهٓة ودولٓة عن طٓرق شبكة هن اإلقإعهمٓات دهج هع هؤسسات 

والتغمب عمِ  ،جىبٓةاألتصال باألسواق داف الخطة الحالٓة عمِ تحسٓن اإلأٌ وتؤثر ،التجآرة
ستثهار فْ تشجٓع اإلن إ، فشخاص لٍذا السوقة السمع واألحرك قات التْ تحد هنالعقبات والهعو  

ادة العهالة  ٓضاً أبل ٓركز  ،تصادي الفمسطٓىْقلِ ٓزادة حجم اإلإمسطٓن ال ٍٓدف فقط ف عمِ ٓز
ادة  ،فْ القطاع الخاص ادة دخل الفرد قد ٓؤدي أحٓث  ،الدخل وتحسٓن هستوى الهعٓشةوٓز ن ٓز

ِ جىب هع تسوٓة سمهٓة عادلة، وقد إل ذا ها تحقق جىباً إستقرار فْ الهىطقة لِ تعٓزز اإلإ
قتصادٓة لتشجٓع ذا الجاىب هجهوعة هن القواىٓن اإلالسمطة الفمسطٓىٓة بخصوص ٌ صدرتأ
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وتقدم لٍم  ،ستثهاراتٍم الهالٓةإرجعٓة هودعم الهستثهٓرن الهحتهمٓن هن أي هخاطر وتعٓزز 
بٓة وتخفٓضات عمِ ضٓربة الدخلاإل ستثهار ستثهار ٓشجع اإلشجٓع اإلفقاىون ت ،عفاءات الضٓر

جىبٓة الهسجمة لههارسة طاعات هن كل الشركات الهحمٓة واألجهٓع القهوال فْ ورؤوس األ
 .(2017 ) العىبتاوي،االعهال فْ فمسطٓن

تغٓرات الفستثهار فْ فمسطٓن بهجهوعة هن الهحددات والعواهل الداخمٓة والخارجٓة، ٓتأثر اإلو 
والسٓاسٓة هىٓة وضاع األأللِ حد كبٓر بحدوث تغٓرات عمِ اإبط ستثهار ترتعمِ هستوى اإل

لتطورات وشكمت ا، ٓىٓة والبٓئة القاىوىٓة الىاظهةوتطور االداء والذات لهؤسسات السمطة الفمسط
عمِ  كثر تأثٓراً العاهل األ ،رضسرائٓمٓة عمِ األجراءات التصعٓدٓة اإلفْ العهمٓة السٓاسٓة واإل

احل التْ هر بٍا كن تقسٓم الهر ٓهفعام  وبشكلٍ  ،لهىطقة الفمسطٓىٓةستثهاري فْ االهىاخ اإل
ثهار ستالتطورات عمِ هستوى اإل تظٍرساسٓة، وهىٍا أبعة هراحل أر ِ إلستثهار فْ فمسطٓن اإل

 (2014 ،)هاس: فْ فمسطٓن جهالْ قٓهة التكوٓن الرأسهالْ الثابتإفْ  خالل تمك الهراحل ههثالً 
 (1999-1994) ولىالمرحمة األ  3-9-1

ىشاء السمطة الفمسطٓىٓة، ورافق ٌذي الفترة ٌدوء ىسبْ ا  سمو و و أفاق إتتهثل الهرحمة التالٓة لتوقٓع 
ىعكس ذلك ا  هىْ، و ستقرار الوضع السٓاسْ واألا  تفائمة بخصوص العهمٓة السٓاسٓة و وتوقعات ه

 1042ستثهار السىوي خالل تمك الفترة هن رتفع حجم اإلإحٓث  ،ستثهارفْ تزآد هستوٓات اإل
خٓر ، وشٍد العام األ1999ر فْ العام همٓون دوال 1874كثر هن ألِ إ1994همٓون دوالر عام 

 ،% هقارىة بالعام السابق38بىسبة  ستثهارات حٓث زادتكبر فْ حجم اإلرتفاع األاإل (1999)
هكن  ول قاىون لتشجٓع ألِ صدور إستثهار ى جزء هن ٌذا التطور فْ هستوى اإلعز ن ُٓ أٓو

 .1998ستثهار عمِ الهجمس التشٓرعْ اإل

 (2002-2000مة الثانية )المرح 3-9-2
، هن حصار سرائٓمٓة تصعٓدٓةإجراءات إفمسطٓىٓة الثاىٓة وها رافقٍا هن ىتفاضة الىدالع اإلإهع  
 ،جتهاعٓة الفمسطٓىٓةقتصادٓة واإلحتٓة، تراجعت غالبٓة الهؤشرات اإلغالق وتدهٓر لمبىٓة التإ
سىوي بشكل ستثهار الهستوى اإل ستقرار، تراجعكثر حساسٓة لحالة عدم اإلر األعتباري الهؤشإوب

ستثهارات فْ ىسحاب كبٓر لإلإعمِ حدوث  (1)وتدل البٓاىات بالشكل ، همحوظ خالل تمك الفترة
ستثهٓرن وخوفٍم عمِ ىعدام ثقة الها  هىْ و ىتٓجة تدٌور الوضع األ ،الهىاطق الفمسطٓىٓة

 همٓون دوالر. 87.5لِ هستوى إ 2002ستثهار فْ العام إلفقد ٌبط حجم ا، ستثهاراتٍمإ
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ن الرأسهالْ الثابت فْ فمسطٓن1شكل)  (: إجهالْ التكٓو
 ( باالسعار الثابتة2013-1994خالل الفترة )

 

 الهصدر: الجٍاز الهركزي لإلحصاء

 (2007-2003) المرحمة الثالثة 3-9-3
ام لِ ذروتً فْ العإالسرائٓمْ الخطٓر إبعد وصول التصعٓد  ىسبٓاً  شٍدت ٌذي الهرحمة ٌدوءاً  

جراءات ِ ذلك اإلإلضف أ ،جتٓاح غالبٓة الهدن والتجهعات الرئٓسٓة الفمسطٓىٓةا  و  ،2002
عمِ صالح والتىهٓة وىشر هبادئ الشفافٓة والحوكهة ة التْ جاءت فْ سٓاق عهمٓة اإلٓحٓحالتص

ىصعٓد الههارسات الحكوهٓة، و  صالح الهالْ ٍدوء والتقدم الهحرز فْ عهمٓة اإلعكس ٌذا الا 
ادة هستوى اإلا  و  ،سترجاع ثقة الهستثهٓرنإي بدار اإلو  % 27ستثهار بأكثر هن ىعكس ذلك فْ ٓز

ادة فْ اإلا  و  ،وحدي 2003فْ العام  ، لأق ستثهارات فْ السىوات الالحقة ولكن بوتٓرةستهرت الٓز
رات الهرتبطة همٓون دوالر، ولكن التطو 1234ىحو  2005ستثهار فْ العام ن بمغ حجم اإلألِ إ

والحصار الذي فرض عمِ الهىاطق  ،ىتخابات البرلهاىٓة الفمسطٓىٓةحهاس باإلبفوز حركة 
 هرة اخرى، ستثهاريضطراب الهىاخ اإلإسام الداخمْ ساٌهت بشكل كبٓر فْ ىقواإل ،الفمسطٓىٓة

 2007همٓون دوالر فْ العام  888قل هن أِ إلستثهارات لتصل لذي ترجم فْ تراجع األهر ااأل
ات قٓربة هن ْ هستٓو  .2002تمك التْ كاىت سائدة فْ العام  ٌو
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 :  (2013-2008المرحمة الرابعة) 3-9-4
ىقسام وها ترتب عمٍٓا هن تشكٓل حكوهتٓن واحدة فْ الضفة واالخرى فْ غزة، هع تعزز حالة اإل

، هىح لمحكوهة الفمسطٓىٓة فْ الضفةالهجتهع الدولْ والجٍات الهاىحة بضخ الهساعدات وال أبد
وتشٓر  ،ستثهآرة فْ الضفة الغربٓةقتصادي والبٓئة اإلداء اإلاأل إٓجابًا عمِ ىعكس ذلكا  و 

ادة اإلإلالبٓاىات  لتصل الِ حوالْ  2008فْ العام  وخصوصاً  ،ستثهارات بشكل همحوظِ ٓز
ادة بمغت ىحو 1200 ، وتحقق ثبات ىسبْ 2007همٓون دوالر عن العام  312همٓون دوالر بٓز

حتِ العام  تقٓرباً  همٓون دوالر سىوٓاً 1300ىوات الالحقة عىد هستوى ستثهار فْ السفْ حجم اإل
ادة همحوظة فْ اإل 2012د العام ، وش2011ٍ كثر هن أستثهار ستثهارات حٓث بمغ حجم اإلٓز
بىٓة عمِ الحصة ستحواذ األإحظ هن البٓاىات التفصٓمٓة لكن هن الهال ،همٓون دوالر1646

بىٓة فْ ستثهار باألهٓن عمِ التوالْ، وساٌم تركٓز اإلْ العاستثهارات الهتحققة فكبر هن اإلاأل
ض الهستوٓاتعمِ ٌذٓن العاهٓن   الهتحققة. الهىخفضة تعٓو

تهثل بعدد الشركات، وتىسجم ستدالل عمِ هالئهة البٓئة اإلخر هٍم فْ اإلآهؤشر  ستثهآرة ٓو
ذ تفٓد بٓاىات إ(، 2012-2006هارات خالل الفترة )ستثٓاىات الهرصودة هع تطورات حجم اإلالب
ن عدد الشركات أقتصاد بات والترخٓص الصىاعْ فْ وزارة اإلدارة العاهة لتسجٓل الشركاإل

اً  ففْ حٓن بمغ عدد الشركات الجدٓدة  ،2007هىذ عام  هستهراً  شٍد تزآداً  الجدٓدة الهسجمة سىٓو
كة فْ العام شر 1196د الِ رتفع العدإشركة( 637)2006لضفة الغربٓة عام الهسجمة فْ ا

ادة كبٓرة فْ ر  2008شٍد العام ردىْ و أهمٓون دٓىار 166س هال بمغ أبر  2007 س الهال أٓز
 824س هال بمغ ىحو أشركة بر  1653لتبمغ  2009ٓث بمغت الهستثهر فْ الشركات الجدٓدة ح

 .ن دٓىارهمٓو 

و  2010ام عو ها األأثهاري الهىاسب فْ الضفة الغربٓة ستشارة واضحة لمهىاخ اإلإوفْ ذلك 
عداد إفْ  ىسبٓاً  ستقراراً إوشٍدت  2009فتراجعت عن الهستوٓات السائدة فْ العام  2011

ىخفاض عدد الشركات الهسجمة فْ إ ٓضاً أوهن الهالحظ  ،هوالٍاأ الشركات الهسجمة ورؤوس
 دٓىار. 636هوالٍا حوالْ أت رؤوس شركة فْ حٓن بمغ 1070حٓث لم تتجاوز  2012العام 
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 : عدد الشركات الجدٓدة الهسجمة فْ فمسطٓن ورؤوس اهوالٍا( 2شكل)

 2013-2006خالل الفترة 

 

 الهصدر: الجٍاز الهركزي لالحصاء

 

 ستثمارية في األراضي الفمسطينيةالبيئة اإل 3-10

ستثهاري فْ هختمف فتحت السمطة الوطىٓة الهجال اإل ىظرًا لتطور األحداث السٓاسٓة وها واكبٍا،
م، 1998لعام  (1)ستثهار الفمسطٓىْ رقم قتصادٓة حسب ها ىص عمًٓ قاىون اإلالقطاعات اإل
ذا القاىون ٓعتبر اإلطار التشٓرعْ الذي ٓكفل لمهستثهٓرن لتشجٓع اإل ستثهار فْ فمسطٓن، ٌو

سٍل  ر،ة الالزهة، والضهاىات الضروٓرة ألهوال الهستثهالفمسطٓىٓٓن وغٓر الفمسطٓىٓٓن الحهآ ٓو
شتهل القاىون عمِ العدٓد هن الحوافز واإلعفاءات الههىوحة ا  و  ،راتٍم بٍذا الشأنتخاذ قراإعمٍٓم 

مٓا لتشجٓع ستثهار تسهِ الٍٓئة الفمسطٓىٓة العُ عمِ إىشاء ٌٓئة عاهة لإللمهستثهٓرن، كها ىص 
ىون لٍذي الٍٓئة وضع عتبآرة هستقمة، وأوكل القاإ، وتتهتع ٌذي الٍٓئة بشخصٓة ستثهاراإل

صدإلالسٓاسات ا آرة، بها ٓضهن تحقٓق ستثهار الهوافقات عمِ كل الهشآرع اإلستثهآرة وا 
قتصادٓة فْ فمسطٓن وفق األٌداف والبراهج واألولوٓات الهستٍدفة، كها قام الهشّرع التىهٓة اإل

ٓجاد قاىون عصري إجل أفْ هواد القاىون هن  2014عدٓالت وصاىع القرار الفمسطٓىْ بعهل ت
ض هستوى الهخاطر الذي ستثهارلتشجٓع اإل ٓواجًٍ  فْ فمسطٓن وتخفٓض تكمفتً وتعٓو

ل ِ جذب اإلإلشد الحاجة أستثهار فْ فمسطٓن فٍْ فْ ن باإلو الهستثهرون الراغب ستثهار لتهٓو
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قتصادٓة ٓتضهن كل العىاصر القاىوىٓة واإل ستثهاريإاخ الخطط التىهوٓة هن خالل خمق هى
 جتهاعٓة الهالئهة . والسٓاسٓة واإل

ن تٓزد هن أهن القواىٓن الضٓربٓة التْ ٓهكن ن السمطة الفمسطٓىٓة وضعت هجهوعة إولذلك ف
ستثهار عاش اإلإىر هن أثستثهار هها لً خر وضعت قواىٓن لتحفٓز اإلوعمِ الجاىب أ ،ٓراداتٍاإ
 ىً ال بد هن تحقٓق التوازن بٓنأوترى السمطة الفمسطٓىٓة بذلك ب ،قتصاد الفمسطٓىْقوٓة اإلوت

ادة اإلأستثهار التْ هن شوقواىٓن تشجٓع اإلالقواىٓن الضٓربٓة  ستثهار الذي ىٍا تٍٓئة الظروف لٓز
ادة إبدوري ٓؤدي  بة الدخل. إلِ ٓز  ٓرادات ضٓر

ولكن  ،ستثهارقتصادي وهىطقة كبٓرة فْ هجال اإلإلعتبر فمسطٓن غىٓة هن ىاحٓة الفكر احٓث تُ 
رة تتجاوز لِ حوافز كثٓإستثهار بحاجة جعل هجال اإلالهحٓطة والهتغٓرات تالظروف السٓاسٓة 

 ٓرادات لدعم الهوازىة فٍْ تسعِ دائهاً إوالسمطة الفمسطٓىٓة بحاجة الِ  ،تمك الهؤثرات والهخاطر
ل هن خالل اإل وفا، –) هركز الهعموهات الفمسطٓىْالضرائب بشكل خاص ٓرادات الهحمٓة وعمِلمتهٓو

2011). 
 
ات التي ُتعنى بتشجيع االستثمار وأثرىا عمى القرار القوانين واالتفاقي 3-11

 االسـتثماري
 قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني  3-11-1

 عمِ القٓام عهمت السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة هىذ هجٓئٍا إلِ أراضْ الضفة الغربٓة وقطاع غرزة
فرْ األراضرْ الفمسطٓىٓة بعد اة جرل تىظرٓم الحٓرأهن  ،بإعداد الكثٓر هن القواىٓن وهشآرع القواىٓن

القاىوىٓة أو ، جتهاعٓرةاإل، سواء فْ الىواحْ السٓاسرٓة ،حتالل اإلسرائٓمْ هىٍاىسحاب اإلإ
ا جرل الرقْ أوهن  ،ستقرار فْ حٓاة الهواطنجل إٓجاد جو هن اإلأهن  ..االقتصادٓة وغٌٓر

قتصاد إتْ تتعمق برالىٍوض بالقواىٓن ال والتطور لمحاق بالركب الهحٓط هن حولىا، وكان هن أٌم
رذا ال ٓعىرْ عدم أٌهٓة  1995ستثهار الصادر عام ضْ الفمسطٓىٓة ٌو قاىون تشجٓع اإلاألرا ٌو

ٌرداف ٌذا القاىون أدٓد هن القواىٓن الهكهمة لهٍام و فٍىاك الع ،القواىٓن وهشآرع القواىٓن األخرى
لسمطة الوطىٓة فقد أصدرت ا، ة لًٌداف الهوضوعجل إىجاز األأهن  ،إلِ جىب بل وتسٓر جىباً 

الءم هع لٓت 1998ٌرذا القاىون وتم تعدٓمً عام  1995هجمسٍا التشرٓرعْ عرام بالفمسطٓىٓة ههثمة 
وطأة الهخاطر الىاجهة عن  جرل التخفٓف هنأٓث أصدرتً السمطة الفمسطٓىٓة هن ح، التطورات
ستثهارات األجىبٓة جتذاب اإلا  و  ،ستقرار السٓاسْ فْ األراضْ الفمسطٓىٓة هرن ىاحٓةعدم اإل

أٌدافً عبر  (1998لسىة 1)رقم ستثهاروقد لخص قاىون تشجٓع اإل، والهحمٓة هن ىاحٓة أخرى
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ات أستثهار لتحقٓق أٌداف و ٍٓدف قاىون اإل" أىًت عمرِ حٓث ىصّ  ،ىص الهادة الثاىٓة هىً ولٓو
ادة االستثهاراتالتىهٓة فْ ف   .( 2011، وفا –الفمسطٓىْ  ) هركز الهعموهات"مسطٓن هن خالل ٓز

 
 ستثمار في فمسطين ىم وسائل دعم اإلأ 3-11-2
 ستثهار فْ فمسطٓن.ٓئة الهسؤولة عن تشجٓع وتسٍٓل اإلتأسٓس الٍ - أ
 ستثهارات القائهة فْ فمسطٓن.اإلو  ،تقدٓم الضهاىات لمهستثهٓرن - ب
 هىح الحوافز لمهستثهٓرن. - ت
 طٓن.ستثهار فْ فمستوفٓر الهىاخ الهالئم لتشجٓع اإل - ث

 
 ستثمار في فمسطينيئة المسؤولة عن تشجيع وتسييل اإلتأسيس الي 3-11-2-1

ٓرة هن ع الفمسطهن خالل الهادة الثاىٓة ٓتبٓن أن الهشرّ  جرل أٓىْ قد وضع الوسائل الجٌو
فحسب الفقرة األولِ هن الهادة الثاىٓة هن ٌذا القراىون فقد  ،الوصول لألٌداف الهرجوة هن القاىون

وحسب  ،ٓئة الهسئولة بشكل هباشر تحت اإلشراف عمِ تىفٓذ ٌذا القاىون بحذافٓريتأسست الٍ
تهتع تمك تستثهار، بحٓث د سهٓت بالٍٓئة العاهة لتشجٓع اإلالهادة الثاىٓة عشر هن القاىون فق

عتبآرة الهستقمة واألٌمٓة القاىوىٓة الكاهمة لهزاولة ىشاطٍا وفقا ألحكام صٓة اإلالٍٓئة بالشخ
كون لتمك الٍٓئة هقر ٓستطٓع ذوي العالقة هراجعتً، نالقاىو  وتتكون الٍٓئة هن هجمس  ،ٓو

تً ههثمٓن عن القطاع العام والخاص كون رئٓس ٌذا الهجمس بحٓث ٓ ،هخرتص ٓضم فْ عضٓو
رر اإل ا اإلداري الكاهل كأي هؤسسرة وتتهترع ٌو وٓز كون لتمك الٍٓئة كادٌر قتصاد والتجارة، ٓو

ن ٌذي الٍٓئة تتهتع بأكثر إف الههىوحة لٍا وفق ٌذا القاىون، ووفق ٌذا القاىونبجهٓرع الصالحٓات 
هٍهة حسب الهادة الخاهسة عشر هن القاىون، ولعل أٌم ها تتهتع بً ٌو عهمٓة   20هرن

ون وكذلك األهر الهراقبة ووقف ستفادة هن ٌذا القاىحقٓة لإلٓرع األالهصرادقة عمِ هىح الهشا
ن فْ تجاوز بعض الهشآرع لمقاىون، باإلضافة إلِ الكثٓر هن الهٍام ستفادة هن القاىو اإل

ا، ولكن ال هجال فْ ٌذا البحث التطرف لٍا كاهمة قاىون  (الرئٓسٓة التْ ال تقل أٌهٓتٍا عن غٌٓر
 جٓع االستثهار(.تش  ،1998سىة ل 1رقم 
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 منح الحوافز لممستثمرين 13-11-2-2

ٓرودون اإل اىونبالىسبة لمحوافز التْ ٓقدهٍا الق سرتثهار فرْ األراضْ لمهستثهٓرن أو الرذٓن 
فقد أعطِ القاىون حوافز هن الىاحٓرة اإلجرائٓرة والترْ تتعمق بالثقة واألهان عمِ ها  ،الفمسطٓىٓة

بحٓث تتعٍد السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة بعدم تأهٓم الهشآرع  ،ٓستثهر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة
ىرً أالهادة السابعة هن القاىون عمرِ كها ىصت  ،ٓرق المجوء إلِ القضاءبشكل هطمرق إال عرن ط

"ال ٓجروز ترأهٓم الهشروعات أو هصادرتٍا كها ال ٓجوز الحجز عمِ أهوالٍا أو االستٓالء عمٍٓا 
كها ال ٓجوز هصادرة  القضاء"،أو تجهٓردٌا أو هصادرتٍا أو التحفظ عمٍٓا إال عن طٓرق 

ض  ،ٓة عىٍا إال فْ حاالت الهصرمحة والهىفعرة العاهةالهشآرع أو ىزع الهمك وذلك بعد تعٓو
حٓث  ،كها ورد فْ الهادة الثاهىة ىزع الهمكٓة عن أب الهشروع عن خسائري التْ قد تىشصاح

لمقاىون  ىً " ال ٓجوز ىزع عقارات الهشروع كمٍرا أو بعضرٍا إال لمهىفعة العاهة طبقاً أىصت عمِ 
ض عادل عن  قٓهة العقار عمِ أساس القٓهرة السروقٓة لمعقار والخسائر األخرى التْ وهقابل تعٓو

ْ حٓرة  ،آخر هن الحوافز اإلجرائٓة كها قدم القاىون ىوعاً "، قد تمحق بً ىتٓجة ىزع الهمكٓة ٌو
ل ر   ،س الهال الهستثهر واألرباح الهتحققة إلِ الخارج كها ورد فْ الهادة العاشرة هن القاىونأتحٓو

ل ألي إٓراد هالْ إلِ الخارج وبأي عهمةحٓث ضهىت ٌ ل ٓقبل  ذي الهرادة حٓرة التهٓو قابمة لمتحٓو
ىً ال ٓجوز التهٓٓز أة السادسة هىً فْ الفقرة األولِ كها ضهن القاىون حسب الهاد ر،بٍا الهستثه

ألولرِ هرن هتٓازات الههىوحة حٓث ىصت الفقرة اثهٓرن هن حٓث التهتع باإلبٓن أي هن الهست
 هتٓرازات الههىوحة وفقاً هرن التهترع باإل ،ستثىِ أي هستثهر هٍها كانال ُٓ ىً "أادة السادسة عمِ الهر

كها أعطِ القاىون ضهاىات إجرائٓة هن الىواحْ القاىوىٓة فْ حل   "،ألحكام ٌذا القاىون
حٓث ىٓة، ثمة لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓستثهار الههبرٓن الهستثهر والٍٓئة العاهة لألالىزاعرات هرا 

ها الهستثهر والسمطة الوطىٓة بان أعتقد إىً إذا أث ٓضهن آلٓة لحرل الىزاعات بح حد الطرفٓن ٌو
ستطاعة ألي هن الطرفٓن الطمب بإجراء هفاوضات بٓىٍها ىً باإلإف ،بٓىٍها أقرد ىش ٌىاك ىزاعاً 

ة الهحددة ٓحق ألي فإذا ها فشمت الهفاوضات فْ الفتر  ،لحل الىزاع القائم وفق أحكام ٌذا القاىون
وذلك  ،هرن الطررفٓن المجوء إلِ طرف ثالث هستقل وهمزم لمتحكٓم بٓىٍها أو لمهحاكم الفمسطٓىٓة

ذا هن ىاحٓة الضهاىات والحوافز .  40هن ٌذا القاىون والهادة  39حسب ها ورد فْ الهادة  ٌو
حٓث أعطِ القاىون  ،ٓىٓةستثهار فرْ األراضْ الفمسطالتْ كفمٍا القاىون لهن أراد اإل اإلجرائٓة

اٌا الكثٓر هن البمدان الهجاورة تضهاىات تضاٌْ بل وتٓزد عن الضهاىات اإلجرائٓرة التْ أعط
عىرد إجراء دراسة هقارىة ها بٓن قاىون تشجٓع  هن حٓث ىوعٓة ٌذي الضهاىات كها سٓتبٓن الحقاً 

، 1998السىة ( 1)) قاىون رقم  ةلهشابٍة فرْ بعرض الدول الهجاور االستثهار الفمسطٓىْ والقواىٓن ا
 االستثهار(.تشجٓع 
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 تقديم الضمانات لممستثمرين  3-11-2-3
ا قاىون تشجٓع اإلالضهاىات والح وتكون  ،ستثهار ٌْ الضهاىات والحوافز الهادٓةوافز التْ ٓوفٌر

لتْ أعطت فقد تعددت الهواد القاىوىٓة فْ ٌذا القاىون ا ،عمِ شكل إعفاءات جهركٓة وضٓربٓة
ستثهار حسب ها ورد هن حوافز اإل فهثالً  ،سرتثهار الحوافز الهادٓة الهغٓرةلمهستثهر ولهرن أراد اإل

هن القراىون  22حسب الهادة ب وي هشروع ٓستفٓد هن ٌذا القاىون بالىسبة لمهوجودات الثابتة أل
ة إدخالٍرا شٓرط ،ىرً ٓتوجرب إعفراء الهوجودات الثابتة لمهشروع هن جهٓع الجهارك والضرائبإف

وكرذلك بالىسربة  ،ستثهارالهحدد هن قبل الٍٓئة العاهة لإل إلرِ األراضرْ الفمسطٓىٓة فْ الوقت
عمِ أن ال تٓزد عن قٓهة  ،عفِ هن الجهارك والضرائبلقطرع الغٓرار الهستوردة لمهشروع فإىٍا تُ 

الثابتة الترْ تمرزم عفِ جهٓع الهوجودات وكذلك تُ  ،هرن قٓهة الهوجودات الثابتة لمهشروع % 15
ري هن الجهارك والضرائب شٓرطة أن ٓؤدي ذلك إلِ ٓزادة اإلىتاجٓة  لتوسرٓع الهشروع وتطٓو

ادة تطرأ عمِ ق ،لمهشروع رتفاع األسعار لتمك إىاتجة عن  ،ٓهة الهوجودات الثابتةوكذلك أي ٓز
ادة أجور الشحن أو سعر التحٓو الهوجودات فْ بمد الهىشأ أو  ح القاىون الهشآرعوكذلك هىل، ٓز

الالزهة حوافز هادٓة عمِ  ستثهار وحاصرمة عمرِ التراخٓصالتْ تصادق عمٍٓا ٌٓئة تشجٓع اإل
هىح اإلعفاءات بحٓث تُ  ،أقسام ةس هال الهشروع، فقد قسم القاىون ٌذي الفئرات إلِ ثالثأأساس ر 

هن القاىون إلِ  23دة حٓرث قسهٍا حسب الها ،لٍذا التقسرٓم الهىصوص عمٍٓا فْ القاىون وفقاً 
 هشآرع ٓتكون:

ىون إعفاء هرن حٓث هىحٍا القا ،قل هن همٓونأرأسهالٍا هن هائة ألف دوالر حتِ  - أ
بة لهدة خهس وبعدٌا أخضعٍا لضٓربة دخل  ،سىوات هن تآرخ بدآة إىتاجٍا الضرٓر

 .لغآة ثهاىٓة سىوات إضافٓة % 10عمِ ربحٍا الصرافْ بهعدل 
حٓث هىحٍا إعفاء هن  ،قل هن خهسة هالٓٓن دوالرأوالر حتِ رأسهالٍا هن همٓون د - ب

بة الدخل لهدة خهس سىوات هن تآرخ بدآة إىتاجٍا ثم بعدٌا أخضعٍا لضٓربة  ،ضٓر
 .ةثىْ عشر سىة إضافٓإولغآة  % 10دخل عمِ صرافْ ربحٍا بهعدل 

 ردة خهسرعفاء هن ضٓربة الدخل لهرأسهالٍا أكثر هن خهسة هالٓٓن دوالر كذلك هىحٍا إ - ت
هردة ثم بعدٌا أخضعٍا لضٓربة عمِ صافْ ربحٍا ل ،سىوات هن تآرخ هزاولتٍا ىشاطٍا

تشجٓع  ،1998( السىة 1) قاىون رقم) %10سهْ قدري إسىة إضافٓة بهعدل  ةعشر  سرت
 . (االستثهار
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 ستثمار في فمسطين توفير المناخ المالئم لتشجيع اإل 13-11-2-4
لٍا صفة خاصة هن  هشآرع (1998لسىة  1)رقم  هن القاىون 23الهادة أضاف القاىون فْ 

فقد أعطاٌا القاىون  ،وٓصادق عمٍٓا فقط هجمس الوزراء وبقرار هىً ،س الهالأحٓرث الىروع ور 
إعفاء لهردة خهرس سىوات هن ضٓربة الدخل هن تآرخ بدآة ىشاطٍا ثم بعدٌا أخضعٍا لضٓربة 

ب الهادة كها أن القاىون حس، عشٓرن سىة إضافٓة عمِ صافْ ربحٍا لهدة % 10دخل بهعدل 
ادة هدة اإلعفاءاتأستثىاءات هن إىً وضع إن هىً فٓالرابعة والعشر  لقرار  وذلك وفقاً  ،جل ٓز

ادة هدة  هجمس الوزراء فٍو الهخول بذلك إذا ها ارتأى هجمس الوزراء الهصمحة العاهة هن وراء ٓز
ادة  ،الهوقع الجغرافْ ،الهشرروع هجال عهلز حسب إذا تهّٓ  وخاصةً  ،اإلعفاء هدى اإلسٍام فْ ٓز

هن جواز هىح هعاهمة تفضٓمٓة  اً كها أعطِ القاىون ٌاهش، الصادرات أو خمق فرص العهل
هادٓة ٌذي أٌم الضهاىات ال. لمهستثهر الوطىْ إذا هرا رأت السمطة الوطىٓة الهصمحة فْ ذلك

 ،ستثهار فْ األراضْ الفمسطٓىٓةلهرن أراد اإل هسرتثهر أوستثهار لمالتْ قدهٍا قاىون تشجٓع اإل
هال س أأىٍرا بالىسبة لمتقسٓم لٍا حسب ر وبالىظر إلِ تمك الضهاىات الهادٓة فإىٍا هن الهالحرظ 

هتٓازات ستفادة هن الحوافز واإلدوالر فهرا فروق حترِ تستطٓع اإل فإىٍا بدأت بهئة ألرف ،الهستثهر
ستفادة هن الهشآرع القائهة هن قائهة اإلخررج الكثٓر أٌذا بدوري و  ،الههىوحة هن خالل ٌذا القاىون
ة فْ أراضْ الضفة حٓرث أن غالبٓة الهشآرع الصىاعٓة الهوجود ،هن قاىون تشرجٓع االسرتثهار

أصبحت تمك الهشآرع خارج ىطاق بالتالْ  ،قل هن هئرة ألف دوالرأس هالٍا أالغربٓة ٓكون ر 
 ،القاىون ستفادة هناإل

ىً أحٓث  ،ن القاىون لم ٓتطرق بربط الحوافز الهقدهة فْ ٌذا الهجال بالىاحٓة التشغٓمٓةإك فوكذل
ىرً كمها زاد أأي  ،لم ٓقم بربط هقدار الحوافز الهقدهة والتسٍٓالت بعدد العهال الواجب تشغٓمٍم
وكذلك  ع،ك الهشآرعدد العهال كمها زادت التسٍٓالت والحوافز هن قبل السمطة الفمسطٓىٓة لتم

مةإبالىسبة لهدة اإلعفاءات ف  23فقد تصل كها تبرٓن فرْ الهادة  األهد، ىً هن الهالحظ بأىٍا طٓو
هن الهعرروف أىٍرا أي القٓهرة لإلعفاءات  قتصادٓاً ا  و  ،هن عشٓرن عاهاً  أكثرهن القاىون إلِ 

مك ن تإبالتالْ ف ،قتصاديهن عهر الهشروع اإل تقترب هن الصفر بعد هضْ عشٓرن عاهاً 
وبالىسبة  ،ستثهاريبالتالْ لن تؤثر عمِ القرار اإلو  ،اإلعفاءات لن تؤثر عمِ ربحٓة الهشروع

ا وٓصادق عمٍٓا هجمس الوزراء هن حٓث الكم والىوع فٍْ  ،لطبٓعة الهشآرع الخاصة التْ ٓقٌر
مٍرا حسرب الهصمحة الضٓقستطاعة التالعب بٍا وبتمرك الفقرواضحة وبالتالْ باإل )قاىون  ةرة وتأٓو

 .تشجٓع االستثهار( ،1998لسىة   1رقم 
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 ( 2014لعام  ستثمار في فمسطينخيرة )لقانون تشجيع األالتعديالت األ 3-11-3

 ،قتصادٓات فْ العالمر عمِ عجمة التىهٓة فْ غالبٓة األساسْ فْ التأثٓأستثهار عاهل ٓشكل األ
تعهق تأثٓر اإل ستثىائٓة والهحددات لمظروف اإل ظراً ستثهار بشقًٓ العام والخاص فْ فمسطٓن ىٓو

صاد قتداء اإلأوتتحكم فْ هستوى  ،الخارجٓة التْ تؤثر عمِ هسٓرة التىهٓة فْ فمسطٓن
ة السٓاسٓة إورافق  ،جتهاعٓةقتصادٓة واإلالفمسطٓىْ وتحدٓد هؤشراتً اإل طالق عهمٓة التسٓو

داء أوتطور  ،هىٓةواأل ٓاسٓةوضاع السستقرار األإمطة الفمسطٓىٓة توقعات هتفائمة بىشاء السا  و 
ن تقوم السمطة بخمق وتحسٓن البٓئة أوكان هن الضروري فْ حٓىً  ،قتصاد الفمسطٓىْاإل

ولقد صدر اول قاىون لتشجٓع  ،ستثهارات الخاصةٓة والهؤسساتٓة الهالئهة لجذب اإلالقاىوى
ل قاىون كأو  1998تبعً قاىون لعام  ،هن قبل رئٓس السمطة 1995ستثهار الفمسطٓىْ لمعام اإل
عمِ العدٓد هن الهزآا  1998 شتهل القاىون لعاما  و  ،ستثهار ٓصدر عن الهجمس التشٓرعْلإل
 ،ستثهاراتٍم لمهىاطق الفمسطٓىٓةإجاىب لتوجًٓ الهوجٍة لمهستثهٓرن الهحمٓٓن واألعفاءات واإل

ستثهار التْ اإلىهٓة و هىٓة الهعاكسة لبٓئة التالعواهل والهحددات السٓاسٓة واأل ن تأثٓرأولكن ٓبدو 
عفاءات وفق التأثٓرات الهصاحبة لرزهة اإل ،كان كبٓراً  2000سادت الواقع الفمسطٓىْ بعد العام 

ذي العواهل فْ خمق بٓئة هها ساٌهت ٌ ،والتسٍٓالت الهقدهة لمهستثهٓرن فْ القاىون الفمسطٓىْ
حٓث شٍدت الفترة التالٓة  ،ستثهارات الخاصةلِ تراجع هستوى اإلإدى أستثهارات هها طاردة لإل

 كثرت أستثهاراوبمغ هعدل التراجع فْ اإل ،ستثهارات الخاصةبىسبة اإل كبٓراً  تراجعاً  2000لمعام 
ِ الىاتج الهحمْ إلستثهارات الخاصة كها تراوحت ىسبة اإل ،م1994% عن هستواٌا عام 38 هن

% فْ عام 22بحوالْ  ةارىخٓرة هقاأل ةعشر  % فْ السىوات الثالث 15 الِ 13الفمسطٓىْ بٓن 
ر القطاع الخاصم1990  .(2013 ،)هركز تطٓو
وتحفٓز  ،والتعاهل بواقعٓة هع هتطمبات جذب االستثهار ،طار تحسٓن الواقع القاىوىْإوفْ 

دخمت السمطة تعدٓالت أ ،حتٓاجات التىهوٓة الشاهمة والقطاعٓة والجغرافٓةلتفات لإلواإل الهستثهٓرن
ورت التعدٓالت عمِ وتهح ،2011وذلك بإصدار القاىون الهعدل لعام  ،وىٓةهٍهة عمِ البٓئة القاى

ادة الحد األ عادت تعدٓل تقسٓم أو  ،الف دوالر 250لِ إالف دوالر  100س الهال هن أدىِ لر ٓز
لغاء إعفاء الكمْ هقابل حٓث رفع سىوات اإل ،عفاءاتستثهارات الحاصمة عمِ اإلشرائح اإل
س الهال أٓدي العاهمة بجاىب ر تشغٓل األاف التعدٓل هعٓار ضا  و  ،عفاء الجزئْسىوات اإل

( هن تعدٓالت لعام 15هادة )شارت الأحٓث  ،عفاءات الواردة فْ القاىونلمحصول عمِ اإل
ن أبحٓث  ،ىٍاء العهل بهبدأ هىح الحوافز بعد سىتٓن هن تآرخ العهل بالقاىونإلِ جواز إ 2011
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بح صاىع صأو  ،2013ىتٍت هع هطمع العام إلسىتٓن ن هدة اإف 2011القاىون صدر بدآة عام 
عفاءات أو تأجٓل ٌذا ام صالحٓتً فْ تجهٓد الحوافز واإلستخدإهام خٓار أالقرار الفمسطٓىْ 

 ،2013صدار قرار بتهدٓد العهل بالقاىون حتِ ىٍآة عام إختار هجمس الوزراء ا  و  ،الهوضوع
 11هن بدآة شٍر قبول طمبات جدٓدة وذلك  ستثهار بعدمفقً قرار داخمْ هن ٌٓئة تشجٓع اإلورا

 ،ستثهارعداد قاىون جدٓد لتشجٓع اإلإتٍاء فترة التهدٓد تم العهل عمِ ىإهع  ،2013هن عام 
بشأن تعدٓل قاىون تشجٓع  2014 ( لسىة7وصدر قاىون بهوجب قرار رئاسْ حهل الرقم )

 . (2013 ،لعام )قرار هجمس الوزراءفمسطٓىْ ستثهار الاإل
وكذلك حول عقد حزهة  ،1998( لسىة 1ستثهار رقم)ون تشجٓع اإلت التعدٓالت حول قاىتهحور 

بٓة الحوافز والتْ تهىح بهوجبً الٍ بها فْ ذلك  ،و غٓر ضٓربٓةأٓئة لمهستثهر حوافز سواء ضٓر
الخدهات الموجستٓة وكذلك هدى  ،التدٓرب ،خدهات الدعم الهساىدة ،الرسوم عمِ الهعاهالت

ة ضهن ىظام عقد حزهة الحوافز هن كافة الحوافز الهىصوص قتصادٓة الهقرّ ة اإلىشطستفادة األإ
 عمٍٓا بالقاىون.

 
 متيازات الممنوحة لممستثمرين إلا  3-12

 (2011 ،)وفا: متيازات الممنوحة لممستثمرين ما يميمن أىم اإل

أم أجىبًٓا  فمسطٓىًٓا كان أم عربٓاً  ،ستثهار الفمسطٓىْ ال ٓستثىْ أي هستثهرإن قاىون اإل - أ
ستثهار فْ أي هشروع هن ن الهستثهٓرن هن اإلهن التهتع بهزآاي، كها أن القاىون ٓهكّ 

 فة القطاعات االقتصادٓة بفمسطٓن.كا
اإلعفاء هن ضٓربة الدخل، والرسوم الجهركٓة، وضٓربة الشراء الهفروضة عمِ أالت  - ب

ض فْ ىسبة الضرائب والهعدات والهواد األولٓة ولهدة خهس سىوات هقطوعة، وتخفٓ
 عاهًا إضافٓة. 20هشروع لهدة تصل عمِ صافْ األرباح حسب حجم رأس هال ال

أو أكثر  % هن إىتاجٍا25هشآرع التْ ٓكون ستثىائٓة إضافٓة لمإهىح إعفاءات  - ت
% 30بشرط أن ال تىفمت القٓهة الهضافة الوطىٓة فْ هىتجاتٍا عن  ،هخصص لمتصدٓر

 هشآرع الزراعٓة الهعدة لمتصدٓر.القاىون حوافز إضافٓة لم ن التكمفة اإلجهالٓة، وأقرّ ه
ٓرة لمهستثهر  - ث هٍها كاىت جىسٓتً، حٓث حظر كفل القاىون عدم الهساس بالحقوق الجٌو

ستثهار هٍها كاىت جىسٓتً، أو أي إجراء ٓحرم الهستثهر هن إتأهٓم أو هصادرة أي 
 .السٓطرة عمِ هشروعً دون هوافقتً
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لفمسطٓىْ حق اإلقاهة الدائهة وفقًا لمقواىٓن السآرة، وٓهىح ٌذا ٓهىح الهستثهر غٓر ا - ج
الحق لمفىٓٓن والخبراء العاهمٓن فْ الهشروع، أها الفمسطٓىْ الهغترب والذي ٓقوم بتقدٓم 

 بطاقة ٌوٓة. عمِ هشروع فْ أحد الهجاالت ٓحصل
 

 ستثماريعفاء اإلالمبحث الرابع: اإل  4.2
 رية ستثماعفاءات اإلماىية اإل 4-1

هسرتثهر و الدولررة الهشررجعة ستثهآرة هوضروعًا هٍهرًا ٓشرغل برال كرل هرن العفراءات اإلتعرد اإل
هروال الهعردة رة التررْ تفتقررر الررِ رؤوس اإلخصوصررًا بالىسرربة لمرردول الىاهٓرسررتثهار فٍٓررا، و إلل

 ،لتىهٓرةا الوسرائل كرْ تقروم بعهمٓراتبكرل الطررق و  رؤوس األهوال ٌذيفتحراول جرذب  ،سرتثهارلإل
، ساسٓة لمدولةر البىرِ التحتٓة و الهرتكزات األوتطرٓو الطبع هرع ضرهان حسرن التطبٓرقٌرذا بر

والرفع هن  ،ستثهارات تعهل عمِ تىهٓة الدولةإلٍٓا الدول الىاهٓة بٍدف توفٓر إوالتْ تمجأ 
وسٓاسة  ،ةستثهارات الجدٓددهة لتشجٓع اإلتخدهٍا الدول الهتققتصادي بٓىها تسهستواٌا اإل

بٓة ٓعتهداإل لِ إعفاءات وتىقسم اإل ،ستقاللٍاإىجاحٍا عمِ عدالة الضٓربة وعمِ  عفاءات الضٓر
ستثهاري لجذب الهستثهٓرن هثل هن الدول تٍتم باإلعفاء اإل ن كثٓراً إف ولذلك، دائهة وهؤقتة

الم فْ قطاع ستثهاري عمِ هستوى الععفاء اإلاإل حٓث ٓتأثر ،الههمكة الهتحدة والجزائر ،كولوهبٓا
ة الهحدودة، فعمِ ختالف العٓىات وىوعٓتٍا لمشركات العاهة ولمشركات ذات الهسؤولٓإالصىاعة ب

ل فْ كولوهبٓاسبٓل الهثال اإل زدٌار ا  ؛ فٍو ٓعتبر حافزًا هٍهًا لىهو و عفاء الضٓربْ لً تآرخ طٓو
بة الههمكة إللههمكة الهتحدة فٓخضع اها فْ اأو ، القطاع الصىاعْ بشكل خاص ستثهار لضٓر

كة الهتحدة، وكذلك فْ الهتحدة إذا تم شراء أصولٍا وبٓعٍا هن قبل الهستثهر الرئٓسْ فْ الههم
ستثهار فْ البورصة، فٓتم كاإل اً ثل البٓع والشراء، ولٓس دائهستثهار قصٓر األهد هحال كان اإل

بة الههمكإا الهعاهالت داخل البمد وتخضع ٌىراء إج  .((John ,2009ة الهتحدةلِ أرباح ضٓر

وذلك بعد هزاولرة ىشراطً الفعمرْ هرن  ،سىوات 10ستثهاري لهدة فْ الجزائر ٓتم اعفاء الهشروع اإل
بة الدخل التْ تخضرع لٍرا األربراح ال هوزعرة والضررائب عمرِ الهردفوعات الضرائب الهتوقعة، وضٓر

تم اإل بة الهٍىٓة. ٓو ىجراز الهشرروع إترْ تردخل فرْ الههتمكرات غٓرر الهىقولرة ال عفراءإجهالٓة والضٓر
ح لررِ هررىإهتالكٍررا، باإلضررافة إسررىوات هررن برردء تررآرخ  10رات لهرردة سررتثهاري هررن ضررٓربة العقررااإل

ررد هررن اإل ررن،)سررتٍالكهثررل: ترحٓررل العجررز وهرردد فترررات اإل سررتثهاراتهزآررا أخرررى عمررِ ىحررو ٓٓز  ٓز
2004). 



31 
 

 

 ريستثماوعالقتيا باإلعفاء اإلستثمار الحوافز التشجيعية لإل  4-2
 ،قتصاديستثهار كأسموب فعال لتىهٓة القطاع اإلتقدٓم الحوافز التشجٓعٓة  لإل لِإتمجأ الدول  

، قتصادٓة هختمفة  فْ داخل الدولةإهوال التْ تستخدم لتىهٓة هشآرع هن خالل ٓزادة رؤوس األ
 جتهاعٓةإلَا قتصادٓةاإلف ااألٌد َتحقٓق ٓتفق بها ستثهاراتاإل َتشجٓع تَجًٓ فٍْأداة
بعاد الهستثهٓرن عن توظٓف إلِ إفرض ضرائب عالٓة عمِ الدخل ٓؤدي ن أحٓث  ،لمهجتهع

ىاك هجهوعة هن األٌداف لمحوافز التشجٓعٓة  ،هوالٍمأ  (2004 ٓزن،) :ٌهٍاأٌو
 هارات هعٓىة.ثستإتخفٓض هخاطر  - أ
 ستثهارات.تحسٓن ربحٓة اإل - ب
ادة األ - ت  تهع.ىشطة الهىتجة فْ الهجٓز
 
 ستثمار الفمسطيني قانون تشجيع اإلالحوافز المتعمقة في   4-3

وعمًٓ جاءت  ،ستثهآرةلفترات ترتبط بقٓهة الهشآرع اإل ستثهآرةُٓسهح بإعفاء الهشآرع اإل
ٓرة عمِ اإل( فْ التعدٓل الج8)الهادة عفاءات الهقدهة لمهشآرع دٓد لتدخل تعدٓالت جٌو
بة الدخل لمهشآرع الزراعٓةإتعدٓالت تهثل بهىح برز الأوكاىت  ،ستثهآرةاإل  ،عفاء لضٓر

تعارض ٌذا التعدٓل هع ها جاء فْ قاىون ضٓربة الدخل  عمِ قاىون  2011تعدٓالت العام هن ٓو
بة الدخل زارعٓن ضهن الدخول الهعفاة هن هوالتْ لم تدرج دخل الشخص الطبٓعْ هن ال ،ضٓر
بة الدخل  ،ستثهآرة فْ فمسطٓنإلوالهؤثرة عمِ البٓئة ات الكثٓرة وفْ ظل الهحددا ،ضٓر

ٓجاد قاىون عصري لتشجٓع إجل أهن  ،ع وصاىع القراركبر تقع عمِ عاتق الهشرّ الهسؤولٓة األف
ض هساوىء الهخاطر الهرتفعاإل واجًٍ الذي ٓ ةستثهار فْ فمسطٓن وتخفٓض كمفتً وتعٓو

ٓجاد إلِ إٍا ئشاىإالسمطة هىذ ورغم سعْ  ،ستثهار فْ فمسطٓنالهستثهرون الراغبون فْ اإل
ن عهمٓة التحسٓن والتعدٓل تظل عهمٓة أ إالّ  ،ستثهارالقاىوىٓة الهحفزة عمِ اإل وتحسٓن البٓئة

وجاء  ،ستثهآرةة عمِ العىاصر الهكوىة لمبٓئة اإلدٓىاهٓكٓة هتجاوبة لمتغٓٓرات والهعطٓات الجدٓد
طار عهمٓة التحسٓن الهستهر لمواقع إستثهار فْ عمِ قاىون تشجٓع اإل 2014التعدٓل قرار 

ىً أتعدٓل الجدٓد عقد حزهة الحوافز بف الوعرّ  ،وهحاوالت توفٓر بٓئة قاىوىٓة هىاسبة ،القاىوىْ
بها فْ ذلك )الرسوم  ،عقد تهىح بهوجبً الٍٓئة لمهستثهر حوافز سواء ضٓربٓة أو غٓر ضٓربٓة

عمِ قرار صادر  بىاءً  ،دهات الموجستٓة(التدٓرب والخ ،خدهات الدعم والهساىدة ،عمِ الهعاهالت
قد. لمشروط الواردة فْ ٌذا الع لتزام الهستثهر لتىفٓذ هشروعً وفقاً إالٍٓئة هقابل  دارةإعن هجمس 

أىٍا  2014وفْ تعدٓالت  ،2011ول هرة فْ تعدٓالت العام ألورد تعٓرف عقد حزهة الحوافز 



32 
 

 

ٌو  ن الذي كان سائداً أ فْ حٓن ،فْ القاىون لِ صالحٓة الٍٓئة فْ هىح الحوافز الواردةإشارت أ
 .(2014 ،)هاس ضافٓةز إحوافهىح 
 
 ستثمارم بنظام تشجيع اإل2015( لسنة 4م )قرار مجمس الوزراء رق 4-4
حكام القاىون أل ستىاداً إوجاء ذلك ، ستثهارهجمس الوزراء ىظام قاىوىْ لً عالقة باإل درصأ

( 1ستثهار فْ فمسطٓن رقم )ألحكام قاىون تشجٓع اإلتعدٓالتً و و  2003ساسْ الهعدل لسىة األ
الىظام جاء  ،ستثهار الفمسطٓىٓةدارة ٌٓئة تشجٓع اإلإعمِ تىسٓب هجمس  وبىاءً  ،1998لسىة 
 (2014 ،)هاس كاالتْ:

 (1مادة رقم) 4-4-1
شار إلًٓ فٓها بع 1998( لسىة 1ستثهار رقم)ن تشجٓع  اإلأقاىون بش د بر )القاىون وتعدٓالتً، ٓو

بت الهوظف العاهل فْ الهشروع: كل شخص طبٓعْ ٓعهل بدوام كاهل وهث ،الهعدل وتعدٓالتً(
ل العاهل فْ الهشروع كل شخص طبٓعْ  ،عمِ قسائم ضٓربة دخل الهوظفٓن الهوظف الهٌؤ

اًل أكادٓهًٓا أو هٍىًٓا وفق الهعآٓر والضوابط التْ ٓحددٌا هجمس إدارة الٍٓئة وٓعهل  ٓحهل هٌؤ
 وهثبت عمِ قسائم ضٓربة دخل الهوظفٓن.بدوام كاهل 

 ( 2مادة رقم) 4-4-2
ر الهشروع القائم خالل هدة زهىٓة أقصاٌا عاهٓن لغآات األ ستفادة هن القاىون تكون عهمٓة تطٓو

ر الفعمْ عمِ الىحو الذي ٓعتهدي هجمس إدارة الٍٓئة عىد هصادقتً  ،هن تآرخ بدء عهمٓة التطٓو
ر. اب ىسبة التطوٓر بىاًء عمِ ها ٓضٓف الهشروع القائم هن رأس حتسإٓتم و  عمِ خطة التطٓو

 هال وهعدات وآلٓات وأٓدي عاهمة.
 (3مادة رقم) 4-4-3

تستفٓد هن الحوافز الهقرة فْ القاىون الهشآرع الجدٓدة التْ توظف خهسة وعشٓرن هوظفًا عاهاًل 
ضافة إلِ هاًل جدٓدًا إعمِ األقل، أو الهشآرع القائهة التْ تضٓف خهسة وعشٓرن هوظفًا عا

جب م2014( لسىة 7عتبارًا هن تآرخ سٓران القاىون الهعدل رقم )إعدد العهال الهوجودٓن،  ، ٓو
حتفاظ بالحد األدىِ لعدد الهوظفٓن الذي تم هىح اإلعفاء بىاًء عمًٓ، عمِ الشركة أو الهشروع اإل

 وذلك طٓمة فترة سٓران اإلعفاء.
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 ثماري باإليرادات الضريبيةستعفاء اإلعالقة اإل  4-5
ل  ،ةقتصادٓة أو الهالٓتغٓر حسب الىظرة الهحاسبٓة أو اإلستثهار ٓإلا ن هفٍومإ عتبر تهٓو ٓو

جل تحقق الىشاط إوهن  ،ستثهارساسٓة والهحرك الرئٓسْ لعهمٓة اإلستثهار الوظٓفة األاإل
قتصاد عم اإلساسٓات فْ دستثهاري ٌو هن األعفاء اإلإلن اإي لمهستثهٓرن فقتصاداإل

ستغالل ثرواتٍا ا  ستثهآرة و إقاهة هشآرع إقتصاد ٌو ن السبٓل الوحٓد لتىهٓة اإلا  و  ،الفمسطٓىْ
بحٓث هن  ،ستثهارستثهاري فْ تشجٓع اإلعفاء اإلر اإلأثحٓث ٓتم تقٓٓم  ،كهل وجًأعمِ 

ستثهآرة ٓرع اإللمهشا رات الُهثمِتخاذ القراإوعمًٓ سوف ٓتم  ،رباح الهالٓةن ٓٓزد هن األأالههكن 
ذا ال ٓتم ا ،ستثهآرةإلعفاءات ابشأن اإل والهوارد الهالٓة وتجسٓدٌا  بتوفٓر القرارات الالزهة إلٌو
ا عتبار هجاالت وهحددات اإلخذ بعٓن اإلهع األ ،رض الواقعأعمِ  ستثهار التْ تم تىاولٍا وذكٌر
جب كذلك اإل ،سابقاً  وكذلك الحوافز  ،ثهار الفمسطٓىْستم الضهاىات فْ قواىٓن اإلأٌلِ إلتفات ٓو

طار لعدم ضٓاع حقوق ٌتهام فْ ٌذا اإلتثهار الفمسطٓىْ وكان البد هن اإلسفْ قاىون اإل
 .الخٓزىة

بٓة ٓسرررتخدام اإلإن إ بٓة، لرررذا ٓجرررفررر عجرررزعمٓرررً رترررب تعفررراءات الضرررٓر ن ب أْ عوائرررد الدولرررة الضرررٓر
رررادة ة تعرررود هىفعرررة فعمٓررر عجرررزال اقابرررل ٌرررذٓبحٓرررث  ،سرررتخداهٍا هدروسررراً إ ٓكرررون عمرررِ الدولرررة فرررْ ٓز

ادة تشغٓل األستثهآرة و الهشآرع اإل الّ وغٓر ذلك هن عوائد و  ،ٓدي العاهمةٓز خذت ٌذي الحوافز تُّ إ ا 
، عفاءات تتحردد هرن خرالل ىقطترٓن هٍهترٓن، ففاعمٓة ٌذي اإلالّ إداة لٍدر هوارد الدولة لٓس أهجرد 
ها  عمِ الىحو التالْ : ٌو

ستثهار بوجودٌا فاإل، ىٍا غٓر ذات جدوىأة: بهعىِ عفاءات عقٓهقد تكون اإل - أ
ذ ٓسعِ إ ،ي هستثهرحة والجذابة ألبستثهار فْ الهشروعات الهر ئم كاإلوعدهً قا

لِ جاىب إعفاء الضٓربْ كذلك فْ حال وجود اإل ،عفاءاتٍٓا حتِ فْ غٓاب اإلإل
تٍا غٓر عفاء وقبحٓث ٓصبح اإل ،بٓىٍها تىافسٓاً  راً أثخر قد ٓحهل آحافز ضٓربْ 

 .ذي جدوى
ستثهارات الجدٓدة دوىًا عن تفٓد اإل هن ىاحٓة الهستفٓد هن اإلعفاءات الضٓربٓة:  - ب

ت ستثهارات القائهة أو التوسعات، كها تعّد الهىشآت الصغٓرة أكثر تأثرًا باإلعفاءااإل
مة األجل فال تستفٓد وتفٓد اإل هن الهشآرع الكبٓرة ستثهارات قصٓرة األجل، أها طٓو

مة هىٍا فاإلعفاءات ال ، وقابمة لمتجدٓد بالدرجة ىفسٍا إال إذا كاىت اإلعفاءات طٓو
تعّد فعالة بخصوص الهشروعات كثٓفة رأس الهال التْ ال تستطٓع تكوٓن أرباح فْ 

ا، ولن إت الرابحة ألىٍا ستٓزد هن عوائد السىوات األولِ، فٍْ ستفٓد الشركا ستثهاٌر
ن اإلعفاء ٓفٓد أفع ضرائب بكل األحوال، أي لن تد تفٓد الشركات الخاسرة التْ
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جٍت ىحو إتلك ىرى أن هعظم الهشروعات التْ ستثهارات هحددة الهخاطر، لذاإل
 ستٍالكٓة.إهجهمٍا هشروعات تجآرة وصىاعات  الدول الىاهٓة فْ

ن اإلعفاء الضٓربْ ٓعّد أكثر األدوات الضٓربٓة حساسٓة لمتخطٓط الضٓربْ؛ ألن العوائد هن إ
الحافز هضهوىة لمهستثهر، وكذلك فإن اإلعفاء الضٓربْ قد ٓصبح وسٓمة لتجىب دفع  ٌذا

إعفاء جدٓدة؛ هها ٓؤدي إلِ  ةستفادة هن هدتىشأ هىشآت تحت تسهٓات جدٓدة لإل الضٓربة، فقد
ستفادة هن إعفاء ٓرتبط بشكمٍا د تغٓر الشركة شكمٍا القاىوىْ لإلخسارة فْ هوارد الدولة، أو ق

ستفادة هن ىدهاج والتصفٓة لإلشروع، أو التوسع عمِ هراحل أو اإلو تغٓر هوقع الهالجدٓد، أ
بٓة  إجازة جدٓدة، أو قد تجزأ الشركة الكبٓرة إلِ وحدات صغٓرة لإلفادة هن تخفٓضات ضٓر

بٓة تباإلهخصصة لهصمحة الهىشآت الصغٓرة،  جعل الهستثهٓرن ضافة الِ أن اإلجازة الضٓر
حٓث ثار جدل  ،الضرائب عمِ أعهالٍم أثىاء فترة السهاح الضٓربْطالع هوظفْ إبهىأى عن 

بٓة وحافزًا لإلكثٓر حول فاعمٓة اإلعفاء الضٓربْ بوصفً أحد أى ستثهار، وهع واع الحوافز الضٓر
قع عمِ عاتق ز بعض اإلٓحفتذلك فإن اإلعفاء الضٓربْ حافز ضٓربْ هٍم ل ستثهارات، ٓو

طالق اإلعفاءات حٓث هكاىٍا الهىاسب الهشرع ربط ٌذا الحافز باألٌداف ا لتىهوٓة لمدولة، وا 
عتهاد سٓاسة التدرج فْ هدة إلهشروعات الصغٓرة، كها ال بد هن بعٓدًا عن الٍدر، وال سٓها ا

 . (2014 ،)هاس اإلعفاء بحسب أٌهٓة الٍدف الهبتغِ هن تطبٓق ٌذي السٓاسة
 

 المبحث الخامس: الدراسات السابقة 5.2
 العربية  الدراسات 1.5.2

 "ستثمار الخاص في الجزائرفيز اإلمتيازات الجبائية لتح"اإل :( بعنوان2016 ،دراسة )سرية - أ
هتٓازات الهقدهة هن خاللٍا هدى هساٌهة السٓاسة الجبائٓة واإلتوضٓح إلِ  الدراسة  ت ٌذيٌدف

هدى  ودراسة ،بالتطرق إلِ هختمف التفاصٓل الخاصة بالتعدٓالت التْ هست القاىون الجبائْ
ر وتشجٓع وجمب اإلف ، وأستخدم قتصاد الوطنالىٍوض باإل ثمستثهار، وهن عالٓتٍا فْ تطٓو

الهىٍج  عتهد الباحث عمِإوعمًٓ فقد  ،قتصادٓةالهىاٌج الهتعددة فْ الدراسات اإلالباحث 
هتٓازات فْ تحمٓل هختمف اإل اً تخذ الباحث  هن التحمٓل هىٍجإكها ، ٓرخْ والهىٍج الوصفْالتا
التْ توصل لٍا الباحث هن خالل دراستً م الىتائج أٌهن ، وكان ستثهارتحفٓزات الههىوحة لإلوال
فْ ٓزادة حصٓمة اإلٓرادات الجبائٓة لهختمف  الجبائٓة واإلقتصادٓة  اإلصالحات ةساٌهه ٌو

ة العادٓة ن هن إحالل الجبآالتْ تهكّ و  ،الضرائب رغم أىً هازالت لم تحقق الطهوحات الهرجوة
إذ ال  ،ستقرارإلم الجبائْ الجزائري ٓتسم بعدم االىظا باإلضافة الِ أن ،الجبآة البترولٓة هحل
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باً  ذا ها ٓدل عمِ عدم  ىجد تقٓر بٓة، ٌو أي قاىون هالٓة ٓخمو هن التعدٓالت واإلجراءات الضٓر
ة لدى السمطات الجزائٓرة   .وذلك لبحثٍا الدائم عن الهوارد الهالٓة ،وضوح الرٓؤ

 
دارة الضريبية في فمسطين من بعنوان: "معوقات التحصيل لدى اإل )2015 ،معالي) دراسة - ب

 وجية نظر موظفي الضرائب" 
بٓة فْ وقات تحصٓل الدٓن الضٓربْ لدى اإللِ التعرف عمِ هعإالدراسة  تٌدف دارة الضٓر

حٓث هفٍوهً وخصائصً والتعرف عمِ وذلك هن خالل التعرف عمِ دٓن الضٓربة هن  ،فمسطٓن
هعٓقات التْ تواجً التحصٓل فْ وال، دآرة والقضائٓةجراءات تحصٓل الدٓن الضٓربْ اإلإ ٌمأ

بٓة هن اإل دفت ٌذي ، ٓجاد حمول ٌذي الهشاكل وهعالجتٍاإجل الهساعدة فْ أدارة الضٓر كها ٌو
 وطرق هكافحتً ،ٌم هسبباتً وآثاريأىواعً و ألِ التعرف عمِ التٍرب الضٓربْ و إ أٓضاً  الدراسة
عو  ،ستٓفاء الدٓن الضٓربْإائٓات الضٓربٓة التْ تكفل والجز  تهد الباحث فْ ٌذي الدراسة الهىٍج ا 

لتزام عدم اإلٌْ  لٍٓا هن خالل ٌذي الدراسةإلتوصل ٌم الىتائج التْ تم اأهن و ، الوصفْ التحمٓمْ
بة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن ل جراءات تحإطول فترة ، بتقدٓم الكشوفات الدوٓرة ودفع الضٓر ٓو

باإلضافة ، وفترة تىفٓذ الحكم القضائْ الهتعمق بتحصٓل الشٓكات ،لِ القضاءإالشٓكات الهرتجعة 
ر فواتٓر الهقاصةإلِ  دعة عمِ التٍرب هن دفع وعدم تطبٓق عقوبات را ،عدم وجود ضبط لتزٓو

ىالضٓربة و  وصْ الباحث فْهٓٓرة هوال األلٓة الجٍاز التىفٓذي فْ تحصٓل األم فعااعدا  ٌذي  ، ٓو
بٓةهن قبل اإلضرورة الهتابعة الدوٓرة والهستهرة الدراسة إلِ  بٓة لإلقرارات الضٓر كها ، دارة الضٓر

العهل عمِ تفعٓل دور الهحاكم و ، حكاهًأهٓٓرة وتطبٓق هوال األٓجب تفعٓل قاىون تحصٓل األ
بٓة فْ فمسطٓن و هحاربة ظاٌرة التٍرب الضٓربْ فْ فمسطٓن بشتِ الوسائل وال  طرق .الضٓر

 
قتصادية في ا عمى التنمية اإل( بعنوان: "الضرائب وآثارى2014 ،سنوسي دراسة )بن - ت

 الجزائر"
ن هن خالل ثار الضرائب عمِ التىهٓة االقتصادٓة، وتبّٓ آدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ ٌ

ق الوطىْ و تحقٓ قتصادفْ هجال إىعاش اإل كبٓراً  الدراسة أىً ٓهكن أن تمعب الضرائب دوراً 
، ستىباطْإلستقرائْ اعمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ واإل عتهد الباحثا  و  ،هتطمبات التىهٓة

ٌم أعتبار الضرائب هن إ بٓىٍاهن كان  ل دراستً لهجهوعة هن الىتائج وتوصل الباحث هن خال
 راً تمعب الضرائب دو  و ،قتصادٓةفْ عهمٓة التىهٓة اإل رئٓسٓاً  اً ذ تمعب دور إ ،دعائم الىظام الهالْ

ٌم توصٓات الباحث أوهن  ،د الوطىْ وتحقٓق هتطمبات التىهٓةقتصاىعاش اإلإفْ هجال  كبٓراً 
جل تسٍٓل القٓام أن هكاىٓات الحدٓثة والهتطورة تحت تصرف الهصالح الجبائٓة هإلوضع ا

شخاص ن تهكن األأض الفراغات القاىوىٓة التْ ٓهكن حسن الظروف وهراجعة بعأبهٍهاتٍا فْ 
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وتسمٓط عقوبات صارهة عمِ هخالفة القواىٓن  ،اء هن التٍرب الضٓربْ بشكل قاىوىْغٓر الىٌز
 الخاصة فٓها ٓخص الغش والتٍرب الضٓربْ. 

 
ستثمار عفاء الضريبي كعامل جذب لإل"اإل( بعنوان: 2013 ،وحسين دراسة )الحديثي - ث

 جنبي في العراق"األ
دة والهعارضة كوسٓمة لجذب  ،لإلعفاء الضٓربْ ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓان أراء الهٓؤ

وكان هن أبرز ىتائج ٌذي ، ستىباطْسموب اإلاإلعتهد الباحث ا  و  ،الهستثهٓرن األجاىب إلِ العراق
كها ، جىبٓةستثهارات الهحمٓة واألستقطاب اإلإالهٍهة فْ  العىاصر هنالضرائب الدراسة إعتبار 

 ،ادة دراستٍاإعلِ إوتحتاج  وجٓدة داً ج عفاءات الههىوحة فْ قاىون ضٓربة الدخل كثٓرةٌ اإل أن
بٓة الالجراءات اإلافس فٓها بٓىٍا فْ هىح الحوافز و الدول تتى كها أن رضٓة تْ توفر األضٓر

جىبْ الهباشر ستثهار اإلفْ ظل العولهة الٓوم ٓمعب اإلو  ،جىبْ فْ بمداىٍاستثهار اإلالهالئهة لإل
قتصاد غمب البراهج والسٓاسات لإلأ نأ، و والىاهٓةقتصادٓات الدول الهتقدهة إفْ دعم  اً بارز  اً دور 

زدواج الضٓربْ ن اإلأو  ،الدولْ وهؤسساتً الفاعمة  تركز عمِ خمق البٓئة االستثهآرة الهالئهة
 .ستثهارٌم عوائق اإلأٓعد هن 

 
الحوافز الضريبية و دورىا في نمو القطاع الصناعي ( بعنوان: "2013 ،دراسة ) العزاوي - ج

 ق"الخاص في العرا
ٌدفت الدراسة إلِ بٓان دور الحوافز الضٓربٓة فْ الىهو الصىاعْ الخاص فْ العراق، وبٓىت 
الدراسة أن االقتصاد العراقْ قد ورث فْ ظل الهرحمة الحالٓة واقعًا صىاعًٓا ٓتسم بالتخمف 

رتً عمِ العهل فْ ظالل سٓاستً التْ تحد ىشاطً وقد ،وبالعدٓد هن الهشكالت والهعوقات
عالتْ تتسم بحٓرة التجارة و  ،ادٓة الجدٓدةقتصاإل قتصادٓة فْ تهاد آلٓات السوق والهعآٓر اإلا 

فْ السابق فْ ظل تزآد دآرة التْ كاىت تعتهد ات اإلجراءبداًل هن اإل ،تخصٓص الهوارد
وتوصل الباحث إلِ عدد هن الىتائج هن خالل  ،قمٓهٓة والدولٓة الهحٓطة بالعراقالضغوط اإل
بٓة  أٌهٍا ٌو أن دراستً، هن بالىسبة لبقٓة العواهل الهؤثرة   ،س بًأحٓزًا ال بتحتل الحوافز الضٓر

الهشرع  عمِ الرغم هن أن ،فٍْ جزء هن كل ،فْ ىهو القطاع الصىاعْ الخاص فْ العراق
ٓعتبر القطاع كها ، ستثهار فْ ٌذا القطاعسخًٓا فْ هىح الحوافز لتشجٓع اإل العراقْ كان

وهرتكز ضروري  ،قتصاد الوطىْطاعات الهٍهة التْ ٓتشكل هىٍا اإلهن القالصىاعْ الخاص 
ر بقٓة القطاعات وهٓدان  ،فٍو ٓسد حاجة البمد هن العدٓد هن الهفردات السمعٓة ،فْ تطٓو

تبٓن هن خالل الدراسة أن دور و  ،ٓدي العاهمةستٓعاب األستثهار هضهون وقطاع حٓوي إلإ
ستثهار ٓكهن هن خالل الحوافز التْ تهىحٍا، وبىاًء عمِ اإلتشجٓع التىهٓة و  الضرائب هن خالل
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ٓساٌم فْ تىشٓط فإن ذلك قد ٍا لهدة هعٓىة تخفٓف الضرائب أو إٓقافبالباحث  أوصِذلك فقد 
تً عمِ اوالذي ٓعتهد بشكل أساسْ فْ واردالعراق، قتصادٓة فْ قتصاد وتىهٓة الهشآرع اإلاإل

 الضرائب.
 
عمى القوائم المالية لموحدات  عنوان: "أثر اإلعفاءات الضريبية( ب2013، دراسة )السكافي - ح

 قتصادية المدرجة في بورصة فمسطين"اإل
بة  بٓة التْ ٓهىحٍا قاىون ضٓر الدخل الفمسطٓىْ ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح أثر اإلعفاءات الضٓر

 ثرأهالٓة التْ تتمِ بىود القوائم الوالتعرف ع ،ستثهار لهحددات الهساٌهة العاهةكقاىون تشجٓع اإل
تجاي وقوة إِ الهىٍج التحمٓمْ الكهْ لتحدٓد عتهاد عمتم اإل ،عفاءات الضٓربٓة الههىوحةباإل

، SPSSحصائْ اإلستخدام برىاهج التحمٓل إوذلك هن خالل  ،العالقة بٓن هتغٓرات الدراسة
بٓة الههىوحةلإلثر أوجود  وتوصل الباحث فْ دراستً إلِ ئم الهالٓة عمِ القوا عفاءات الضٓر

ِ ضرورة إلوصِ الباحث هع ىٍآة بحثً أو  ،قتصادٓة الهدرجة فْ بورصة فمسطٓنلموحدات اإل
بٓة فْ القواىٓن الهالٓة بشكل ُٓ فصاح عن اإلاإل  ،عفاءات وهدتٍاظٍر حجم ٌذي اإلعفاءات الضٓر

ىحو بعض هوال قتصادٓة عمِ توجًٓ رؤوس األثٓر الضرائب فْ التىهٓة اإلأٓقتصر ت أالّ وضرورة 
ر اإلإضافة باإل ،ىشطةاأل بٓة والعهل عمِ خمق توضٓحْ عفاءات اللِ العهل عمِ تطٓو ضٓر
بٓةلإل عفاءات ِ تسٍٓل الحصول عمِ اإلإلن تسعِ الجٍات القاىوىٓة أوضرورة  ،عفاءات الضٓر

بٓة بٓة وقطاعات عفاءات وتوجًٓ اإل ،ستثهاريوصِ بتحسٓن الهىاخ اإلأكها و  ،الضٓر الضٓر
عفاءات وي هن وزارة الهالٓة ٓوضح حجم اإلوالعهل عمِ ىشر تقٓرر سى ،تىافسٓة اذات هزآهعٓىة 

بٓة الههىوحة هادٓاً   عفاءات.هاء الوحدات الهستفٓدة هن ٌذي اإلسأو  ،الضٓر
 
 ستثمار "سياسة الجبائية ودورىا في دعم اإل( بعنوان : "ال2013، دراسة )بن ساسي - خ

ل ىتقال السٓاسة إالٓة و كٓفٓة هحاولة فٍم فع لِإٌدفت الدراسة  لِ إالجبائٓة هن هجرد أداة لمتهٓو
قٓٓم هدى هواكبة االصالح الجبائْ اإلصالح االقتصادي و تجتهاعْ، و ا  قتصادي و إأداة ضبط 

ختالالت إلالهساٌهة فْ التخفٓف هن حدة اقتصاد الجزائري، و هساٌهة الجبآة فْ تفعٓل اإل
، ستثهارطرق لكل هن السٓاسة الجبائٓة واإلج الوصفْ فْ التعتهد الباحث الهىٍا  و  ،ةقتصادٓاإل

ستىباطْ فْ حمٓمْ اإلالهىٍج التو واقع الجبآة فْ الجزائر، والهىٍج التآرخْ بتتبع هسار و 
هن خالل ٌم الىتائج التْ تم التوصل إلٍٓا أوهن  ،ستثهارثار السٓاسة الجبائٓة عمِ اإلآتوضٓح 

رتكز تحدٓدٌا إحدى أدوات السٓاسة اإل تشّكل ائٓةالسٓاسة الجب ٌذا البحث ٌو أن قتصادٓة، ٓو
 ة،قتصادي والسٓاسْ لمدولضهن هحٓط جبائْ ٓسآر الوضع اإل ،قتطاعاتعمِ كٓفٓة وىوعٓة اإل

ها  ستثهار و جذبً كثٓراً خالل السٓاسة الجبائٓة لتشجٓع اإلهىح الحوافز الجبائٓة هن  كها أن
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ستغالل هن جاىب بعض حوافز الجبائٓة هعرضة لإلن ٌذي التكو  ، حٓثتكون هوضع شك
 ال، فختفْ تحت ستار شركات جدٓدة بإجراء عهمٓة إعادة تىظٓم صوٓرةتْ التو  ،الشركات القائهة

بٓة، إذا لم تتوففائدة ترجِ هن تشجٓع الدولة لإل ر فٍٓا ستثهارات الوافدة عن طٓرق الحوافز الضٓر
 ٌهٓة الوضعأهة، فٍىا ىرى ضرورة التركٓز عمِ فة عاستثهارات بصالبٓئة الهىاسبة لىجاح اإل

ث فْ ىٍآة بحثً وصِ الباحا  و  ،ستثهاراخمْ فْ إقمٓم الدولة الهضٓفة لإلستقرار الدهىْ و اإلاأل
ر  ،ىسجام الداخمْ بٓن القطاع العام والخاصبضرورة تحقٓق اإل لٓات الحصول آوتحدٓث وتطٓو

صالح الجبائْ عن قواىٓن جبائٓة ن ٓىبثق اإلأىبغْ كها ٓ ،عمِ الهعموهات الدقٓقة والواضحة
 .هكانتقرة قدر اإلهس
 
ستثمار ثره عمى فرص اإلأ( بعنوان : "التحفيز الجبائي و 2013 ،ياسين ومفاتيحدراسة ) - د

 "قتصادية الجزائريةلممؤسسات اإل
ر اإلبراز دور الىظاإلِ إٌدفت الدراسة  الجبائْ  التحفٓزو  ،قتصادم الجبائْ وتحفٓزاتً فْ تطٓو

ستفادة هن التعرف عمِ كٓفٓة اإلو ، ستثهار عمِ هستوى الهؤسساتتخاذ قرارات اإلإودوري فْ 
ستغالل إو قدرة الهؤسسات عمِ  ،ستثهار وىهو الهؤسساتتحفٓز الجبائْ ودوري فْ تىشٓط اإلال

 تبعا  و  ،اهاتلتز ن ٓعود عمٍٓا بالضرر والوفاء باألأدون  ،ستثهآرة والىهو والدفع الضٓربْإهشآرع 
ٌو ستثهار ن اإلألٍٓا الباحث إٌم الىتائج التْ توصل أوهن ، الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ

ري  لذلك ىجد أن هعظم الدول تسعِ لمىٍوض ،الهحرك األساسْ لتحقٓق أي تىهٓة بً وتطٓو
و  هةً أن هعظم الدول تعتهد عمِ السٓاسة الجبائٓة عاو  ،التطور االقتصاديلموصول إلِ الرقْ و 
ل صفقاتٍا و  ،عمِ الضرائب خاصةً  دون أن ىىسِ أن ٌذي  ،قتصادٓةحتٓاجات سٓاستٍا اإلا  بتهٓو

داري الذي إلصالح اٌهٓة اإلبأ وأوصِ الباحث ،الهفروضة ها ٌْ سوى أعباء هالٓة الضرائب
لِ ضرورة إضافة باإل ،صالح الىظام الهالْا  قتصادي و اإلصالح ٓشكل عقبة فْ تحقٓق اإل

هتٓازات هكىٍا هن اإلتىشطة التْ دة تحدٓد قائهة األاإعِ إلستراتٓجٓة ٌادفة إفة دقٓقة تحدٓد بص
 الجبائٓة. 

 
نبي في المممكة جستثمار األ"الحماية النظامية لإل ( بعنوان:2012 ،دراسة )الشعالن - ذ

 "العربية السعودية
ههمكة العربٓة السعودٓة، ستثهار األجىبْ فْ الىظاهٓة لإلٌدفت الدراسة إلِ بٓان واقع الحهآة ال

ٓرة بٓىٍا وبٓن الحهآة فْ الىظام الهصري عمِ عتهد الباحث فْ ٌذي الدراسة إ ،والفروق الجٌو
وهىٍا أن  هجهوعة هن الىتائجلِ إ خالل دراستً وتوصل الباحث ،ستقرائْالهىٍج الوصفْ اإل

ستثهآرة التْ ٓتهتع بٍا إلعة كبٓرة هن الهزآا والحوافز اهجهو تقدم الههمكة العربٓة السعودٓة 
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ستثهار األجىبْ والهحمْ عمِ حد كها أن لٍا دور واضح فْ تشجٓع اإلالهستثهر األجىبْ، 
هجهوعة هن  الههمكة العربٓة السعودٓة وجهٍوٓرة هصر العربٓة باإلضافة إلِ إهتالك ،سواء

السعودي هار األجىبْ ستثٓتشابً ىظام اإلو ، لتٍٓئة الهىاخ الهىاسب لمهستثهر األجىبْ الهقوهات
 ستثهاريم هىح الترخٓص بههارسة الىشاط اإلستثهار الهصري فْ عدوقاىون ضهاىات وحوافز اإل

تفاقٓات الدولٓة أو اإلقمٓهٓة، أو كان ٓترتب عمًٓ إلحاق الضرر بأصحاب إذا كان ذلك ٓخالف اإل
عٓل دور هحكهة أٌهٓة تف، وأوصِ الباحث بٓاز، أو أصحاب الوكاالت التجآرةعقود االهت

ستثهار وثباتٍا، وح القواىٓن واألىظهة الهىظهة لإلأٌهٓة وضو ، ستثهار وهراكز التحكٓم العربٓةاإل
توفٓر البٓئة القاىوىٓة الهالئهة لتسٍٓل و ، ستثهارمِ بىاء ثقة الهستثهر فْ هىاخ اإلهها ٓساعد ع

توحٓد القواىٓن الهىظهة و ، ٓةإجراءات الهوافقة عمِ الهشروع والقضاء عمِ الهعوقات البٓروقراط
 ،ستثهار فْ قاىون هوحد، والجٍات التْ ٓتعاهل هعٍا الهستثهرون فْ جٍة إدآرة واحدةلإل
هٓزد هن اإلعفاءات ال ستثهآرةوهىح الهشآرع اإل، ادة الىظر فْ التشٓرعات الضٓربٓةإعضرورة و 

ا عن اإل  .ستثهارات األجىبٓةوتهٌٓز
 
وان: "أثر اإلعفـاءات الضـريبية لمنظمات األعمــال عمى ( بعن2011 ،دراسة )القرجي - ر

 اإليرادات الضريبية"
هتٍا ءءات الهقررة فْ الضرائب وهدى هالعفاهٓة اإلأٌٌدفت الدراسة إلِ توضٓح هفٍوم و 

بٓة بٓة و وهفٍوم اإل ،لمعدالة الضٓر بٓة ثر اإلأوبٓان  ،ىواعٍاأٓرادات الضٓر عفاءات الضٓر
بٓة وهعرفة دواعْ هىح اإلٓرادإلعهال عمِ الهىظهات األ ا فْ  ،عفاءاتات الضٓر ودوٌر
ىتٍج الباحث الهىٍج ، وا  ت الِ تشٓرعٍادأٌداف التْ ستثهارات وهدى تحقٓقٍا لألتشجٓع اإل

وتوصل الباحث  ،لتآرخْ والهىٍج الوصفْ التحمٓمْستقرائْ والهىٍج استىباطْ والهىٍج اإلاإل
بٓة لهىظهات التْ بهوجبٍا ٓتم هى الطرق أنلِ عدد هن الىتائج وهىٍا إ ح اإلعفاءات الضٓر

عدم وجود هعآٓر تحكم ، كبر لمدولةأم بصورة صحٓحة حتِ تحقق إٓرادات عهال ال تتاأل
بٓة وبالتالْ ٓتىاف بٓة ٓؤدي إلْ عدم تحقٓق العدالة الضٓر ِ هع عهوهٓة اإلعفاءات الضٓر

وجود تمك الهعآٓر ٓحد هن اإلعفاءات ٌٓكمٓة الىظام الضٓربْ، أها  ِالضٓربة هها ٓؤثر عم
ظٍارو  ،التْ ال تخدم هصمحة الضرائب وغرضٍا هن اإلعفاء الخسائر فْ هىظهات األعهال  ا 

وفْ ظل  ،اإلدارة الضٓربٓة ِفاء الضٓربْ ٓشكل تحآل وتٍرب عمىتٍاء فترة اإلعإبعد 
ج وتشجٓعٍا عمْ األجىبٓة لمخار اإلعفاءات ٓهكن الحد هن ٌروب رؤوس األهوال الهحمٓة و 

وصِ الباحث فْ بحثً بإدخال فترة التوقف وأ ،قتصاد الوطىْإلستثهارات التْ تخدم ااإل
 ستراتٓجْتحدٓد تعٓرف لمهشروع اإلو  ،بسبب الظروف القٍٓرة ضهن فترة اإلعفاء الهقررة

ات اإلستثهآروالهشروعات اإل عادة الىظر  ،ستثهار جغرافٓاً ة وفقًا لترتٓب دقٓق ألولٓو فْ وا 



41 
 

 

ت ألخر لتعدٓمٍا وفقًا لمتطور ستثهار هن وقشروعات اإلستراتٓجٓة وأولوٓات اإلقائهة اله
بٓة فْ السودان كها ٓهكن لإل ،جتهاعْ والسٓاسْقتصادي واإلاإل ن تقوم بوضع أدارة الضٓر
ا ةهراقبلٓات آ عفاءات الههىوحة قد تم تىفٓذٌا وتوظٓفٍا بالصورة ن اإلأتتأكد هن  ،عبٌر

 ستغاللٍا .إساء حتِ ال ُٓ السمهٓة 
 
جنبي في ستثمار األعفاء الضريبي في تشجيع اإل( بعنوان: "دور اإل2010، دراسة )عايش - ز

 العراق"
هوجب القاىون العراقْ رقم عفاءات الضٓربٓة الههىوحة بالدراسة إلِ تسمٓط الضوء عمِ اإل ٌدفت

ستثهار ىة هع بعض قواىٓن اإلبالعراق هقار ستثهار ٌل ٌْ  كافٓة لجذب اإلو ، 2006لسىة  (13)
وتقٓٓم ٌذي  ،قتصادٓةر فْ العراق هن خالل الهؤشرات اإلستثهاوتقٓٓم هىاخ اإل، فْ الدول العربٓة

سموب تبع الباحث فْ هىٍجٓة بحثً األإوقد  ،بهقارىتٍا بهؤشرات الدول االخرى الهؤشرات
ستىتج الباحث أنصفو ستقرائْ والتحمٓمْ والاإل بٓة عفاءات الاإل ، وا  ة  هكاىةتحتل ضٓر ثاىٓو

وتعتبر  ،روتوفٓر فرص جٓدة لالستثها قتصادي والسٓاسْاإل ستقراربالهقارىة بهدى تحقٓق اإل
لِ عدم إوتؤدي  ،غمب الهؤشرات الىوعٓةأعن العراق التْ تتهثل فْ سمبٓة  قتصادٓةالهؤشرات اإل

ام بحهالت آة بحثً بالقٓوصِ الباحث فْ ىٍأو  ،ستثهار فْ العراقاإل عمِ تشجٓع الهستثهٓرن
عتبار خذ بىظر اإلواأل ،ستثهار الهربحف الهستثهٓرن بالفرص الهتوفرة لإلعالهٓة بٍدف تعٓرإ

 ،ىترىتن العراق والهىشورة عمِ هواقع اإلعالهٓة عالىوعٓة التْ تعدٌا الهؤسسات اإل الهؤشرات
تأٌٓل الهشآرع الهتضررة أو  عادةستثهاري إلٌهٓة لتوسع الىشاط اإلأهن ىً لتوفٓر األأعدى عن 

 ٓدي العاطمة عن العهل.هتصاصً لألإلها لٍا هن دور فْ  ،القٓام بهشآرع جدٓدة
 
عفاءات الضريبية ودورىا في تشجيع ( بعنوان: "اإل2010، دراسة )عمي واحمد - س

 "ستثماراإل
ا و ثار اإلاسة إلِ التعرف عمِ حجم أٌدفت الدر  قتصاد ْ اإلهٓتٍا فأٌقتصادٓة لمضٓربة ودوٌر
ا عمِ اإلأهن خالل دراسة بٓان  ،العراقْ  ،التعرف عمِ الىظام الضٓربْ الفعالستثهار و ثٌر

ا عمِ العالقة و  ،ستثهارإعفاءات قاىون الضٓربة وقاىون اإلتحمٓل و  التْ تربط الضٓربة وأثٌر
ع ،ستثهارعواهل غٓر الضٓربٓة التْ تشجع اإلستثهار ودراسة الاإل سة عمِ تهد أسموب الدراوا 

عفاءات الههىوحة فْ قاىون لٍٓا الدراسة أن اإلإت ٌم الىتائج التْ توصمأ، و ستىباطْالهىٍج اإل
بة الدخل العراقْ رقرم  ن أو  ،تحتاج إلِ إعادة دراستٍاو  ،ً جدا كثٓرةٌ  1982لسىة  113ضٓر

 حً ألنوأوصِ الباحث بدراسة اإلعفاء قبل هى ، ستثهار جٓدةعفاءات الههىوحة فْ قاىون اإلاإل
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، أىً لٓس العاهل الوحٓدإاّل  ،ستثهاراتلجذب اإل هشجعاً و  ن كان كاهالً ا  عفاء الضٓربْ و اإل
 ستثهارات.لطبٓعة اإل ستثهآرة تبعاً عفاءات لمهشآرع اإلٓفضل هىح اإلو 
 
ون ضريبة الدخل أثر الحوافز التشجيعية في قان( بعنوان: "2010 ،دراسة )مياني - ش

 الضريبية في قطاع غزة"يرادات الفمسطيني عمى اإل
 ،لِ التعرف عمِ طبٓعة الحوافز التشجٓعٓة الضٓربٓة بأىواعٍا الهختمفةإٌدفت ٌذي الدراسة 

ادة اإل ا عمِ ٓز بٓةوهدى تأثٌٓر الدراسة عمِ إتباع الهىٍج ز هىٍجٓة ٌذي ترتكّ و  ،ٓرادات الضٓر
ٓزادة حصٓمة  ضٓربٓة تؤدي إلِ لِ أن تطبٓق حوافز تشجٓعٓةإوتوصل الباحث ، الوصفْ

بٓةاإل بة الدخل  ،ٓرادات الضٓر وأن توعٓة الهكمفٓن بالتىٓزالت والخصوهات الواردة فْ قاىون ضٓر
عفاءات بصورة عادلة بٓن ن تطبٓق اإلأو  ،تعهل عمِ تسٍٓل إجراءات التحصٓل الضٓربْ

ْ الفمسطٓىْ ع الضٓربوصِ الباحث بضرورة قٓام الهشرّ أو ، ة بٓىٍماة والهساو الهكمفٓن ٓحقق العدال
بٓة الهىصوص عمٍٓا بها ٓتالءم هع الهقدرة التكمٓفٓة لألفراد ر الشرائح الضٓر عادة الىظر ا  و  ،بتطٓو

بٓة ،قتصادٓةهن فترة إلِ أخرى حسب الظروف اإل فٍٓا هع  ،حتِ ٓشعر الهكمف بالعدالة الضٓر
بٓة لمحد هن التٍرب الضٓربْ دى كل هن تىهٓة الوعْ لو  ،العهل عمِ تخفٓض الىسب الضٓر

بٓة والهكمفٓن  بالضٓربة عمِ حد  اإل هر الذي ٓؤدي إلِ إزالة الحاجز الىفسْ األ ،سواء دارة الضٓر
ؤدي بالتالْ إلِ  ،وٓقمل هن ظاٌرة عدم الرضا هن الضرائب ،بٓن الهكمف والدائرة الضٓربٓة ٓو

بٓةوبالتالْ ٓزادة حصٓمة اإل ،تخفٓض ظاٌرة التٍرب الضٓربْ  .ٓرادات الضٓر
 
ستثمار الضريبية وسبل تفعيميا في جذب اإل"أثر الحوافز  بعنوان:  (2010 ،دراسة )طالبي - ص

 "األجنبي المباشر في الجزائر
بٓة لتشجٓع اإلٌدفت الدراسة إلِ بٓان أثر الحوافز ال تبع إوقد ستثهار السٓاحْ فْ الجزائر، ضٓر

، كاىت الحوافز التشجٓعٓةهتغٓرات البحث فأها  ،الوصفْ التحمٓمْ فْ بحثً الباحث الهىٍج
ٓجابٓات التْ ٓهكن تعٓزز اإل وتوصل الباحث إلِ ،ٓرادات والقوائم الهالٓةاإل، ستثهارات الهؤقتةاإل

بٓة أن تتحق ستثهار األجىبْ الهباشر فْ هع ها ٓقتضًٓ اإل ىسجاهاً إق ىتٓجة تقدٓم الحوافز الضٓر
 ،ئر ضعٓفة بالهقارىة هع دولة توىسان الحوافز الضٓربٓة الههىوحة هن طرف الجز أو  ،الجزائر

 هازال هرتفعاً  ألن ها ٌو هقدم حالٓاً  ،ضرورة تقدٓم هٓزد هن الحوافز الضٓربٓةب وأوصِ الباحث
تفاقٓات الضٓربٓة بٓن الجزائر وبقٓة ضرورة توحٓد اإلو ، هع ها ٌو سائد عمِ الهستوى العالهْ

وحتِ  ،زدواج الضٓربْ هن جٍةاإللهىع  شركائٍا خاصة الواقعة عمِ ضفة البحر الهتوسط
باإلضافة إلِ ، قتصاد العالهْ هن جٍة أخرىىدهاج بسٍولة فْ اإلقتصادٌا هن اإلإٓتهكن 

ا خاصة التْ لٍا ىفس ،ستثهارات العربٓة الهباشرة ألىٍا األقرب إلِ التفاعل هعًتشجٓع اإل
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بٓة ىحو الو  ،قتصادٓة هع الجزائرالهؤشرات اإل قطاعات التْ تتهٓز بهزآا توجًٓ الحوافز الضٓر
 .تىافسٓة

 
ستثماري لدى القطاع "أثر ضريبة الدخل عمى القرار اإل بعنوان: (2006 ،دراسة )ممحم - ض

 "2005-1994الخاص في الضفة الغربية لمفترة ما بين 
بة الدخل عمِ القرار اإلأٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓان  ستثهاري لردى القطاع الخاص فْ ثر ضٓر

سموب الدراسة أستخدم الباحث فْ دراستً ا  و  ،2005-1994ٓة لمفترة ها بٓن الضفة الغرب
ستخدم الباحث الهىٍج إوهن جاىب آخر  ،طار الىظري لمدراسةْ التقمٓدي فْ اإلالكالسٓك

تخاذ إلضٓربة الدخل عمِ  ٌْ أن ٌىاك أثراً  لمدراسة وكاىت الىتٓجة الرئٓسٓة ،لوصفْ الهٓداىْا
رتآٌا إٌم التوصٓات الترْ أها عن أ ،القطاع الخاص فْ الضفة الغربٓةى ستثهاري لدالقرار اإل

 ىظراً  ،ستثهارستفادة هن قاىون تشجٓع اإلإلجل اأس الهال الهسهوح بً هن أٓل ر الباحث فٍْ تقم
وكذلك هرن الواجب  ،قتصاد الفمسطٓىْكبٓرة هن الشركات الهوجودة فْ اإلس هال ىسبة ألطبٓعة ر 

بٓة فرْ قاىون قوم الهجمس التشٓرعْ الفمسطٓىْ بتقسٓم الحو حسب ىظر الباحث أن ٓ افز الضٓر
جل أهن  اً سرتثهار إتعٓزز الحوافز فْ الهىاطق األقل و  ،ستثهار حسب الهىاطق الجغرافٓةتشجٓع اإل
 .س الهال هن الدخول إلٍٓاأتشجٓع ر 

 
 الدراسات االجنبية   2.5.2

 بعنوان : (Peters,Kiab, 2015) دراسة - أ
"Tax Incentives and Foreign Direct Investment in Nigeria" 

ستثهار بتحدٓد هوقع اإل تأثٓر الحوافز الضٓربٓة فْ قرار الهستثهر إلِ إظٍار ٌذي الدراسة تٌدف
سموب تحمٓل البٓاىات عمِ وصف هىٍجٓة أعتهد الباحث فْ وا   ،األجىبْ الهباشر فْ ىٓجٓٓرا

جراء تقٓٓم تجٓرب ،ستثهار األجىبْ الهباشردات اإلقٓاسْ الهعتهدة لتحمٓل هحدقتصاد الاإل ْ وا 
بٓة عمِ اإل تائج أن وأظٍرت الى، األجىبْ الهباشر فْ ىٓجٓٓرا ستثهارٔثار الحوافز الضٓر

ادة الحوافز ستجابة اإلإ ستثهار األجىبْ الهباشر لمحوافز الضٓربٓة ذات تأثٓر سمبْ، أي أن ٓز
بٓة ادة هقابمة ف الضٓر ستثهار األجىبْ وظٍر أن اإل، ستثهار األجىبْ الهباشرْ اإلال تؤدي إلِ ٓز

بة الهباشر هرتبط سمباً  رتبط  بهعدل الضٓر بالىاتج  إٓجابٓاً  رتباطاً إالفعال وهعدالت التضخم، ٓو
جىبْ ستثهار اإلن اإلأرتباط وتبٓن هصفوفة اإل ،ىفتاح عمِ التجارةاإلو السكان ، الهحمْ اإلجهالْ

ا أو ، بالحوافز الضٓربٓة سمبٓاً  اً رتباطإتبط ر فْ ىٓجٓٓرا ٓر شالهبا ن الحوافز الضٓربٓة التْ ٓوفٌر
جتذاب إتكون فْ هعظم الحاالت فعالة فْ  بمد هضٓف ىاهْ ٓخفض هعدلً الضٓربْ الفعال



43 
 

 

خطْ، تشٓر ىتٓجة الدراسة إلِ ىحدار الستخدام تحمٓل اإلإوب ،ستثهار األجىبْ الهباشر الالزماإل
 إلِ الىتائج ستىاداً وا   ،محوافز الضٓربٓة ذات أٌهٓة سمبٓةار األجىبْ الهباشر لستثهة اإلستجابإأن 

بٓةبضرورة تقمٓص اإل أوصِ الباحث ٓالء هٓزد هن اإل ،عتهاد عمِ الحوافز الضٓر ٌتهام إلِ وا 
 .هستقرة والهىاخ السٓاسْ الهستقرقتصادٓة الالحوافز األخرى هثل اإلصالحات اإلتراتٓجٓات إس
 
 بعنوان: (Mathieu, 2015) دراسة - ب

"Tax policy، investment decisions and economic growth" 
ستثهار ٓبْ عمِ تكالٓف عاهل اإلىتاج واإلتأثٓر الىظام الضر  ِ دراسة إلٌدف ٌذا البحث 

التغٓٓرات التْ طرأت عمِ الىظام  ىتائج الدراسة أنوأظٍرت  ،آطالٓإفْ  قتصاديوالىشاط اإل
 ،قتصادي العامستثهار والىشاط اإلواإل ٓر ٌام عمِ تكالٓف عواهل اإلىتاجالضٓربْ لٍا تأث

بٓة الهؤقتة إسٍاهاً و  ًىأ ٓضاً أظٍرت الىتائج أو  فْ  ٌاهاً  عمِ هر السىٓن، أسٍهت الحوافز الضٓر
وكان لمتخفٓضات فْ الهعدالت  ش،ىكهاقتصادي خالل فترات اإلستثهار والىشاط اإلتعٓزز اإل

بٓة أثر أقل، وصِ الباحث فْ وأ ،قتصاديعمِ الىشاط اإل ضئٓالً  ولكىً دائم، ٓفرض عبئاً  الضٓر
بٓة الهؤقتة، ٌْ إىٍآة بحثً  لِ أن سٓاسة الضرائب عمِ الشركات، وال سٓها الحوافز الضٓر

ىتكاسات الدوٓرة هن األدوات البدٓمة، هثل السٓاسة الىقدٓة، أدوات أكثر فعالٓة لمتغمب عمِ اإل
ل لمشركات قتصادٓة فْ الهعدالت الحإٍا تولد تبآىات دوٓرة عكسٓة أى التْ ال ٓبدو قٓقٓة لمتهٓو

بٓة الهؤقتة آثاراً  ،اإلٓطالٓة مة قتصادٓة إٓجابٓة ٌاهة، تترتب عمٍٓا آثار إ وتولد الحوافز الضٓر طٓو
 .جتهاعٓةقتصادٓة والرفآٌة اإلاألهد عمِ الدٓىاهٓكٓات اإل

 
 ( بعنوان:Gale, 2014دراسة)

"Effects of income tax changes on economic growth" 
بة الدخل الفردي عمِ الىهو ر التغٓرات فْ ٓثأت ٓةكٓف تٍدف ٌذي الدراسة ألِ بٓان ضٓر

ل فْ الوالٓات الهتحدةقتصادي عمِ الاإل أن جهٓع التغٓٓرات ، وجاء فْ ىتائج الدراسة هدى الطٓو
بٓة لن فاإلصالحات التْ تحسن الحوافز وتقمل هن  ،ٓكون لٍا ىفس التأثٓر عمِ الىهو الضٓر

ل العجز ة وتتجىب الهكاسب غٓر الهتوقعة وتتجىب تهٓو ستكون لٍا  ،اإلعاىات الهالٓة الهشٌو
ل، ولكىٍا قد تخمق أٓضاً عمِ حجم اإل أكثر تبشٓراً  اً آثار  هقآضات بٓن  قتصاد عمِ الهدى الطٓو

ل اإل ،اإلىصاف والكفاءة ؤثر تهٓو أثٓري عمِ الهشآرع عمِ ت كبٓراً  بٓة تأثٓراً عفاءات الضٓرٓو
مة االهد ادة اإلأوصِ الباحث ب ،طٓو ل ٓتقمالصالحات التْ تحسن الحوافز، و واإل، دخار الوطىْٓز

ل العجزجىب الغهن اإلعاىات القائهة، وت سٓكون لٍا ، فٍذي كمٍا ٓاب والهكاسب، وتجىب تهٓو
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ل هقآضات بٓن  حاالت قد تخمق أٓضاً ولكن فْ بعض ال ، آثار أكثر عمِ الهدى الطٓو
 .اإلىصاف والكفاءة

 
 ( بعنوان : Pary, 2012دراسة) - ت

"The effectiveness of tax incentives in attracting investment: 
evidence from developing countries" 

هع ستثهار فْ البمدان الىاهٓة، قة بٓن الضرائب عمِ الشركات واإلالعال لِ تحدٓدإٌدفت الدراسة 
بٓةٌتهام عطاء اإلإ ستثهار أن اإل وكان هن ىتائج ٌذي الدراسة ،بشكل خاص لمحوافز الضٓر

بة الفعمٓة الٍاهشْ ل مشركات فْ البمدان ذات الهىاخ األجىبْ الهباشر أقل حساسٓة لهعدل الضٓر
بة الدخإ أنو  ،ستثهاري غٓر الجذاب ىسبٓاً اإل اءات ل والتسجٓل واإلعفىخفاض هعدالت ضٓر

بٓة األطول فعالٓة فْ  ستثهار األجىبْ الهباشر فْ أهٓركا الالتٓىٓة وهىطقة جتذاب اإلإالضٓر
قٓاالب ىخفاض تعقٓد الىظام الضٓربْ والهٓزد هن إأن ، كها حر الكآربْ ولكن لٓس فْ أفٓر

قاىات القاىوىٓة ٓساعد عمِ جذب اإلالضه ن وأوصِ الباحث بأ، ْستثهار فْ هىطقة الفرىك األفٓر
ون ضرائب الشركات الهرتفعة فْ البمد ان التْ ٓساٌم فٍٓا تحسن هىاخ الهستثهٓرن ٓكٌر

بٓة اإلضافٓة الههول-ستثهاراإل ادة إىتاجٓة رأس الهال -هن اإلٓرادات الضٓر  وىتٓجة لذلك، فْ ٓز
 أثري.  ستثهاري أن ٓخفف العبء الضٓربْ هنإلههكن فْ البمدان ذات أسوأ هىاخ فهن ا

 
 ( بعنوان:kayaga, 2007) دراسة - ث

"Tax policy challenges facing developing countries" 
بٓة فْ أوغىدا ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد  ،التحدٓات الخاصة التْ تواجٍٍا السٓاسة الضٓر

وهع  ،ٓبْ فْ أوغىدا بحاجة إلِ اإلصالحأن الىظام الضر وكاىت الىتٓجة الرئٓسٓة لٍذي الدراسة 
جتهاعٓة عتبار الظروف اإلٓربْ القائم ٓجب أن ٓأخذ بعٓن اإلفإن إصالح الىظام الض ذلك

 السائدة هثل فٓروس ىقص الهىاعة البشٓرة / اإلٓدز، والحرب األٌمٓة فْ شهال أوغىدا،
ٓبٓة غٓر الفعالة عىد قتصاد غٓر الرسهْ الكبٓر، والحواجز التْ تحول دون اإلدارة الضر واإل

ادة وأوصِ الباحث بأ ،ٍٓاالىظر ف قتصادي ٓرادات الكافٓة لمىهو اإلاإلىً ٓجب هعرفة كٓفٓة ٓز
بٓة إد هن الفقراء فْ أوغىدا، وكٓفٓة جتهاعْ لمعدٓهان اإلوشبكة األ ستخدام ٌذي األحكام الضٓر
 ًا.ذلك بطٓرقة تدٓرجٓة وهتكافئة حقفْ تحقٓق 
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 مناقشة الدراسات السابقة 5-4
 السابقة حول عدد من المحاور عمى النحو التالي: تمحورت الدراسات
 ستثماريعفاء اإلالمحور االول: اإل

ففْ دراسة  ،ستثهارإلٌهٓتً لجذب اأستثهاري و عفاء اإلتىاولت هجهوعة هن الدراسات اإل
بة الدخلعفاءات الههىو سة عن اإلتحدثت الدرا( 2013 ،)الحدٓثْ وحسٓن  ،حة  فْ قاىون ضٓر

ذي الدراسة تحدثت  (2013 ،)السكافْ ،ستثهآرة كوسٓمة لجذب االستثهارعفاءات االوعن اإل ٌو
دراسة  ،ستثهارالدخل الفمسطٓىْ وقاىون تشجٓع اإلهىحٍا قاىون ضٓربة ٓعفاءات التْ ثر اإلأعن 

بٓة لهىظهات األثر اإلألِ بٓان إٌدفت ٌذي الدراسة  (2011 ،)القرجْ عهال عمِ عفاءات الضٓر
بٓةاإل ن أ (2010 ،ظٍرت دراسة )هعٓنأو  ،راداتٓعفاءات عمِ اإلثر اإلأوبٓان  ٓرادات الضٓر
ة بالهقارىة بهدى تحقٓق اإل عفاءات الضٓربٓة تحتل هكاىةاإل دي والسٓاسْ قتصاستقرار اإلثاىٓو

ِ عدم تشجٓع إلرات الىوعٓة فْ العراق تؤدي غمب الهؤشأسمبٓة  ،ستثهاروتوفٓر فرص جدٓدة لإل
 فٍٓا أن( بّٓن الباحث 2010 ،دراسة )عمْ واحهد  ،تثهار فْ العراقسلِ األإالهستثهٓرن 

بب وذلك بس ،و العالهْأقتصاد الدولْ ىخراط فْ اإلد العراقْ ٓهر بخطِ بطٓئة ىحو اإلقتصااإل
ولكن  ،ستثهاريالضٓربْ ٓشكل جزء هن الهىاخ اإل ن الىظامأتأثري بالوضع السٓاسْ لمبمد و 

 ،ىً لٓس العاهل الوحٓدأال إ ،ستثهاراتلجذب اإل هشجعاً  هالً ن كان عاا  عفاء الضٓربْ و اإل
ستثهار سٍهت فْ تعٓزز اإلأالحوافز الضٓربٓة الهؤقتة أن ( Mathieu, 2015دراسة )وأظٍرت 
 ىكهاش.قتصادي خالل فترات اإلوالىشاط اإل

 
 المحور الثاني: الجباية

ا فْ اٌتهت هجهوعة هن الدراسات بالجبآة الإ ففْ  دراسة  ،ستثهارلتحفٓز عمِ اإلضٓربٓة ودوٌر
ستثهار تؤدي دور هٍم فْ التحفٓز عمِ اإل هتٓازات الجبائٓة والتْاإلأظٍرت أن  (2016 ،)سٓرة

هتٓازات حفٓزات واإلن ٌذي التأو  ،هتٓازات الهقدهة فْ الجزائرهدى هساٌهة السٓاسة الجبائٓة واإل
ىتقال السٓاسة الجبائٓة هن إحت ( وضّ 2013 ،ودراسة )بن ساسْ ،لم تحقق الطهوحات الهرجوي

ل أهجرد  ( 2013 ،وكذلك دراسة )ٓاسٓن وهفاتٓح ،قتصادي فْ الجزائرإداة ضبط ألِ إداة لمتهٓو
 .ستثهاراإل تخاذ قراراتإاتً و التحفٓز الجبائْ ودوري فْ حت دور الىظام الجبائْ وتحفٓز وضّ 
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 المحور الثالث: الحوافز
ْ فررْ ( دور الحرروافز الضررٓربة  فررْ الىهررو الصررىاع2013 ،العررزاويكهررا تىاولررت كررل هررن دراسررة )
( 2011 ،دراسررة )هٍرراىْو  ،سررتثهار هررن خررالل الحرروافز التررْ تهىحٍرراالعررراق و تشررجٓع التىهٓررة واإل

بٓة الن تطبٓررق الحروافز التشررجٓعٓة ألرِ إث الباحرث هررن خاللٍرا تحردّ  رادة حصررٓمة إؤدي ترضرٓر لررِ ٓز
بٓةاإل  ،اءات بصورة عادلة بٓن الهكمفٓن ٓحقق العدالة والهساواة بٓىٍمعفوتطبٓق اإل ،ٓرادات الضٓر

هرع هرا  ىسرجاهاً إن تحقرق أٓجابٓرات الترْ ٓهكرن تعٓزز اإلىً ٓجب أ (2010 ،وبٓىت دراسة )طالبْ
بٓة الههىوحرة هرن طررف الجزائرر سرتثهار األٓقتضًٓ اإل جىبرْ الهباشرر فرْ الجزائرر والحروافز الضرٓر

ثٓر الحررروافز أتررر (Kiab, 2015،Petersظٍررررت دراسرررة )أو  ،ىسضرررعٓفة بالهقارىرررة هرررع دولرررة ترررو 
بٓة  ررراسرررتثهار األفرررْ قررررار الهسرررتثهر بتحدٓرررد هوقرررع اإلالضرررٓر سرررتخدام ا  و ، جىبرررْ الهباشرررر فرررْ ىٓجٓٓر

بٓة ك سرررتجابة إن أىرررت الىترررائج وبّٓ  ،جىبرررْ الهباشررررسرررتثهار األسرررتراتٓجٓة لجرررذب اإلإالحررروافز الضرررٓر
بٓة ذات ترأثٓر سرمبْجىبرْ الهباشرر لمحروافز سرتثهار الاإل  ( (pary, 2012وبٓىرت دراسرة ،الضرٓر
بٓة فررررررْ جررررررذب اإلأ ررررررا عمررررررِ حجررررررم الجبآررررررةأسررررررتثهار وكررررررذلك ثررررررر الحرررررروافز الضررررررٓر دراسررررررة  ،ثٌر
(Kiab,2015،Peters)  راأبٓىرت ثٓر الحرروافز أتركرران ل ثرر الحرروافز  فرْ قررار الهسررتثهر فرْ ىٓجٓٓر

ررررررراجىبررررررررْ اسرررررررتثهار األهوقررررررررع اإل فرررررررْ قررررررررار الهسررررررررتثهر بتجدٓرررررررد  بٓىررررررررت و  ،لهباشرررررررر فررررررررْ ىٓجٓٓر
بٓة لرررن ٓكرررون لٍرررا ىفرررس الترررن جهٓرررع التغٓرررر أ( (gale,2014دراسرررة ن أثٓر عمرررِ الىهرررو أات الضرررٓر

بٓة لٍررررررا هررررررا ٓعادلٍررررررااإل دراسررررررة  ،صررررررالحات لررررررن تحسررررررن الحرررررروافز ولررررررٓس لكررررررل التغٓرررررررات الضررررررٓر
هرررن عرررة كبٓررررة ن السرررعودٓة تقرردم هجهو ألرررِ إٌررذي الدراسرررة ( توصرررل الباحرررث فرررْ 2012،)الشررعالن

تشابً ىظام اإلالهزآا والحوافز اإل السعودي وقاىون ضهاىات وحوافز ستثهار األجىبْ ستثهآرة ، ٓو
 ستثهاري.م هىح الترخٓص بههارسة الىشاط اإلستثهار الهصري فْ عداإل
 

 المحور الرابع: االيرادات 
بة لتزام بتقدٓم الكشوفات الدوٓرعدم اإل( 2015 ،دراسة )هعالْكها تىاولت كل هن  ة ودفع الضٓر

ل الشٓكات الهرتجعة إجطول فترة  ،الهطموبة هن قبل الهكمفٓن لِ القضاء وفترة تىفٓذ إراءات تحٓو
ر فواتٓر الهقاصة وعدم  ،الحكم القضائْ الهتعمق بتحصٓل الشٓكات عدم وجود ضبط لتزٓو

ْ تحصٓل الجٍاز التىفٓذي ف ةهن دفع الضٓربة وعدم فعالٓتطبٓق عقوبات رادعة عمِ التٍرب 
 ،( تحدثت عن التحصٓل هن حٓث التشٓرع2011،)هٍاىْ كذلك دراسة ،هٓٓرةهوال األاأل

 عن هوضوع التحصٓالت. ( تحدثت آضاً 2013،دراسة)ٓاسٓن وهفاتٓح
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 ما يميز ىذه الدراسة  5-5
ٌا الفترة القاىوىٓة وآثار ىتٍاء إ بعداالستثهاري عفاء ىٍا تتىاول هوضوع اإلأتتهٓز ٌذي الدراسة ب

  الهتوقعة عمِ ضٓربة الدخل هن حٓث:

ستثهاري عمِ ضٓربة الدخل حٓث اإل عفاءاإلاثر تتىاول سىٍا أتتهٓز ٌذي الدراسة ب  - أ
 الضٓربْ.قرار تقدٓم اإلااللتزام بستهرآرة الجبآة و إعفاءات عمِ هدى تأثٓر اإلتدرس 

عفاء ر اإلثأا هن الدراسات السابقة فْ تحدٓد ٌذي الدراسة عن غٌٓرالتوقع هن  - ب
بة الدخل بعد إستثهاري عمِ اإل  ستثهار.إلىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإٓرادات ضٓر

ٓرادات إباألٌهٓة وذلك كوىً ٓهثل جزء هن لِ بحث هوضوع ٓتسم إتطرقت ٌذي الدراسة  - ت
ىخفاض هوارد السمطة ل إفْ ظ وخصوصاً  التىهٓةبىاء حد دعائم أتهثل والتْ الحكوهة 

 .الوطىٓة الفمسطٓىٓة

ستثهاري إلعفاء اات الحدٓثة التْ تىاولت هوضوع اإلىٍا هن الدراسأتهٓزت ٌذي الدراسة ب - ث
 .فْ فمسطٓن قتصاديبآة الضرائب وكذلك عمِ الىهو اإلثر عمِ جهن أوها لً 

عفاء ة اإلٌهٓأن والهؤسسات ذات العالقة بهعرفة ٌذي الدراسة إفادة الهعىٓٓىتوقع هن  - ج
عفاء إلٌهٓة اأً هن هقترحات وحمول تسٍم فْ هدى ن تقدهأستثهاري وها ٓهكن اإل
 تثهاري وتفٓد الهعىٓٓن بهعرفة ىقاط القوة والضعف لهعالجة ٌذي الىقاط وتصحٓحٍا.ساإل
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 الفصل الثالث

 جراءات الدراسةا  منيج و 
سة وأسموب جهع البٓاىات، باإلضافة إلِ التعٓرف رافْ ٌذا الفصل هىٍجٓة الدراسة تستعرض الد

حصائٓة حسب الطرق العمهٓة واإل ،عتهادٌاإالتْ تم  وحجم العٓىة ًبهجتهع الدراسة وحجه أٓضاً 
افة إلِ ثبات وصدق األداة الهستخدهة فْ جهع البٓاىات باإلض ،وأسموب وأدوات جهع البٓاىات

ستثهاري عمِ عفاء اإلة اإلحصائٓة، وذلك لفحص تأثٓر اإلسة والهعالجار األداة، وهجتهع الد
بة الدخل فْ فمسطٓن راداتإٓ ادة أو أستثهاري هن فاء اإلعلها لدور اإل ،ضٓر ىخفاض إثر لٓز
 قتصادٓة.ثر حتهْ عمِ التىهٓة اإلأعفاء هن ولها لٍذا اإل ،ٓراداتاإل
 

 منيج الدراسة 1.3
ٌرو طٓرقرة فرْ البحرث عرن الحاضر، وتٍدف إلِ تجٍٓز إ ستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ و

بدقة تتعمق بالظواٌر  -سمفاً  -هعٓىة تهٍٓردًا لإلجابرة عمرِ ترساؤالت هحددة بٓاىات إلثبات فروض
وذلك  ،التْ ٓهكن جهع الهعموهات عىٍا فْ زهان إجراء البحث ،الحالٓة واألحداث الراٌىة

عفاء أثر اإلهعرفة  ،تخدام الهىٍج الوصفْ ٌىاإسوالٍدف هن  ، ستخدام أدوات هىاسبةإب
بة الدخل فْ فمسطٓنٓرادات إستثهاري عمِ اإل  .  ضٓر

 :ساسٓن لمهعموهاتهصدٓرن أ وقد استخدم الباحث
بقة فْ فمسطٓن، والهراجع : تتهثل بالقواىٓن والتشٓرعات الضٓربٓة الهطهصادر ثاىوٓة - أ

عتهاد ة الهحمٓة  والخارجٓة، كها تم اإلالعمهٓة، باإلضافة إلِ الرسائل الجاهعٓوالكتب 
الهتخصصة، وذلك  لكتروىٓة العمهٓةورة عمِ الهواقع اإلسات الهىشراعمِ الهقاالت والد
ا وهساعدة القارئ عمِ فٍهً.راهن أجل وضع الد  سة فْ إطاٌر

سة  راسٓة لجهع البٓاىات هن هجتهع الدداة رئٓأستباىة كستخدام اإلإولٓة: ٓتم أهصادر  - ب
ثري أري و ستثهاعفاء اإلات السابقة، وفحص العالقة بٓن اإلاألصمْ، بالرجوع إلِ األدبٓ

بة الدخل فْ فمسطٓنإٓعمِ  ر  ،رادات ضٓر قوم الباحث بتطٓو ستباىة تتكون هن أربعة إٓو
 أقسام رئٓسٓة )هوضحة فْ الحدٓث عن أداة الدارسة(.
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 مجتمع الدراسة: 2.3
ستثهار بهحافظات فْ ٌٓئة تشجٓع اإلجهٓع هوظ فئتٓن : هن دراسةن هجتهع التكوّ 

جهٓع  ن أٓضًا هنوتكوّ ، ( هوظفًا وهوظفة32) لبالغ عددٌموا ،2118الضفة الغربٓة لمعام 
ًا وهوظفة، ( هوظف215) والبالغ عددٌم ،فْ الضفة الغربٓةالهوظفٓن العاهمٓن فْ ضٓربة الدخل 

 .(237جهالْ الهجتهع )وعمِ ذلك ٓكون إ
 

 عينة الدراسة: 3.3
 كها ٓمْ: الدراسة  هجتهعفئتْ خذ عٓىة عشوائٓة هن أقٓق غرض الدراسة تم ولتح
حسب هعادلة ( هن هوظفْ ضٓربة الدخل 134)و ،( هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار30)

 .روبرت هاسون
 :(Mason, 1999) برت هاسونهعادلة رو     

 

ضٓربة  ( هن هوظف134ْ، )(0.05عمِ ٌذي العٓىة بهعدل ثقة )ذ ٓصبح حجم العٓىة بىاء إ
( إستباىة هن أصل 118، وقد تم إسترجاع )رستثها( هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل30الدخل و)

 (1-3) ستباىة، والجدول( إ25تم إسترجاع )ستثهار (، وبالىسبة لهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل134)
 ٓوضح الهجتهع والعٓىة:

 (1-3جدول )
 فئات المجتمع والعينة في اإلستبانة

 الهرجعة الهستبعدة العٓىة الهجتهع فئات الهجتهع
 118 7 134 205 هوظفْ ضٓربة الدخل
 25 3 30 32 ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار

 
 عينة موظفي ضريبة الدخل - أ

م بالطٓرقة العش، تم إ( هوظفًا وهوظفة134ىت عٓىة هوظفْ ضٓربة الدخل هن )تكوّ  وائٓة ختٓاٌر
( 7( إستباىة، وبعد تدقٓق اإلستباىات الهعادة تم إستبعاد )118جاع )البسٓطة، حٓث تم إستر 

ستباىة صالحة لمتحمٓل، والجدول ( إ111لإلجابات الهطموبة، وتبقِ )ٓفائٍا ستإستباىات لعدم إ
 التالْ ٓوضح خصائص عٓىة هوظفْ ضٓربة الدخل:
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 (2-3جدول )
 خصائص عينة موظفي ضريبة الدخل الديموغرافية

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 66.7 74 ذكر
 33.3 37 أىثِ

 100.0 111 المجموع

 جتماعيةالحالة اإل
 22.5 25 أعزب
 77.5 86 هتزوج
 100.0 111 المجموع

 العمر بالسنوات

 16.2 18 سىة فها دون 25
 12.6 14 سىة 30إلِ  26هن 
 16.2 18 سىة 35إلِ  31هن 
 8.2 9 سىة 40إلِ  36هن 

 46.8 52 سىة فأكثر 41
 100.0 111 المجموع

 المؤىل العممي

 13.5 15 دبموم
 73.0 81 بكالوٓروس
 13.5 15 هاجستٓر
 100.0 111 المجموع

 سنوات الخبرة

 18.0 20 سىوات فها دون 5
 22.5 25 سىوات 10-6

 6.3 7 سىة 15 - 11هن 
 14.5 16 سىة 20 - 16هن 

 38.7 43 سىة فأكثر 21
 100.0 111 المجموع

 المسمى الوظيفي

 0.90 1 هدٓر عام
 11.7 13 هدٓر

 10.8 12 ىائب هدٓر
 8.1 9 رئٓس قسم
 68.5 76 هأهور تقدٓر
 100.0 111 المجموع
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% هن 6667(الذكور)مت ىسبة فقد شكّ  ،الحظ هن الجدول السابق أىً فٓها ٓتعمق بهتغٓر الجىسُٓ 
 .%3363 (اإلىاث)مت ىسبة إجهالْ حجم العٓىة بٓىها شكّ 

جهالْ حجم العٓىة، % هن إ2265)أعزب( مت فئة قد شكّ ف ،جتهاعٓةالحالة اإلفٓها ٓتعمق بهتغٓر 
 %.7765( هتزوج)مت فئة ىها شكّ ٓب

جهالْ حجم % هن إ1662 ها ىسبتً (سىة فها دون25)مت فئةفقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر العهر
ة جهالْ حجم العٓىة، كها شكمت فئ% هن إ1266سىة( ها ىسبتً 31-26ة )مت فئالعٓىة، وشكّ 

سىة( ها 41-36فئة)مت جهالْ حجم العٓىة، كها شكّ % هن إ1662ىسبتً سىة( ها 31-35)
% هن 4668( ها ىسبتً سىة فأكثر41)فئة  تمجهالْ حجم العٓىة وكها شكّ % هن إ862ىسبتً 

 جهالْ حجم العٓىة.إ
ل العمهْ جهالْ حجم % هن إ1365 ها ىسبتً (الدبموم)مت فئة فقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهٌؤ

مت فئة جهالْ حجم العٓىة، وشكّ % هن إ73( ها ىسبتًالبكالوٓروس)مت فئة العٓىة، وشكّ 
 جهالْ حجم العٓىة.% هن إ1365( ها ىسبتً الهاجستٓر)

جهالْ % هن إ18 ها ىسبتً (سىوات فها دون 5)مت فئةفقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر سىوات الخبرة
جهالْ حجم العٓىة ، كها ن إ% ه2265سىوات( ها ىسبتً 11-6) مت فئةحجم العٓىة، كها شكّ 

سىة( 21-16ة )مت فئجهالْ حجم العٓىة ، وشكّ % هن إ663سىة( ها ىسبت15ً-11فئة )مت شكّ 
% 3867ها ىسبتً  (سىة فأكثر 21فئة )مت جهالْ حجم العٓىة، كها شكّ % هن إ1465ها ىسبتً 

 جهالْ حجم العٓىة.إ هن
جهالْ % هن إ0.90( ها ىسبتً هدٓر عام)مت فئة فقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهسهِ الوظٓفْ

ىائب )مت فئة جهالْ حجم العٓىة، وشكّ % هن إ1167( ها ىسبتً هدٓر)مت فئة حجم العٓىة، وشكّ 
% هن 861( ها ىسبتً رئٓس قسم)مت فئة جهالْ حجم العٓىة، وشكّ % هن إ1168( ها ىسبتًهدٓر

 جهالْ حجم العٓىة.% هن إ68.5 ها ىسبتً (هأهور تقدٓر)مت فئة جهالْ حجم العٓىة، وشكّ إ
 
 

 ستثمارعينة موظفي ىيئة تشجيع اإل - ب
م بالطٓرقة هوظفًا وهوظفة هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار، تم إ( 31ىت العٓىة هن )تكوّ  ختٓاٌر

ترم إسرتبعاد سرتباىة، وبعرد تردقٓقٍا ( إ25وقرد بمرغ عردد اإلسرتباىات الهسرترجعة ) ،البسرٓطةالعشوائٓة 
والجرردول التررالْ  تباىة صررالحة لمتحمٓررل،( إسرر22صررالحٓتٍا لمتحمٓررل، وتبقّررِ ) سررتباىات لعرردم( إ3)

 :ستثهارعٓىة هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلٓوضح خصائص 
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 (3-3جدول )
 ستثمار الديموغرافيةخصائص عينة موظفي ىيئة تشجيع اإل

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 54.5 12 ذكر
 45.5 10 أىثِ
 100.0 22 عالمجمو 

 جتماعيةالحالة اإل
 31.8 7 أعزب
 68.2 15 هتزوج
 100.0 22 المجموع

 العمر بالسنوات

 4.5 1 سىة فها دون 25
 36.4 8 سىة 30إلِ  26هن 
 18.2 4 سىة 35إلِ  31هن 
 27.3 6 سىة 40إلِ  36هن 

 13.6 3 سىة فأكثر 41
 100.0 22 المجموع

عدد سنوات الخبرة في 
 ئة تشجيع االستثمارىي

 22.7 5 سىوات فها دون 4
 31.8 7 سىوات 10أقل هن  - 5هن 
 31.8 7 سىة 15أقل هن  - 10هن 

 13.7 3 كثرأسىة ف 15هن 
 100.0 22 المجموع

 المؤىل العممي

 0 0 بكالوٓروس
 81.8 18 هاجستٓر
 18.2 4 دكتوراي
 100.0 22 المجموع

 التخصص العممي

 22.7 5 هحاسبة
 54.6 12 إدارة أعهال

 22.7 5 قتصادإ
 100.0 22 المجموع
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% هن 5465( الذكور)مت ىسبة فقد شكّ  ،ٓالحظ هن الجدول السابق أىً فٓها ٓتعمق بهتغٓر الجىس
 .%4565( اإلىاث)مت ىسبة كّ بٓىها ش ،إجهالْ حجم العٓىة
جهالْ حجم العٓىة، % هن إ3168 (بأعز )مت فئة فقد شكّ  ،جتهاعٓةالحالة اإلفٓها ٓتعمق بهتغٓر 

 %.6862 مت فئة هتزوجىها شكّ ٓب
هالْ حجم % هن إج465 ها ىسبتً (سىة فها دون25)مت فئة فقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر العهر

ت فئة جهالْ حجم العٓىة، كها شكمّ % هن إ3664سىة( ها ىسبتً 31-26ة )مت فئالعٓىة، وشكّ 
سىة( ها 41-36ئة)مت فالْ حجم العٓىة، كها شكّ جه% هن إ1862سىة( ها ىسبتً 31-35)

% هن 1366( ها ىسبتً سىة فأكثر41فئة ) تموكها شكّ  ،جهالْ حجم العٓىة% هن إ2763ىسبتً 
 جهالْ حجم العٓىة.إ

% هن 2267 ها ىسبتً (سىوات فها دون 4)مت فئةفقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر سىوات الخبرة
جهالْ حجم % هن إ3168سىوات( ها ىسبتً  11هن اقل-5) مت فئةجهالْ حجم العٓىة، كها شكّ إ

، كها جهالْ حجم العٓىة% هن إ3168 سىة( ها ىسبت15ًاقل هن -11مت فئة )العٓىة ، كها شكّ 
 جهالْ حجم العٓىة.% هن إ1367( ها ىسبتً سىة فأكثر 15)مت فئةشكّ 

ل العمهْ % هن إجهالْ حجم 1ىسبتً )البكالوٓروس( ها مت فئة فقد شكّ  ،فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهٌؤ
مت فئة اجهالْ حجم العٓىة، وشكّ إ% هى8168 ها ىسبتً (الهاجستٓرالعٓىة، وشّكمت فئة )

 جهالْ حجم العٓىة.% هن إ1862( ها ىسبتًالدكتوراي)
جهالْ % هن إ2267ها ىسبتً  (هحاسبة) مت فئةفقد شكّ  ،التخصص العمهْفٓها ٓتعمق بهتغٓر 
مت فئة جهالْ حجم العٓىة، وشكّ % هن إ5466ها ىسبتً  (عهالدارة أ)إمت فئة حجم العٓىة، وشكّ 

 .جهالْ حجم العٓىةن إ% ه2267 ها ىسبتً قتصادإ
 

 أداة الدراسة 4.3
ر اإل ،هن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة عمِ هراجعة الدراسات  تهاداً إعستباىة قام الباحث بتطٓو

 :اٌه هن قسهٓن رئٓسٓٓنستباىة ىت اإلوقد تكوّ  ،السابقة
و عبارة عن السهات الشخصٓة عن الهستجٓب القسم األول الدرجة الوظٓفٓة، الجىررس، ): ٌو

ل العمهْ، الدائرة  .(العهر، الخربرة، الهٌؤ
و عبارة عن هالقسم الثاني  )6عمرِ )فقرة هوزعة ( 34ستباىة هن )ن اإلوتتكوّ  ،الدراسة حاور: ٌو

 ْ: ٌ هحاور
  .سب الضٓربٓةهة الشرائح والىهالء األول: الهحور

  .ستثهآرة والجبآةاإلعفاءات اإلالثاىْ:  حوراله
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 .تْاإلعفاءات اإلستثهآرة والتقدٓر الذاالثالث:  حوراله
 .قرار الضٓربْاإلعفاءات اإلستثهآرة واإلالرابع:  حوراله
بة الدخلوا   ةاإلعفاءات اإلستثهآرالخاهس:  حوراله   .ستهرآرة دفع ضٓر
 .ستثهارادة الشركة هن قاىون تشجٓع اإلفستإالسادس:  حوراله
 

 ستبانةصدق اإل 5.3
وقام الباحث بالتأكد هن  ضعت لقٓاسً،ستباىة ها وُ ستباىة أن تقٓس أسئمة اإلقصد بصدق اإلُٓ 

 :ٌها نستباىة بطٓرقتٓصردق اإل
 : مينصدق المحك   - أ

ذوي الخبرة هن هٓن ة وعرضٍا عمِ هجهوعة هن الهحكّ ولٓقام الباحث بتصهٓم اإلستباىة األ
صالحٓة الهقٓاس فْ هون بعض الهالحظات وأراء حول هدى ى الهحكّ وقد أبد، ختصاصواإل

 همحقال)أىظر  ٓرادات ضٓربة الدخل فْ فمسطٓنتحدٓد دور اإلعفاء اإلستثهاري فْ التأثٓر عمِ إ
ىٍآة وتم الخروج بالصورة ال ،لِ صالحٓة فقراتً وهالءهتً لٍذا الغرض، وقد أشاروا إ((2)رقم
 .((1رقم) الهمحق)أىظر ْ تم توٓزعٍا عمِ هجتهع الدراسة ستباىة التلإل
 

 (4-3الجدول رقم)
 ستبانة حسب كل محور من محاورىان عدد فقرات اإليبي  

 عدد الفقرات المحور
بٓة الواردة فْ القاىون لعام   6 2011هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓر

ا عستثهآرة والجبآة عفاءات اإلاإل  6 الدخل ضٓربة ٓراداتإمِ وأثٌر
 6 ٓرادات ضٓربة الدخلإهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ ستثعفاء اإلاإل
ا عمِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإل  5 رادات ضٓربة الدخلإٓقرار الضٓربْ وأثٌر
 4 ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  ستثهاري و عفاء اإلاإل
 7 ستثهاراإل ون تشجٓعو الهؤسسة هن قاىإستفادة الشركة إ

 34 ستباىة ككلهجهوع فقرات اإل
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 صدق المقياس: - ب
 تساق الداخمي اإل  (1

الذي تىتهْ  حورستباىة هع الهتساق كل فقرة هن فقرات اإلإتساق الداخمْ هدى قصد بصدق اإلُٓ 
وذلك هن خالل حرساب  ستباىةتساق الداخمْ لإلالفقرة، وقد قام الباحث بحساب اإلإلٓرً ٌذي 

 .ىفسً هحورستباىة والدرجة الكمٓة لماإل حاوررتباط بٓن كل فقرة هن فقرات ههعراهالت اإل
( Pearson correlationرتبررراط بٓرسرررون )قرررق هرررن صررردق األداة بحسررراب هعاهرررل اإلوترررم التح

 (.5-3لفقرات كل هحور هع الدرجة الكمٓة لمهحور، وذلك كها ٌو واضح فْ الجدول )
 

 ( 5-3جدول رقم )
مدى مالءمة الشرائح رتباط لمصفوفة إ (Person correlationرتباط بيرسون )إل امعامل 

 والنسب الضريبية 
 2011ية الواردة في القانون لعام المحور األول: مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريب

 الفقرات الرقم
رتباط إمعامل 

 بيرسون )ر(
 مستوى الداللة

(Sig.) 

1.  
بٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث الىسب الخاصة بكل  تتالءم الىسب الضٓر

 لمشٓرحة الثالثة(.%15%لمشٓرحة الثاىٓة، 10%لمشٓرحة األولِ، 5شٓرحة )
0.637** 0.000 

بٓة  .2  0.000 **0.763 .تعتبر هعدالت الضٓربة الحالٓة هالئهة فْ هجال ٓزادة اإلٓرادات الضٓر
بة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن  .3  0.000 **0.760 .الشرائح والىسب الضٓر
بٓة تٓزد هن التٍرب هن دفع الضٓربة  .4  0.000 **0.463 .الهغاالة فْ الىسب الضٓر
 0.000 **0.418 .% فْ القاىون الجدٓد هالئهًا ألصحاب الدخل الهىخفض5ٓعتبر البدء بىسبة   .5

6.  
%ٓعهل عمِ  15إلِ  % 20تخفٓض الضٓربة عمِ الشركات الهساٌهة هن 

 .هن خالل الحد هن التٍرب الضٓربْٓزادة اإلٓرادات الضٓربٓة 
0.573** 0.000 

بٓة الواردة فْ القاىون لعام   0.000 **0.706 2011الدرجة الكمٓة لهدى هالئهة الشرائح والىسب الضٓر
 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند )
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ستثمارية عفاءات اإلاإل( لمصفوفة إرتباط Person correlationاإلرتباط بيرسون )معامل  (6-3جدول )
 يرادات ضريبة الدخلإ ثرىا عمىأوالجباية و 

 الدخل يرادات ضريبةإ ثرىا عمىأستثمارية والجباية و عفاءات اإلالمحور الثاني: اإل

 الفقرات الرقم
رتباط إمعامل 

 بيرسون )ر(

مستوى 
 الداللة

(Sig.) 
 0.000 **0.631 ثهآرة الههىوحة شاهمة وعادلة.ستعفاءات اإلتعتبر التعدٓالت عمِ اإل  .1

2.  
ستثهآرة الههىوحة فْ قاىون ضٓربة الدخل تشجع الهكمفٓن عمِ سداد ضٓربة عفاءات اإلاإل

 0.000 **0.822 الدخل.

3.  
عفاء ىتٍاء فترة اإلإلتزام الشركات بدفع السمفٓات بعد إستثهآرة الههىوحة تساعد عمِ عفاءات اإلاإل
 0.000 **0.844 ستثهاري.اإل

4.  
ستثهار ستثهآرة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ بدآة حٓاة الهشروع تشجع عمِ اإلعفاءات اإلاإل

 0.000 **0.808 فْ الهشآرع داخل البالد.

ستثهار تعتبر عاهل هساعد لدقع ضٓربة الدخل ستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع اإلعفاءات اإلاإل  .5
 الهستحقة.

0.799** 0.000 

 0.000 **0.709 ستثهاري ٓٓزد ىسبة الجبآة هن ضٓربة الدخل بعد اىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلعفاء.عفاء اإلاإل  .6
ا عمِ آرادات ضٓربة الدخل  0.000 **0.828 الدرجة الكمٓة لالعفاءات االستثهآرة والجبآة واثٌر

 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند )
ستثماري عفاء اإلاإل ( لمصفوفة إرتباطPerson correlationاإلرتباط بيرسون )معامل  (7-3) جدول

 يرادات ضريبة الدخلإثره عمى أوالتقدير الذاتي و 
 يرادات ضريبة الدخل.إثره عمى أستثماري والتقدير الذاتي و عفاء اإلالمحور الثالث: اإل

 الفقرات الرقم
معامل إرتباط 
 بيرسون )ر(

مستوى 
الداللة 
Sig.)) 

 0.000 **0.712 ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الذاتْ بالتآرخ الهحدد.عفاءات اإلاإل  .1

ثىاء التقدٓر أستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات الهالٓة الدقٓقة عفاءات اإلاإل  .2
 الذاتْ.

0.792** 0.000 

التصٓرح باألرباح الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ  ستثهآرة تشجع الشركات عمِعفاءات اإلاإل  .3
 0.000 **0.783 ستثهاري.عفاء اإلىتٍاء فترة اإلإبعد 

 0.000 **0.783 ىتظام.إستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر ذاتْ فْ ىٍآة السىة الهالٓة بعفاء اإلاإل  .4

ىتٍاء إفس الوضوح بعد فترة عفاء ٓكون بىالتقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة اإل  .5
 0.000 **0.762 ستثهاري.عفاء اإلاإل

6.  
تٍاء هدة إىٓرادات ضٓربة الدخل بعد إٓجابا عمِ إلتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس اإل
 0.000 **0.735 ستثهاري.عفاء اإلاإل

ا عمِ آرادات ضٓربة الد  0.000 **0.781 خل الدرجة الكمٓة لالعفاء االستثهاري والتقدٓر الذاي واثٌر
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 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند )
 
  (8-3جدول )

قرار الضريبي ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل ( لمصفوفة إرتباطPerson correlationاإلرتباط بيرسون )معامل 
 رادات ضريبة الدخلإيثرىا عمى أو 

 رادات ضريبة الدخل.إيثرىا عمى أقرار الضريبي و واإل ستثماريةعفاءات اإلالمحور الرابع: اإل

معامل إرتباط  الفقرة  الرقم
 بيرسون )ر(

مستوى 
الداللة 
Sig.)) 

 0.000 **0.806 ستثهاري ٓهىح الثقة لمشركات تقدٓم البٓاىات الهالٓة الحقٓقٓة.عفاء اإلاإل  .1
 0.000 **0.756 ٓبْ بالتآرخ الهحدد.قرار الضر ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم اإلعفاءات اإلاإل  .2

3.  
قرار الضٓربْ هن الشركات بهوضوعٓة و قائهة عمِ البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها تقدٓم اإل

 0.000 **0.752 ٓرادات ضٓربة الدخل.إٓؤثر عمِ 

 0.000 **0.808 ضعف القىاعة عىد هوظف ضٓربة الدخل فْ الكشوفات الهالٓة الهقدهة.  .4

5.  
عفاء رار الضٓربْ لالزهات الحاصمة هع اإلقٓربة الدخل بثقة هع اإلتعاهل هوظف ض

 0.000 **0.621 ستثهاري.اإل

ا عمِ آرادات ضٓربة الدخل  0.000 **0.802 الدرجة الكمٓة لالعفاءات االستثهآرة واالقرار الضٓربْ واثٌر
 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند )

 

 (9-3جدول )
ستمرارية ا  ستثماري و عفاء اإلاإل ( لمصفوفة إرتباطPerson correlationاإلرتباط بيرسون )معامل 

 دفع ضريبة الدخل
 ستمرارية دفع ضريبة الدخل.ا  ستثماري و عفاء اإلالمحور الخامس: اإل

معامل إرتباط  الفقرة  الرقم
 بيرسون )ر(

مستوى 
الداللة 
Sig.)) 

 0.000 **0.776 ستهرار بدفع الضٓربة الهستحقة.ٓل ضٓربة الدخل تشجع الشركة باإلجراءات الهتبعة فْ تحصاإل  .1
 0.000 **0.864 ستهرار فْ دفع ضٓربة الدخل.لتزام الهستثهٓرن واإلإستثهآرة فْ فمسطٓن تشجع عمِ البٓئة اإل  .2
 0.000 **0.824 عفاء.رة اإلتٍاء فتإىكثر فْ عهمٍا بعد أستهرآرة إستثهآرة لمشركات تؤدي الِ فاءات اإلعاإل  .3

ستهرار عهل إستثهار تعتبر عاهل هساعد عمِ ستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع اإلعفاءات اإلاإل  .4
 0.000 **0.800 الشركات.

 0.000 **0.841 ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  و الدرجة الكمٓة لالعفاء االستثهاري 
 (α≤5...ند )(، * دالة إحصائيًا عα≤1...** دالة إحصائيًا عند )

 
 (.1-3جدول )
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و المؤسسة من أستفادة الشركة إ ( لمصفوفة إرتباطPerson correlationاإلرتباط بيرسون )معامل 
 ستثمارقانون تشجيع اإل

 ستثمارو المؤسسة من قانون تشجيع اإلأستفادة الشركة إالمحور السادس: 

 الفقرة  الرقم
معامل 
إرتباط 

 بيرسون )ر(

مستوى الداللة 
Sig.)) 

 0.000 **0.630 % هن دخل الهستثهٓرن فْ فمسطٓن هالئهة هع الدول الهجاورة.15ن ىسبة الضٓربة إ  .1

2.  
تاج فْ بدآة الهشروع هها ىعفاء الهؤقت هن الضٓربة فْ تقمٓل تكالٓف اإلساٌهت هدة اإل
 0.000 **0.617 ستثهار.ستهرار فْ اإلٓشجع عمِ اإل

لدخل هن بدآة تحقٓق الهشروع لألرباح أفضل هن بدآة عفاءات هن ضٓربة اإلبدء سٓران ا  .3
 عهل الهشروع.

0.663** 0.000 

ا تشجع عمِ عهمٓة اإلإرباح الهعاد عفاءات الضٓربٓة عمِ األاإل  .4 ستثهار هن جدٓد فْ ستثهاٌر
 خرى.أو هشآرع أىفس الهشروع 

0.640** 0.000 

ثهار والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة ستٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لإل  .5
 التشغٓل الفعمْ لمهشروع.

0.737** 0.000 

ستثهار الوصول لهوقع الهشروع ن السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع اإلإ  .6
 ستهرآرة الشركة.إ ثر عمِأفْ أي وقت لمتأكد هن دقة الهعموهات لً 

0.720** 0.000 

 0.000 **0.643 ستثهاري لمشركات.عفاء اإلهىح اإلجراءات إٓتم تسٍٓل   .7
 0.000 **0.757 الدرجة الكمٓة الستفادة الشركة او الهؤسسة هن قاىون تشجٓع االستثهار

 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند )

 
تباط فقرات كل هحور ر إلِ أن جهٓع قٓم هصفوفة إ ةلسابقول ااشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدتُ 

تساق الداخمْ لفقرات كل هحور ة إحصائًٓا، هها ٓشٓر إلِ قوة اإلهع الدرجة الكمٓة لمهحور دال
بة الدخل فْ فمسطٓنإستثهاري عمِ إلعفاء ااإل أثرهن هحاور  ذا بالتالْ ٓعبر ٓرادات ضٓر ، ٌو

 عن صدق فقرات األداة فْ قٓاس ها صٓغت هن أجل قٓاسً.
 

 ة الدراسةأداصدق البناء  (2
رد األداة  ٓعتبر الصدق البىائْ أحد هقآٓس صدق األداة الذي ٓقٓس هدى تحقق األٌرداف الترْ تٓر

بٓن هد  ىة،ستبالدراسة بالدرجة الكمٓة لفقرات اإلا حاورهن ه حوررتباط كل هإ ىالوصول إلٍٓا، ٓو
الكمٓة لكل هحور هع  بٓرسون بٓن الدرجة طارتبرإ رلهعاه بساربح الباحث مارق لركذ رنهلمتحقق و

 ( ٓوضح ذلك.11-3الدرجة الكمٓة لألداة والجدول رقم )
 

 (11-3جدول رقم )
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مع  الكمية لكل محور درجةالرتباط لمصفوفة إ (Pearson correlationرتباط بيرسون )اإل معامل 
 الدرجة الكمية لألداة.

رتباط إمعامل  المحور الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
حتمالية اإل
(Sig.) 

1.  
مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام 

2011 
0.706** .0000 

 0000. **0.828 يبة الدخلضر يرادات إستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل  .2

3.  
يرادات ضريبة إماري والتقدير الذاتي وأثره عمى ستثعفاء اإلاإل

 الدخل
0.781** .0000 

4.  
يرادات إقرار الضريبي وأثرىا عمى ثمارية واإلستعفاءات اإلاإل

 ضريبة الدخل
0.802** .0000 

 0000. **0.841 ستمرارية دفع ضريبة الدخلا  ستثماري و إلعفاء ااإل  .5
 0000. **0.757 ستثمارو المؤسسة من قانون تشجيع اإلأستفادة الشركة إ  .6

 (α≤5...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1...** دالة إحصائيًا عند ) 
 

رتبرراط درجررة كررل هحررور السررابق إلررِ أن جهٓررع قررٓم هصررفوفة إ تشررٓر الهعطٓررات الررواردة فررْ الجرردول
بة الرردخل فررْ فمسررطٓنإسررتثهاري عمررِ عفرراء اإلاإل أثرررهررن هحرراور  هررع الدرجررة الكمٓررة  ٓرررادات ضررٓر

فررْ  وأىٍررا تشررترك هعرراً  ،سرراق الررداخمْ لفقرررات األداةلررألداة دالررة إحصررائٓة، ههررا ٓشررٓر إلررِ قرروة اإلت
بة الدخل فْ فمسطٓنإستثهاري عمِ عفاء اإلاإل أثرقٓاس  ، عمِ ضوء الهقٓاس الذي ٓرادات ضٓر
 عتهادي.تم إ
 

 ثبات أداة الدراسة: 6.3
ستطالعٓة، وذلك باستخدام طٓرقتْ هعاهل ألفرا ستباىة عمِ أفراد العٓىة اإلتم تقدٓر ثبات اإل

 .كروىباخ والتجزئة الىصفٓة
 خ ألفاالثبات بطريقة كرونبا - أ

ستباىة أكثر هن فس الىتٓجة لو تم إعادة توٓزع اإلستباىة ىستباىة أن تعطْ ٌذي اإلقصد بثبات اإلُٓ 
ستقرار فْ ىتائج ستباىة ٓعىْ اإلشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلهررة تحت ىفس الظروف وال

ا بشكل كبٓراإل لعٓىة عدة هرات خالل فٓها لو تم إعادة توٓزعٍا عمِ أفراد ا ،سرتباىة وعدم تغٌٓٓر
تساق الداخمْ وبحساب هعادلة حساب الثبات بطٓرقة اإلقام الباحث بو فتررات زهىٓرة هعٓىة،

 .(12-3وذلك كها ٌو هوضح فْ الجدول ) ،لفاأ الثبات كروىباخ
 ( 12-3جدول رقم )
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 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبامعامل 
 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور

 0.825 6 2011الشرائح والىسب الضٓربٓة الواردة فْ القاىون لعام هدى هالءهة 
ا عمِ عفاءات اإلاإل  0.791 6 رادات ضٓربة الدخلإٓستثهآرة والجبآة وأثٌر
 0.885 6 ٓرادات ضٓربة الدخلإهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ ستثعفاء اإلاإل
ا عمِواإلستثهآرة عفاءات اإلاإل  0.876 5 ٓرادات ضٓربة الدخلإ قرار الضٓربْ وأثٌر
 0.853 4 ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  ستثهاري و عفاء اإلاإل
 0.810 7 ستثهارو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأ ستفادة الشركةإ

 0.931 34 رادات ضريبة الدخل في فمسطينإيستثماري عمى عفاء اإلالدرجة الكمية ألثر اإل
جهٓع قٓم هعاهالت ثبات ألفا كروىباخ لجهٓع  ول السابق أنتشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجد

هن عالٓة بدرجة  ىة تتهتعستبااإل هحاور الدراسة وكذلك لمدرجة الكمٓة هرتفعة، هها ٓشٓر إلِ أن
 .عتهادٌا لتحقٓق أٌداف الدراسةوقابمة إل الثبات

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية - ب

ٓتم تجزئة و رتباط بٓن درجات ىصفْ الهقٓاس، إلذي الطٓرقة عمِ حساب هعاهل احٓث تعهل ٌ
صف هن الهقٓاس، ٓتم إٓجاد هجهوع درجات الهبحوثٓن لكل ى ثمالهقٓاس إلِ ىصفٓن هتكافئٓن، 

وهعادلة جتهان،  ام هعادلة سبٓرهان براون لمتصحٓحستخدإرتباط بٓىٍها، وتم ثم حساب هعاهل اإل
 وقد توصل الباحث إلِ ها ٓمْ:

 (13-3جدول )
 قة التجزئة النصفيةطري

عدد  المحور
 الفقرات

معامل 
 رتباطاإل 

رتباط معامل اإل 
المصحح 

 لسبيرمان براون

معامل 
رتباط اإل 

المصحح 
 لجتمان

هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓربٓة الواردة فْ القاىون لعام 
2011 6 0.571 **0.754 0.750 

ا عمِ سفاءات اإلعاإل  0.721 0.722** 0.790 6 الدخل ضٓربة ٓراداتإتثهآرة والجبآة وأثٌر
ٓرادات ضٓربة إهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ ستثعفاء اإلاإل

 الدخل
6 0.520 **0.820 0.820 

ا عمِ ستثهار عفاءات اإلاإل ٓرادات إٓة واالقرار الضٓربْ وأثٌر
 ضٓربة الدخل

5 0.518 0.854 *0.853 

 0.824 0.825** 0.668 4 الدخلستهرآرة دفع ضٓربة ا  ستثهاري و اء اإلعفاإل
 0.809* 0.810 0.719 7 ستثهارو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأستفادة الشركة إ

 0.866 0.866** 0.764 34يرادات ضريبة الدخل إ ستثماري عمىإلعفاء االدرجة الكمية ألثر اإل
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 المحور
عدد 
 الفقرات

معامل 
 رتباطاإل 

رتباط معامل اإل 
المصحح 

 لسبيرمان براون

معامل 
رتباط اإل 

المصحح 
 لجتمان

 في فمسطين
 تماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياسإعيتم )**(  عتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس//إيتم  )*(

ت الثبات لكل هحاور الدراسة وكذلك هعاهالرتباط وكذلك هعاهالت اإلٓتضح هن الجدول أن 
ٌو ٓعطِ ٓشٓر إلِ أن الهقٓاس عمِ درجة عالٓة هن الثبات، و  لجهٓع فقرات األداة عالٓة، هها

و ٓعد هؤشرًا عمِ أن ستخدام الإدرجة هن الثقة عىد  هقٓاس كأداة لمقٓاس فْ البحث الحالْ، ٌو
وفِ ظروف  ىفسٍا إذا ها أعٓد تطبٓقً عمِ العٓىة ،الهقٓاس ٓهكن أن ٓعطْ الىتائج ىفسٍا

 التطبٓق ىفسٍا.

 

 فرضيات الدراسة: 7.3
 ولتحقٓق أٌداف الدراسة وغآاتٍا تم وضع الفرضٓة الرئٓسٓة التالٓة : 

 ستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل في فمسطينو داللة إحصائية لإلعفاء اإلثير ذال يوجد تأ
 . ستثمارريبة الدخل وموظفي ىيئة تشجيع اإلمن وجية نظر موظفي ض

 و لإلجابة عمِ الفرضٓة الرئٓسٓة حٓث ىشتق هىٍا الفرضٓات الفرعٓة التالٓة : 
هن وجٍة ىظر الجبآة ستثهاري عمِ لة إحصائٓة لإلعفاء اإلال ٓوجد تأثٓر ذو دال .1

 .ستثهارٓربة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلهوظفْ ض
ستثهاري عمِ تقدٓم كشف  التقدٓر ثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلال ٓوجد تأ .2

بة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلهن وجٍة ىظر هوظفْ ض الذاتْ  . ستثهارٓر
 عمِ اإلقرار الضٓربْ الهقدم اريستثهذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلال ٓوجد تأثٓر  .3

 .ستثهارٓربة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلهن وجٍة ىظر هوظفْ ض
ستهرآرة دفع ضٓربة إستثهاري عمِ ثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلال ٓوجد تأ .4

ٓربة هن وجٍة ىظر هوظفْ ض ستثهاريالحاصمة عمِ اإلعفاء اإل الدخل لمشركات
 .ستثهارالدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل
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 نموذج الدراسة: 8.3
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (3الشكل رقم)
 

 

 (اىَحغٍزاىحابغ)

 

 االسحَزارٌة

الستثهاري لمشركات إعفاء اإل  

زاراىضزٌبًاإلق  

 اىحقدٌزاىذاجً

 اىجباٌة

 الهتغٓر التابع

بة الدخل(  )ضٓر

 الهتغٓر الهستقل

(يعفاء االستثهار )اإل  

 الجبآة

 التقدٓر الذاتْ 

قرار الضٓربْاإل  

ستهرآرة اإل  
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 متغيرات الدراسة: 9.3
ْ هٓزة تهىحٍا السمطة  ستثهاري(:الهتغٓر الهستقل )اإلعفاء اإل -1 العاهة بىص قاىون ٌو

، السٓاسرٓةٌرداف والهتهثمرة باأل ،ٌرداف الدولرةأو الهعىروي لتحقٓرق ألمشخص الطبٓعْ 
 جتهاعٓة .قتصادٓة واإلاإل

تهثل فْ: (ضٓربة الدخل)الهتغٓر التابع  -2  ٓو
تضهن تفصٓالت عن الدخل عبارة عن كشف ٓ وٌ اإلقرار الضٓربْ: - أ

 الخاضعالدخل ، اإلعفاءات، الىفقات والهصآرف، الدخل الصافْ، اإلجهالْ
بٓة هعٓىةو  خل الفمسطٓىْ )قاىون ضٓربة الد الضٓربة الهستحقة عن أي فترة ضٓر

2008.) 
ىتٍاء فترة إستهرار الشركات بالعهل بعد إتهرآرة الشركة: ٌْ عهمٓة سإ - ب

 اإلعفاء االستثهاري الههىوحة لٍا.
عىْ الج - ت فاء الخزاىة العاهة لمضٓربة حٓن ستٓإبآة: ٌْ التحصٓل الضٓربْ ٓو

بٓة تشكل الركٓز ستحقاقٍا، حٓث أن اإلإ دات ٓراة األساسٓة فْ اإلٓرادات الضٓر
 .(2015 )هعالْ، ة لمدولةالتْ تصب فْ الخٓزىة العاه

 ،ف بتقدٓر الضٓربة الهستحقة عمًٓ بصورة ذاتٓةالتقدٓر الذاتْ: قٓام الهكمّ  - ث
وذلك هن خالل تقدٓم إقرار هن الشخص الطبٓعْ أو الهعىوي هرفقًا بحسابات 

 .(2008، )قاىون ضٓربة الدخل الفمسطٓىْ ختاهٓة
 

 ة الدراسةفئات مقياس أدا 10.3
تم حساب فئات هقآٓس أداة الدراسة لتحدٓد هستوى الحكم عمِ هتغٓرات الدراسة، ٌل ٌْ هرتفعة 

 أم هىخفضة، أم هتوسطة؟
ستخدهت الدراسة هقٓاس هتدرج هن خهسة حقول، وبالتالْ ٓتم حساب فئات الهقٓاس الخهاسْ إ

 كها ٓمْ:
 4( = 1-5مهقٓاس = )الحد األدىِ ل -هدى الهقٓاس = الحد األعمِ لمهقٓاس

 1681=5\4قسهة الهدى عمِ الحد األعمِ = 
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 مقياس ليكرت الخماسي:11.3
رل)دائهًا، غالبًا، أحٓاىرًا، ىرادرًا، ىرادرًا جردًا( فإىرً عرادة هث ختٓاراتإ خهسة ٌْ تستجابااإلكاىت إذا 

 (:14-3ها تدخل القٓم )األوزان( كها فْ الجدول رقم)
 

 ( 14-3جدول )
 الخماسيمقياس ليكرت 

 ىادرًا جداً  ىادراً  أحٓاىاً  غالباً  دائهاً  التوافر  
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

%(، 21%(، بهعىررِ أن )ىررادرًا جرردًا( ٓكررون وزىٍررا الىسرربْ )21ٓكررون الرروزن الىسرربْ لكررل درجررة )
%(، لٓصرررار بعرررد ذلرررك إلرررِ حسررراب الهتوسرررط الحسرررابْ )الهتوسرررط الهررررجح(، 111بٓىهرررا )دائهرررًا( )

( فإىً ٓتم تحدٓد االتجاي حسب قٓم الهتوسط الهررجح كهرا فرْ 1681ترة ٓساوي )وحٓث أن طول الف
 (.15-3الجدول )

 
 (15-3جدول )

 مقياس اداة الدراسة 
 المستوى المتوسط المرجح

 ىادرًا جداً  1.79 – 1.00
 ىادراً  2.59 – 1.80
 أحٓاىاً  3.39 – 2.60
 غالباً  4.19 – 3.40
 دائهاً  5.00 – 4.20

 
 ص التوزيع الطبيعي لمبياناتفح 12.3
 التوزيع الطبيعي لبيانات موظفي ضريبة الدخل - أ

     سهٓرىوف  -كولهوجروف ختبار ع الطبٓعْ لمبٓاىات قام الباحث بإستخدام إلمتحقق هن التوٓز
(K-S)  :لفحص توٓزع البٓاىات، والجدول أتْ ٓوضح ذلك- 
 

 (16-3جدول )
 ( لبيانات الشركاتK-Sسميرنوف ) -ي لكولموجروف ختبار التوزيع الطبيعإيبين نتائج 

 (30<  111)ن = 
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 الداللة اإلحصائية المتغير

 4970. 2011هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓربٓة الواردة فْ القاىون لعام 
ا عمِ عفاءات اإلاإل  8150. الدخل رادات ضٓربةإٓستثهآرة والجبآة وأثٌر
 0850. ٓرادات ضٓربة الدخلإالذاتْ وأثري عمِ  ستثهاري والتقدٓرعفاء اإلاإل
ا عمِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإل  0.303 رادات ضٓربة الدخلإٓقرار الضٓربْ وأثٌر
 4300. ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  ستثهاري و عفاء اإلاإل
 6130. ستثهارو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأستفادة الشركة إ

 

( أن قٓهة الداللة اإلحصائٓة لجهٓع هتغٓرات الدراسة كاىت أكبر هن 16-3ٓتضح هن خالل الجدول )
ذا ٓدل عمِ أن البٓاىات تتخذ شكل الت0.05) ذا ٓتٓح لمباحث إستخدام اإل(، ٌو ختبارات وٓزع الطبٓعْ، ٌو

 الباراهتٓرة )الهعمهٓة( لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة والتحقق هن صحة الفرضٓات.
 ستثمارات موظفي ىيئة تشجيع اإليعي لبيانالتوزيع الطب - ب

رررررررر مررررررررك ع الطبٓعررررررررْ لمبٓاىررررررررات قررررررررام الباحررررررررث بإسررررررررتخدام إلمتحقررررررررق هررررررررن التوٓز                 ختبررررررررار شررررررررابٓرو ٓو
(Shapiro Wilk :لفحص توٓزع البٓاىات، والجدول التالْ ٓوضح ذلك ) 
 

(17-3جدول )  
  (Shapiro Wilk ختبار التوزيع الطبيعي لشابيرو ويمك )إنتائج 

 (30 ≥ستثمار)ن ىيئة تشجيع اإللبيانات 
 الداللة اإلحصائية المتغير

 0800. 2011هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓربٓة الواردة فْ القاىون لعام 
ا عمِ عفاءات اإلاإل  0930. ٓربة الدخلضرادات إٓستثهآرة والجبآة وأثٌر
 6460. ات ضٓربة الدخلٓرادإستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ فاء اإلعاإل
ا عمِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإل  2090. ٓرادات ضٓربة الدخلإقرار الضٓربْ وأثٌر
 5910. ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  ستثهاري و عفاء اإلاإل
 1130. ستثهارو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأستفادة الشركة إ

حصائٓة لجهٓع هتغٓرات الدراسة كاىت ( أن قٓهة الداللة اإل17-3ٓتضح هن خالل الجدول )
ذا ٓدل عمِ أن البٓاىات تتخذ شكل التوٓزع الطب0.05أكبر هن ) ذا ٓتٓح لمباحث (، ٌو ٓعْ، ٌو
ختبارات الباراهتٓرة )الهعمهٓة( لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة والتحقق هن صحة إستخدام اإل
 الفرضٓات.
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 المعالجة االحصائية 13.3
جعتٍا، تم إدخالٍا لمحاسوب بإعطائٍا أرقام هعٓىة، أي راات الدارسة وهبعد أن تم تجهٓع بٓاى

ل االجابات المفظٓة إلِ رقهٓ غالبًا جابة واإل ،درجات (5)دائهاً جابة عطاء اإلإة، حٓث تم تحٓو
تم  جداً  ىادراً جابة ، أها اإل(درجتان) جابة ىادراً ، واإلدرجات( 3)جابة احٓاىا، واإلدرجات (4)
ا درجةإ ت درجة ادزدإالدرجة  زادت ث كمهآواحدة عمِ هقٓاس لٓكرت الخهاسْ، بح عطاٌؤ
ر عمِ التٍرب الضٓربْ فْ تبار هحددات الجبآة ذات تأثٓإعالعٓىة ىحو  رادستجابات أفإ

رة اسرتخر إحصرائٓة الالزهرة لمبٓاىرات بوتهرت الهعالجرة اإل فمسطٓن. ج األعرداد والىسرب الهئٓو
ررررةراة واالىحوالهتوسرطات الحسرابٓ رررة ، وقررررد تررررم فحررررص فرضررررٓات الدارسروالتكرارات فررررات الهعٓآر
ررررق تحمٓررررل  ىحدار لإلختبررار تحمٓرل التبرآن إ ،ىحدارالبسٓط لهعاهالت اإلىحردار اإلعررررن طٓر

ات كروىبررررراخ ألفرررررا الثبررررروهعادلة  رتبراط بٓرسرونإ، هعاهرل  (test–t) تْ ختبرارإ، البسٓط
(Cronbach Alpha) ،  حصرررررائْ دام برىررررراهج التحمٓرررررل اإلسرررررتخإبوذلكSPSS((Statistical 

Package For Social Sciences. 
 ح التصحيحفاتيم14.3

 تصنيف المتوسطات الحسابية:
 ( 18-3)جدول 

 مفاتيح التصحيح
 التقييم المتوسط الحسابي

 ضعيف 1.00-2.33
 متوسط 2.34-3.67
 كبير 3.68-5.00

 
 4= 1-5هدى الهقٓاس = 

 1.33= 3÷4عدد الفئات( = ÷طول الفئة = )هدى القٓاس
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 الفصل الرابع
 حصائيةنتائج الدراسة والمعالجة اإلتحميل 

 

 تحميل فقرات االستبانة   1.4
 2011عام مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون ل اواًل:
 من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل - أ

بٓة الواردة فْ القاىون لعام  هن وجٍة  2011لمتعرف عمِ هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓر
وزان ىحرافات الهعٓآرة واألابٓة واإلستخدام الهتوسطات الحسإتم  ،ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل

 :الىسبٓة كها ٓمْ
 

من وجية  2011النسب الضريبية الواردة في القانون لعام مدى مالءمة الشرائح و  (19-4جدول )
 نظر موظفي ضريبة الدخل

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
درجة  الترتيب النسبي %

 الموافقة

1 
تتالءم الىسب الضٓربٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث 

%لمشٓرحة األولِ، 5الىسب الخاصة بكل شٓرحة )
 لمشٓرحة الثالثة(.%15%لمشٓرحة الثاىٓة، 10

 كبٓرة 2 76.22 0.83 3.81

2 
تعتبر هعدالت الضٓربة الحالٓة هالئهة فْ هجال ٓزادة 

 .اإلٓرادات الضٓربٓة
 هتوسطة 4 70.99 0.91 3.55

 هتوسطة 5 66.31 0.98 3.32 .الشرائح والىسب الضٓربة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن 3

لىسب الضٓربٓة تٓزد هن التٍرب هن دفع الهغاالة فْ ا 4
 .الضٓربة

 كبٓرة 3 74.77 0.94 3.74

5 
% فْ القاىون الجدٓد هالئهًا 5ٓعتبر البدء بىسبة 

 .ألصحاب الدخل الهىخفض
 كبٓرة 1 79.82 0.80 3.99

6 
 % 20تخفٓض الضٓربة عمِ الشركات الهساٌهة هن 

%ٓعهل عمِ ٓزادة اإلٓرادات الضٓربٓة هن  15إلِ 
 .خالل الحد هن التٍرب الضٓربْ

 هتوسطة 6 58.74 1.19 2.94

لمدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة الدرجة الكمية 
 متوسطة 71.14 0.94 3.56 2011في القانون لعام 

بٓة الررواردة فررْ القرراىون لعررام  ٓتضررح هررن الجرردول السررابق أن هرردى هالءهررة الشرررائح والىسررب الضررٓر
بة الرررردخلهررررن وجٍررررة ى 2011 كرررران بدرجررررة هتوسررررطة بهتوسررررط حسررررابْ بمررررغ  ،ظررررر هرررروظفْ ضررررٓر
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( الترْ ىصرٍا 5%(، فقد كاىت أكثر الفقررات أٌهٓرة الفقررة )71.14( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.56)
بهتوسرط حسرابْ " د هالئهرًا ألصرحاب الردخل الهرىخفض% فرْ القراىون الجدٓر5ٓعتبر البدء بىسبة "
، فْ حٓن أن أقل الفقرات أٌهٓة بالىسبة لهدى هالءهة %(79.82( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.99)

بٓة الواردة فْ القاىون لعام   ،هن وجٍة ىظر هروظفْ ضرٓربة الردخل 2011الشرائح والىسب الضٓر
بة عمررِ الشررركات الهسرراٌهة هررن "( التررْ ىصررٍا 6كاىررت الفقرررة ) إلررِ  % 20تخفررٓض الضررٓر

بٓة  15 رررادة اإلٓررررادات الضرررٓر بهتوسرررط " حرررد هرررن التٍررررب الضرررٓربْهرررن خرررالل ال%ٓعهرررل عمرررِ ٓز
ررة2.99حسررابْ ) ررذا ٓعىررْ أن القرراىون %(58.74بمغررت ) ( وبىسرربة هئٓو وبىررودي غٓررر هالئهررة ، ٌو

بة الررردخل رررادة التعررردٓالت لمترررأثٓر و ، بشررركل هىاسرررب هرررن وجٍرررة ىظرررر هررروظفْ ضرررٓر عمرررِ إٓجابرررًا ٓز
بة الدخل.  آرادات ضٓر

 ستثمار:من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإل - ب
بٓة الواردة فْ القاىون لعام لمتعرف  هن وجٍة  2011عمِ هدى هالءهة الشرائح والىسب الضٓر

ىحرافات الهعٓآرة ستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلإتم  ،ستثهارىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل
 :وزان الىسبٓة كها ٓمْواأل

 (20-4جدول )
من وجية نظر موظفي ىيئة  2011م مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعا 

 ستثمارتشجيع األ
رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

درجة  الترتيب
 الموافقة

1 
بٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث  تتالءم الىسب الضٓر

لمشٓرحة األولِ،  %5الىسب الخاصة بكل شٓرحة )
 ٓرحة الثالثة(.لمش% 15لمشٓرحة الثاىٓة،  10%

 كبٓرة 3 78.18 0.75 3.91

2 
تعتبر هعدالت الضٓربة الحالٓة هالئهة فْ هجال ٓزادة 

 كبٓرة 4 74.55 0.77 3.73 .اإلٓرادات الضٓربٓة

 هتوسطة 6 69.09 0.67 3.45 .الشرائح والىسب الضٓربة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن 3

4 
بٓة تٓزد هن التٍ رب هن دفع الهغاالة فْ الىسب الضٓر

 كبٓرة 1 89.09 1.01 4.45 .الضٓربة

5 
% فْ القاىون الجدٓد هالئهًا 5ٓعتبر البدء بىسبة 

 كبٓرة 2 81.82 1.27 4.09 .ألصحاب الدخل الهىخفض

6 
 % 20تخفٓض الضٓربة عمِ الشركات الهساٌهة هن 

ادة اإلٓرادات الضٓربٓة هن خالل  15إلِ  %ٓعهل عمِ ٓز
 .ْالحد هن التٍرب الضٓرب

 هتوسطة 5 71.82 1.50 3.59

 كبيرة 77.42 0.99 3.87لمدى مالءمة الشرائح والنسب الدرجة الكمية 
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رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي %

درجة 
 الموافقة

 2011الضريبية الواردة في القانون لعام 

بٓة الرواردة فرْ القراىون لعرام   ٓتضرح هرن الجردول السرابق أن هردى هالءهرة الشررائح والىسرب الضرٓر
كران بدرجرة كبٓرررة بهتوسرط حسرابْ بمررغ  ،هارسررتثهرن وجٍرة ىظرر هرروظفْ ٌٓئرة تشرجٓع اإل 2011

( الترْ ىصرٍا 4رات أٌهٓرة الفقررة )%(، فقد كاىت أكثر الفق77.42( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.87)
بٓ" بةالهغررراالة فرررْ الىسرررب الضرررٓر رررد هرررن التٍررررب هرررن دفرررع الضرررٓر ( 4.45بهتوسرررط حسرررابْ ) "ة تٓز

بالىسربة لهردى هالءهرة الشررائح  %(، فْ حٓن أن أقل الفقرات أٌهٓرة89.09وبىسبة هئوٓة بمغت )
بٓة الواردة فْ القاىون لعام   ،هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار 2011والىسب الضٓر

بهتوسرررط  "ضرررٓربة تحقرررق العدالرررة برررٓن الهكمفرررٓنالشررررائح والىسرررب ال"( الترررْ ىصرررٍا 3كاىرررت الفقررررة )
 %(.69.09( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.45حسابْ )

بٓة الرواردة فرْ القراىون العرام هرن وعمِ ذلك فان هالئ ٌسرئة  وجٍرة ىظررهة الشرائح والىسب الضرٓر
عىْ ذلك توافق أراء ٌو هعقولٓة التوالكاىت بدرجة هتوسطة وكبٓرة عمِ  تشجٓع اإلستثهار ْ، ٓو

بٓة فرْ فمسرطٓن بٓة فرْ  ،الشرائح والىسب الضرٓر وٓفسرر ذلرك هردى هالئهرة الشررائح والىسرب الضرٓر
بة الرردخقراىون  ررادة اإل 2011ل لعرام ضررٓر ن كررد أوههررا ٓؤ  ،اهرة فررْ الهوازىررة الحكوهٓرةٓرررادات العبٓز

بٓة كاىررت تغٓرررات شرركمٓة لررم ٓ ر الهشرراكمالتعرردٓالت الهتالحقررة فررْ القررواىٓن الضررٓر ل هررس هررن جررٌو
رررذا هرررا ٓؤ  بٓة فرررْ فمسرررطٓن، ٌو بة الررردخل فرررْ خرررتالف فررركررردي عررردم اإلالضرررٓر ْ ىسررربة هسررراٌهة ضرررٓر

 ٓرادات العاهة.اإل
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 ستمرارية دفعياا  ات ضريبة الدخل و ستثمارية وأثرىا عمى إيرادًا: اإلعفاءات اإلنيثا

 من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل - أ
بة الدخل و ستثلمتعرف عمِ أثر اإلعفاءات اإل وجٍة ستهرآرة دفعٍا هن ا  هآرة عمِ إٓرادات ضٓر
بة الدخل، تم  ىحرافات الهعٓآرة، واألوزان واإلستخدام الهتوسطات الحسابٓة، إىظر هوظفْ ضٓر

  ( ٓوضح ذلك:21-4الىسبٓة، والجدول )
 (21-4جدول )

وجية نظر موظفي ضريبة من  رادات ضريبة الدخلإيستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل
 الدخل

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

تقييم  الترتيب
 ثراأل 

1 
ستثهآرة عفاءات اإلتعتبر التعدٓالت عمِ اإل
 الههىوحة شاهمة وعادلة.

 هتوسط 6 62.70 0.94 3.14

ستثهآرة الههىوحة فْ قاىون ضٓربة عفاءات اإلاإل 2
 هتوسط 5 63.78 0.95 3.19 الدخل تشجع الهكمفٓن عمِ سداد ضٓربة الدخل.

3 
تزام ستثهآرة الههىوحة تساعد عمِ العفاءات اإلاإل

عفاء ىتٍاء فترة اإلإالشركات بدفع السمفٓات بعد 
 ستثهاري.اإل

 هتوسط 3 67.93 0.96 3.40

4 
ستثهآرة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ عفاءات اإلاإل

ستثهار فْ بدآة حٓاة الهشروع تشجع عمِ اإل
 الهشآرع داخل البالد.

 كبٓر 1 73.51 0.96 3.68

5 
ستثهار مقة بتشجٓع اإلستثهآرة الهتععفاءات اإلاإل

 تعتبر عاهل هساعد لدقع ضٓربة الدخل الهستحقة.
 هتوسط 2 68.29 0.93 3.41

6 
ستثهاري ٓٓزد ىسبة الجبآة هن ضٓربة عفاء اإلاإل

 عفاء.ىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلإالدخل بعد 
 هتوسط 4 66.49 1.07 3.32

ضريبة رادات إيستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل
 متوسط 67.12 0.97 3.36 الدخل
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بةإسررتثهآرة والجبآررة عمررِ عفرراءات اإلأن أثررر اإل ٓتضررح هررن الجرردول أعررالي  الرردخل ٓرررادات ضررٓر
سررتثهآرة عفراءات اإلثررر اإلبدرجررة هتوسرطة، حٓررث بمرغ الهتوسررط الحسرابْ لمدرجررة الكمٓرة أل تجراء

بةإوالجبآة عمِ  رة ،(3.36) الدخل ٓرادات ضٓر ( 4(، وأن الفقررة )%67.12بمغرت ) وبىسبة هئٓو
بدآرررة حٓررراة الهشرررروع  سرررتثهآرة الهؤقترررة الترررْ تهرررىح لمشرررركة فرررْعفررراءات اإلاإل"الترررْ ىصرررت عمرررِ 
ثرررر قرررد حصرررمت عمرررِ أعمرررِ درجرررة بالىسررربة أل" سرررتثهار فرررْ الهشرررآرع داخرررل الررربالدتشرررجع عمرررِ اإل

بةإٓستثهآرة والجبآة عمِ عفاءات اإلاإل ( وبىسربة 3.68سابْ بمغ )بهتوسط ح الدخل رادات ضٓر
رررة بمغرررت ) تعتبرررر التعررردٓالت عمرررِ "( والترررْ ىصرررت عمرررِ 1ٓن أن الفقررررة )فرررْ حررر ،%(73.51هئٓو

ثررررر قررررد حصررررمت عمررررِ أقررررل درجررررة بالىسرررربة أل" سررررتثهآرة الههىوحررررة شرررراهمة وعادلررررةعفرررراءات اإلاإل
بةإسررررتثهآرة والجبآرررة عمررررِ عفررراءات اإلاإل ( 3.14بهتوسرررط حسررررابْ بمررررغ ) ،الرررردخل ٓرررررادات ضرررٓر

، هها ٓعىْ أن اإلعفاءات اإلستثهآرة الههىوحة وأسالٓب الجبآة %(62.70وبىسبة هئوٓة بمغت )
بة الدخل، هها ٓفّسر عدم هالءهة اإلعفاءات اإلستثهآرة  لم ٓكن لٍا تأثٓر جٓد عمِ إٓرادات ضٓر

بة الدخل.  والجبآة هن وجٍة ىظر هوظفْ ضٓر
 (22-4جدول )

من وجية نظر  يرادات ضريبة الدخلإعمى  اتقدير الذاتي وأثرىوال ةستثمارياإل اتعفاءاإل
 موظفي ضريبة الدخل

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
تقييم  الترتيب النسبي %

 ثراأل 

ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر عفاءات اإلاإل 1
 كبٓر 1 75.68 0.87 3.78 الذاتْ بالتآرخ الهحدد.

ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات عفاءات اإلإلا 2
 هتوسط 2 68.47 0.94 3.42 ثىاء التقدٓر الذاتْ.أالهالٓة الدقٓقة 

3 
ستثهآرة تشجع الشركات عمِ التصٓرح عفاءات اإلاإل

عفاء تٍاء فترة اإلإىباألرباح الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد 
 ستثهاري.اإل

 هتوسط 5 57.66 1.02 2.88

ستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر ذاتْ عفاء اإلاإل 4
 هتوسط 3 66.31 0.93 3.32 تظام.إىفْ ىٍآة السىة الهالٓة ب

فاء عالتقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة اإل 5
 توسطه 6 56.94 1.12 2.85 ستثهاري.عفاء اإلتٍاء اإلإىٓكون بىفس الوضوح بعد فترة 

ٓرادات إعمِ  ٓجاباً إلتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس اإل 6
 هتوسط 4 66.13 1.01 3.31 ستثهاري.عفاء اإلىتٍاء هدة اإلإضٓربة الدخل بعد 

 متوسط 65.20 0.98 3.26 يرادات ضريبة الدخلإستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى عفاء اإلاإل
بة الدخلإستثهاري والتقدٓر الذاتْ عمِ عفاء اإلأثر اإلأن  ٓتضح فْ الجدول السابق  ٓرادات ضٓر

سرررتثهاري عفررراء اإلألثرررر اإلجررراء بدرجرررة هتوسرررطة، حٓرررث بمرررغ الهتوسرررط الحسرررابْ لمدرجرررة الكمٓرررة 



72 
 

 

بة الدخلإوالتقدٓر الذاتْ عمِ  وٓتضرح %(،  65.20( وبىسبة هئوٓة بمغرت )3.26) ٓرادات ضٓر
ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الرذاتْ اإل عفاءاتاإل" ِ( التْ ىصت عم1أن الفقرة )

سررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ إلعفرراء األثررر اإلقررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة  "بالتررآرخ الهحرردد
بة الدخلإعمِ  رة بمغرت )( وبىسبة 3.78بهتوسط حسابْ بمغ ) ٓرادات ضٓر فرْ  ،%(75.68هئٓو

عفرراء هقرردم هررن قبررل الشررركة خررالل فترررة اإلالررذاتْ ال التقرردٓر"( التررْ ىصررت عمررِ 5حررٓن أن الفقرررة )
ألثر قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة  "ستثهاريعفاء اإلىتٍاء اإلإٓكون بىفس الوضوح بعد فترة 

بة الرردخلإسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ عمررِ اإل عفرراءاإل ( 2.85بهتوسررط حسررابْ بمررغ ) ٓرررادات ضررٓر
بة الدخل ٓعىرْ ذلرك برأن اإلعفراء  هن وجٍة ىظر %(.56.94وبىسبة هئوٓة بمغت ) هوظفْ ضٓر

بة الدخل ولكن لٓس بالشكل الهتوقع هىٍا.  اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ لً أثر عمِ إٓرادات ضٓر
 

 (23-4جدول )
من وجية نظر موظفي  رادات ضريبة الدخلإيقرار الضريبي وأثرىا عمى ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل

 ضريبة الدخل
رقم 
المتوسط  ارةالعب الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
تقييم  الترتيب النسبي %

 ثراأل 

1 
ستثهاري ٓهىح الثقة لمشرركات تقردٓم البٓاىرات عفاء اإلاإل

 الهالٓة الحقٓقٓة.
 هتوسط 4 68.65 0.92 3.43

2 
هآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم ستثعفاءات اإلاإل
 قرار الضٓربْ بالتآرخ الهحدد.اإل

 كبٓر 2 73.87 0.88 3.69

3 
قرار الضٓربْ هن الشركات بهوضوعٓة وقائهة  تقدٓم اإل

ٓرادات إت الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ عمِ البٓاىا
 ضٓربة الدخل.

 هتوسط 3 70.63 0.90 3.53

4 
ضعف القىاعة عىد هوظف ضٓربة الدخل فْ 

 الكشوفات الهالٓة الهقدهة.
 كبٓر 1 74.41 0.87 3.72

قرار الضٓربْ ضٓربة الدخل بثقة هع اإل هوظفتعاهل  5
 ستثهاري.عفاء اإلزهات الحاصمة هع اإللأل

 هتوسط 5 66.31 0.76 3.32

رادات إيقرار الضريبي وأثرىا عمى ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل
 ضريبة الدخل

 متوسط 70.77 0.87 3.54

بة الرردخل فقرد جرراء إِ قرررار الضرٓربْ عمررعفراءات االسرتثهآرة واإلاإلأهرا بالىسربة ألثررر  ٓررادات ضرٓر
قررار سرتثهآرة واإلعفراءات اإلاإلحٓث بمغ الهتوسط الحسرابْ لمدرجرة الكمٓرة ألثرر بدرجة هتوسطة، 
بة الرردخل إالضررٓربْ عمررِ  ررة بمغررت )3.54)ٓررررادات ضررٓر تضرررح أن %(، ٓو70.77( وبىسررربة هئٓو

بة الرردخل فررْ ا"( التررْ ىصررت عمررِ 4الفقرررة ) لكشرروفات الهالٓررة ضررعف القىاعررة عىررد هوظررف ضررٓر
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قرار الضٓربْ عمرِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإلقد حصمت عمِ أعمِ درجة بالىسبة ألثر  "الهقدهة
بة الدخل إ رة بمغرت ) (3.72بهتوسط حسابْ بمغ )ٓرادات ضٓر حرٓن فرْ  ،%(74.41وبىسبة هئٓو

بة الردخل بثقرة هرع اإلتع"( التْ ىصت عمِ 5أن الفقرة ) زهرات لأل قررار الضرٓربْاهل هوظف ضٓر
سرتثهآرة عفاءات اإلاإلقد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر  "ستثهاريإلعفاء االحاصمة هع اإل

بة الدخل إقرار الضٓربْ عمِ واإل رة بمغرت 3.32بهتوسرط حسرابْ بمرغ )ٓرادات ضٓر ( وبىسربة هئٓو
الضرٓربْ  ، حٓث أن الىتائج تشٓر إلِ الترأثٓر الهتوسرط لإلعفراء اإلسرتثهاري واإلقررار%(66.31)

 وذلك بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.
 

 (24-4جدول )
 من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل ستمرارية دفع ضريبة الدخلا  ستثماري و إلعفاء ااإل

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

تقييم  الترتيب
 ثراأل 

1 
ضٓربة الدخل تشجع  صٓلجراءات الهتبعة فْ تحاإل

 ستهرار بدفع الضٓربة الهستحقة.الشركة باإل
 هتوسط 1 70.63 0.85 3.53

لتزام إستثهآرة فْ فمسطٓن تشجع عمِ البٓئة اإل 2
 هتوسط 4 60.72 1.09 3.04 ستهرار فْ دفع ضٓربة الدخل.الهستثهٓرن واإل

3 
ستهرآرة إستثهآرة لمشركات تؤدي الِ عفاءات اإلاإل
 عفاء.ىتٍاء فترة اإلإعهمٍا بعد  كثر فْأ

 هتوسط 3 66.13 0.81 3.31

4 
ستثهار ستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع اإلعفاءات اإلاإل

 ستهرار عهل الشركات.إتعتبر عاهل هساعد عمِ 
 هتوسط 2 69.19 0.88 3.46

 متوسط 66.67 0.91 3.33 ستمرارية دفع ضريبة الدخلا  ستثماري و إلعفاء ااإل
ستثمارية عمى إيرادات ضريبة ألثر اإلعفاءات اإل الدرجة الكمية

 الدخل
 متوسط 67.44 0.70 3.37

بة الدخلإستثهاري عمِ عفاء اإلاإلبالىسبة ألثر  فقد جاء بدرجة هتوسطة،  ستهرآرة دفع ضٓر
ستهرآرة دفع ضٓربة إستثهاري عمِ عفاء اإلاإلحٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة ألثر 

ة بمغت )3.33)الدخل  ( التْ ىصت عمِ 1تضح أن الفقرة )%(، ٓو66.67( وبىسبة هئٓو
بة الدخل تشجع الشركة باإلجراءات الهتبعة فْ تحاإل" بة الهستحقةصٓل ضٓر  "ستهرار بدفع الضٓر

بة الدخل إستثهاري عمِ عفاء اإلاإلقد حصمت عمِ أعمِ درجة بالىسبة ألثر  ستهرآرة دفع ضٓر
( التْ 2حٓن أن الفقرة )فْ  ،%(70.63وبىسبة هئوٓة بمغت ) (3.53بهتوسط حسابْ بمغ )

ستهرار فْ دفع تزام الهستثهٓرن واإلإلستثهآرة فْ فمسطٓن تشجع عمِ إلالبٓئة ا"ىصت عمِ 
بة الدخل ستهرآرة دفع إستثهاري عمِ عفاء اإلاإل( قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر ضٓر
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بة الدخل  بىاءًا عمِ وجٍة  %(.60.72( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.04بهتوسط حسابْ بمغ )ضٓر
ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل التْ ظٍرت بعد عهمٓة التحمٓل أن التأثٓر لالعفاء االستثهاري 

 واالستهرآرة كان هتوسطا وذلك بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.
 

 (25-4جدول )
رادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ممخص الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إي
 ضريبة الدخل

المتوسط  العبارة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 تقييم األثر الترتيب النسبي %

ا عمِ عفاءات اإلاإل رادات إٓستثهآرة والجبآة وأثٌر
 الدخل ضٓربة

 هتوسط 3 67.12 0.97 3.36

ٓرادات إِ ستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمعفاء اإلاإل
 ضٓربة الدخل

3.26 0.98 65.20 
5 

 هتوسط

ا عمِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإل قرار الضٓربْ وأثٌر
 رادات ضٓربة الدخلإٓ

3.54 0.87 70.77 
1 

 هتوسط

 هتوسط 4 66.67 0.91 3.33 ستهرآرة دفع ضٓربة الدخلا  ستثهاري و إلعفاء ااإل
ِ إٓرادات ستثهآرة عمالدرجة الكمٓة ألثر اإلعفاءات اإل
 ضٓربة الدخل

 هتوسط 2 67.44 0.70 3.37

بة الدخل كل عام فقد كان أثر اإلعفاءات اإلوبش بدرجة هتوسطة، ستثهآرة عمِ إٓرادات ضٓر
ثر اإلعفاءات االستثهآرة عمِ إٓرادات ضٓربة حٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة أل

ة بمغت )3.37)الدخل  ذ%(67.44( وبىسبة هئٓو ا ٓعىْ ان ٌىاك تأثٓر ولكن بشكل هتوسط ، ٌو
بىاءا عمِ همخص الدرجة الكمٓة الثر االعفاءات االستثهآرة )الجبآة، التقدٓر الذاتْ، االقرار 

 الضٓربْ واالستهرآرة(.

 

 ستثمارمن وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإل - ب
بة الدخل واستهِ أثر اإلعفاءات اإللمتعرف عم هن وجٍة رآرة دفعٍا ستثهآرة عمِ إٓرادات ضٓر

ىحرافات الهعٓآرة، ستخدام الهتوسطات الحسابٓة، واإلإستثهار، تم ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل
 ( ٓوضح ذلك:26-4واألوزان الىسبٓة، والجدول )

 (26-4جدول )
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من وجية نظر موظفي ىيئة  يرادات ضريبة الدخلإستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل
 تثمارستشجيع اإل

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي %

تقييم 
 ثراأل 

1 
ستثهآرة الههىوحة عفاءات اإلتعتبر التعدٓالت عمِ اإل

 شاهمة وعادلة.
 هتوسط 3 71.82 1.18 3.59

ستثهآرة الههىوحة فْ قاىون ضٓربة اإلعفاءات اإل 2
 مِ سداد ضٓربة الدخل.الدخل تشجع الهكمفٓن ع

 هتوسط 4 69.09 0.91 3.45

3 
تزام لإستثهآرة الههىوحة تساعد عمِ عفاءات اإلاإل

عفاء ىتٍاء فترة اإلإالشركات بدفع السمفٓات بعد 
 ستثهاري.اإل

 هتوسط 5 68.18 0.85 3.41

4 
 ستثهآرة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْاإلعفاءات اإل

ستثهار فْ الهشآرع مِ اإلبدآة حٓاة الهشروع تشجع ع
 داخل البالد.

 كبٓر 1 77.27 1.08 3.86

5 
ستثهار ستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع اإلعفاءات اإلاإل

 تعتبر عاهل هساعد لدقع ضٓربة الدخل الهستحقة.
 كبٓر 2 76.36 1.10 3.82

6 
سبة الجبآة هن ضٓربة الدخل ستثهاري ٓٓزد ىاإلعفاء اإل

 ىوىٓة لإلعفاء.ىتٍاء الفترة القاإبعد 
 هتوسط 4 69.09 1.06 3.45

ضريبة يرادات إستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل
 لدخلا

 متوسط 71.97 1.03 3.60

بةإستثهآرة والجبآة عمِ عفاءات اإلأن أثر اإل أعاليٓتضح هن الجدول  جاء  الدخل ٓرادات ضٓر
لجبآة ستثهآرة واعفاءات اإلثر اإلالكمٓة أل بدرجة هتوسطة، حٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة

بةإعمِ  ( التْ 4(، وأن الفقرة )%71.97( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.60) الدخل ٓرادات ضٓر
بدآة حٓاة الهشروع تشجع  ستثهآرة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْعفاءات اإلاإل"ىصت عمِ 

عفاءات ثر اإلأعمِ درجة بالىسبة أل قد حصمت عمِ "ستثهار فْ الهشآرع داخل البالدعمِ اإل
بةإتثهآرة والجبآة عمِ ساإل ة 3.86بهتوسط حسابْ بمغ ) الدخل ٓرادات ضٓر ( وبىسبة هئٓو

ستثهآرة الههىوحة عفاءات اإلاإل"( والتْ ىصت عمِ 3ٓن أن الفقرة )فْ ح ،%(77.27بمغت )
قد حصمت عمِ " ستثهاريعفاء اإلىتٍاء فترة اإلإتزام الشركات بدفع السمفٓات بعد لإتساعد عمِ 

بةإستثهآرة والجبآة عمِ عفاءات اإلثر اإلأقل درجة بالىسبة أل بهتوسط  الدخل ٓرادات ضٓر
. ان االعفاءات االستثهآرة الههىوحة %(68.18( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.41حسابْ بمغ )

بة الدخل وذلك هن وجٍة تكن بالشكل الهتوقع هن التأثٓر عمِ آرادات ضٓرواسالٓب الجبآة لم 
 ىظر ٌٓئة تشجٓع االستثهار.
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 (27-4جدول )

من وجية نظر موظفي ىيئة  يرادات ضريبة الدخلإستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى عفاء اإلاإل
 تشجيع اإلستثمار 

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
تقييم  الترتيب النسبي %

 ثراأل 

ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم عفاءات اإلاإل 1
 التقدٓر الذاتْ بالتآرخ الهحدد.

 كبٓر 1 80.00 0.76 4.00

2 
تقدٓم ستثهآرة تشجع الشركات عمِ عفاءات اإلاإل

 ثىاء التقدٓر الذاتْ.أالبٓاىات الهالٓة الدقٓقة 
 كبٓر 2 75.45 0.92 3.77

3 
عمِ التصٓرح  ستثهآرة تشجع الشركاتعفاءات اإلاإل

ىتٍاء فترة إالصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد  باألرباح
 ستثهاري.عفاء اإلاإل

 كبٓر 3 73.64 0.99 3.68

4 
 ستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓرعفاء اإلاإل

 تظام.إىذاتْ فْ ىٍآة السىة الهالٓة ب
 هتوسط 4 68.18 1.01 3.41

5 
عفاء خالل فترة اإلهقدم هن قبل الشركة التقدٓر الذاتْ ال

عفاء ىتٍاء اإلإٓكون بىفس الوضوح بعد فترة 
 ستثهاري.اإل

 هتوسط 6 65.45 0.98 3.27

رادات إٓٓجابا عمِ إام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس لتز اإل 6
 هتوسط 5 66.36 1.09 3.32 ستثهاري.عفاء اإلىتٍاء هدة اإلإضٓربة الدخل بعد 

يرادات ضريبة إذاتي وأثره عمى ماري والتقدير الستثعفاء اإلاإل
 متوسط 71.52 0.96 3.58 الدخل

بة الرردخلإسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ عمررِ عفرراء اإلأثررر اإل ُٓظٍررر الجرردول السررابق أن  ٓرررادات ضررٓر
سرررتثهاري فررراء اإلعألثرررر اإلجررراء بدرجرررة هتوسرررطة، حٓرررث بمرررغ الهتوسرررط الحسرررابْ لمدرجرررة الكمٓرررة 

بإٓروالتقدٓر الذاتْ عمِ  رة بمغرت )3.58) ة الردخلرادات ضرٓر %(، وٓتضرح 71.52( وبىسربة هئٓو
ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الرذاتْ عفاءات اإلاإل"التْ ىصت عمِ ( 1أن الفقرة )

التقرردٓر الررذاتْ سررتثهاري و عفرراء اإلألثررر اإلقررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة " بالتررآرخ الهحرردد
بة الدخلإٓعمِ  رة بمغرت )4.00سابْ بمغ )بهتوسط ح رادات ضٓر فرْ  ،%(80.00( وبىسبة هئٓو

عفرراء هقرردم هررن قبررل الشررركة خررالل فترررة اإلالتقرردٓر الررذاتْ ال" ( التررْ ىصررت عمرر5ِحررٓن أن الفقرررة )
ألثر قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة  "ستثهاريعفاء اإلىتٍاء اإلإٓكون بىفس الوضوح بعد فترة 

بة الرردخلإمررِ سررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ ععفرراء اإلاإل ( 3.27بهتوسررط حسررابْ بمررغ ) ٓرررادات ضررٓر
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ررة بمغررت ) ىالحررظ بررأن ترراثٓر االعفرراء االسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ كرران  %(.65.45وبىسرربة هئٓو
 هتوسطا هن وجٍة ىظر ٌٓئة تشجٓع االستثهار.

 (28-4جدول )
وجية نظر موظفي من  يرادات ضريبة الدخلإقرار الضريبي وأثرىا عمى ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل

 ىيئة تشجيع اإلستثمار
رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
تقييم  الترتيب النسبي %

 ثراأل 

سررتثهاري ٓهررىح الثقررة لمشررركات تقرردٓم البٓاىررات عفرراء اإلاإل 1
 كبٓر 2 77.27 0.94 3.86 الهالٓة الحقٓقٓة.

2 
ات عمِ تقدٓم هآرة تشجع الشركستثعفاءات اإلاإل
 قرار الضٓربْ بالتآرخ الهحدد.اإل

 كبٓر 3 76.36 0.85 3.82

3 
قرار الضٓربْ هن الشركات بهوضوعٓة وقائهة تقدٓم اإل

ٓرادات إت الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ عمِ البٓاىا
 ضٓربة الدخل.

 كبٓر 1 78.18 0.87 3.91

ضعف القىاعة عىد هوظف ضٓربة الدخل فْ  4
 لهالٓة الهقدهة.الكشوفات ا

 كبٓر 2 77.27 0.77 3.86

5 
قرار الضٓربْ اهل هوظف ضٓربة الدخل بثقة هع اإلتع
 ستثهاري.عفاء اإلزهات الحاصمة هع اإللأل

 كبٓر 4 75.45 0.92 3.77

يرادات إالضريبي وأثرىا عمى قرار ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل
 ضريبة الدخل

 كبير 76.91 0.87 3.85

بة الدخل فقد جاء بدرجة إقرار الضٓربْ عمِ ستثهآرة واإلعفاءات اإلاإل بالىسبة ألثر ٓرادات ضٓر
قررار الضرٓربْ إلسرتثهآرة وااالعفراءات اإلحٓث بمرغ الهتوسرط الحسرابْ لمدرجرة الكمٓرة ألثرر كبٓرة، 
بة الرردخل إعمررِ  ررة بمغررت )3.85)ٓرررادات ضررٓر ( 3تضررح أن الفقرررة )%(، ٓو76.91( وبىسرربة هئٓو

ت الهالٓرة قررار الضرٓربْ هرن الشرركات بهوضروعٓة وقائهرة  عمرِ البٓاىراإلتقدٓم ا"مِ التْ ىصت ع
بة الررردخلإالصررحٓحة ههرررا ٓرررؤثر عمرررِ  قررد حصرررمت عمرررِ أعمرررِ درجرررة بالىسررربة ألثرررر " ٓررررادات ضرررٓر

بة الرررردخل إقرررررار الضررررٓربْ عمررررِ سررررتثهآرة واإلعفرررراءات اإلاإل بهتوسررررط حسررررابْ بمررررغ ٓرررررادات ضررررٓر
رررة بمغرررت3.91) اهرررل تع"( الترررْ ىصرررت عمرررِ 5حرررٓن أن الفقررررة )%(. فرررْ 78.18) ( وبىسررربة هئٓو

بة الرردخل بثقررة هررع اإل قررد  "سررتثهارياء اإلعفررزهررات الحاصررمة هررع اإلقرررار الضررٓربْ لألهوظررف ضررٓر
ٓررررادات إقررررار الضرررٓربْ عمرررِ سرررتثهآرة واإلعفررراءات اإلاإلحصرررمت عمرررِ أقرررل درجرررة بالىسررربة ألثرررر 
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رة بمغرت )( وبى3.77بهتوسررط حسرابْ بمرغ )ضرٓربة الردخل  ، هررن وجٍرة ىظررر %(75.45سرربة هئٓو
بة الدخل.  هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار كان لٍا تأثٓر كبٓر عمِ آرادات ضٓر

 (29-4جدول )
ستمرارية دفع ضريبة الدخل  من وجية نظر موظفي ىئة تشجيع اإلستثمار اإلعفاء اإلستثماري وا 

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
الوزن 
تقييم  الترتيب النسبي %

 ثراأل 

صٓل ضٓربة الدخل تشجع جراءات الهتبعة فْ تحاإل 1
 ستهرار بدفع الضٓربة الهستحقة.الشركة باإل

 هتوسط 2 71.82 0.96 3.59

2 
لتزام إستثهآرة فْ فمسطٓن تشجع عمِ البٓئة اإل

 ستهرار فْ دفع ضٓربة الدخل.الهستثهٓرن واإل
 هتوسط 4 67.27 0.73 3.36

3 
ستهرآرة إلِ إستثهآرة لمشركات تؤدي عفاءات اإلاإل
 عفاء.ىتٍاء فترة اإلإكثر فْ عهمٍا بعد أ

 هتوسط 3 70.91 0.74 3.55

ستثهار تعتبر ستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع اإلاإلعفاءات اإل 4
 كبٓر 1 80.00 0.76 4.00 ستهرار عهل الشركات.إعاهل هساعد عمِ 

 متوسط 72.50 0.80 3.63 ستمرارية دفع ضريبة الدخلا  و  ستثماريعفاء اإلاإل
ستثمارية عمى إيرادات ضريبة الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإل

 متوسط 73.22 0.67 3.66 الدخل

بة الرردخلإسررتثهاري عمررِ إلعفرراء ااإلوبالىسربة ألثررر  فقررد جرراء بدرجررة هتوسررطة،  سررتهرآرة دفرع ضررٓر
سرتهرآرة دفرع ضرٓربة إسرتثهاري عمرِ عفراء اإلاإللكمٓرة ألثرر حٓث بمغ الهتوسرط الحسرابْ لمدرجرة ا

ررررة بمغررررت )3.63)الرررردخل  ( التررررْ ىصررررت عمررررِ 4%(، وٓتضررررح أن الفقرررررة )72.50( وبىسرررربة هئٓو
سرررتهرار عهرررل إسرررتثهار تعتبرررر عاهرررل هسررراعد عمرررِ سرررتثهآرة الهتعمقرررة بتشرررجٓع اإلعفررراءات اإلاإل"

سررتهرآرة دفررع إسررتثهاري عمررِ عفرراء اإلاإلقررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر  "الشررركات
بة الدخل  حٓن أن الفقرة فْ  ،%(80.00( وبىسبة هئوٓة بمغت )4.00بهتوسط حسابْ بمغ )ضٓر

سررتهرار لتررزام الهسررتثهٓرن واإلإسررتثهآرة فررْ فمسررطٓن تشررجع عمررِ البٓئررة اإل"( التررْ ىصررت عمررِ 2)
بة الررردخل سرررتثهاري عمرررِ إلعفررراء اإلاقرررد حصرررمت عمرررِ أقرررل درجرررة بالىسررربة ألثرررر  "فرررْ دفرررع ضرررٓر

بة الدخل إ  %(.67.27( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.36بهتوسط حسابْ بمغ )ستهرآرة دفع ضٓر

بة الرردخل كل عررام فقررد كرران أثررر اإلعفرراءات اإلوبشرر بدرجررة هتوسررطة، سررتثهآرة عمررِ إٓرررادات ضررٓر
ات ضرررٓربة سرررتثهآرة عمرررِ إٓررررادات اإلثرررر اإلعفررراءحٓرررث بمرررغ الهتوسرررط الحسرررابْ لمدرجرررة الكمٓرررة أل

ررة بمغررت )3.66)الرردخل  ، ٓعىررْ هررن وجٍررة ىظررر هرروظفْ ٌٓئررة تشررجٓع %(73.22( وبىسرربة هئٓو
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فْ التأثٓر عمِ آررادات ضرٓربة االستثهار عدم قدرة االعفاء االستثهآرة واستهرآرة دفع الضٓربة 
 الدخل وبحاجة الِ اعادة تعدٓل.

 (30-4جدول )
ثمارية عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر ىيئة ممخص الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلست

 تشجيع اإلستثمار

المتوسط  العبارة
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 ثرتقييم األ  الترتيب النسبي %

يرادات إستثمارية والجباية وأثرىا عمى عفاءات اإلاإل
 متوسط 4 71.97 1.03 3.60 ضريبة الدخل

يرادات إالذاتي وأثره عمى  ماري والتقديرستثعفاء اإلاإل
 71.52 0.96 3.58 ضريبة الدخل

5 
 متوسط

الضريبي وأثرىا عمى قرار ستثمارية واإلعفاءات اإلاإل
 يرادات ضريبة الدخلإ

 كبير 1 76.91 0.87 3.85

 متوسط 3 72.50 0.80 3.63 ستمرارية دفع ضريبة الدخلا  ستثماري و عفاء اإلاإل
ستثمارية عمى إيرادات اإل الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات

 73.22 0.67 3.66 ضريبة الدخل
2 

 متوسط

بة الرردخل جرراء إسررتثهآرة عمررِ بررأن أثررر اإلعفرراءات اإل ،وٓتضررح هررن التحمٓررل السررابق ٓرررادات ضررٓر
ء عفرار الباحرث ٌرذي الىتٓجرة برأن اإلوٓفّسر ،ن وجٍة ىظر ٌٓئرة تشرجٓع اإلسرتثهاره ، سواءاً هتوسط

و عمرِ سواء عمِ صرعٓد الهشرآرع الهحمٓرة أ ،هن التٍرب الضٓربْ لِ حاالتاإلستثهاري ٓؤدي إ
ر الباحررث ٌررذي الىتررائج الجىسررٓات التررْ لرردٍٓا هجررال لمتٍرررب، وكررذلك ٓفّسررصررعٓد الشررركات هتعررددة 

 ،عررًهرشررادات الهرفقررة ْ لمبسرراطة والوضرروح وعرردم كفآررة اإلفتقررار ىهرروذج كشررف التقرردٓر الررذاتإلررِ إ
ن فْ التعاهل هرع الكشرف، واإلعفراء اإلسرتثهاري ٓعفرْ الهكمفرٓن تثهٓرهها ٓخمق صعوبة لدى الهس

 قرار الضٓربْ الهقدم.هن اإلقرار الضٓربْ، وبالتالْ ٓؤثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ اإل
 
 

 ستثمارإلو المؤسسة من قانون تشجيع اأستفادة الشركة إمدى : ثالثاً 
 وجية نظر موظفي ضريبة الدخلمن  - أ

وجٍة ىظر  ستثهار هنو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأالشركة ستفادة إلمتعرف عمِ هدى 
وزان الىسبٓة ىحرافات الهعٓآرة واألستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلإهوظفْ ضٓربة الدخل تم 

 :كها ٓمْ
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 (31-4جدول )
 ستثمار من وجية نظر موظفي ضريبة الدخلو المؤسسة من قانون تشجيع اإلأستفادة الشركة إمدى 

رقم 
 قرةالف

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب
درجة 

 ستفادةاإل

1 
% هن دخل الهستثهٓرن فْ 15ن ىسبة الضٓربة إ

 هتوسطة 5 70.99 0.98 3.55 فمسطٓن هالئهة هع الدول الهجاورة.

2 
 عفاء الهؤقت هن الضٓربة فْ تقمٓلساٌهت هدة اإل

ة الهشروع هها ٓشجع عمِ ْ بدآىتاج فتكالٓف اإل
 ستثهار.ستهرار فْ اإلاإل

 هتوسطة 2 72.79 0.81 3.64

3 
هن بدآة تحقٓق عفاءات هن ضٓربة الدخل بدء سٓران اإل

 فضل هن بدآة عهل الهشروع.إالهشروع لألرباح 
 هتوسطة 3 72.07 1.03 3.60

4 
ا تشجع إ رباح الهعادعفاءات الضٓربٓة عمِ األاإل ستثهاٌر

و أستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع ٓة اإلعمِ عهم
 خرى.أهشآرع 

 هتوسطة 4 71.35 0.76 3.57

5 
ستثهار هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لإلٌىاك تعاون جٓد 

والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التشغٓل الفعمْ 
 لمهشروع.

 هتوسطة 7 67.03 1.00 3.35

6 
لعاهة لتشجٓع لهوظفْ الٍٓئة ا ن السهاح بهوجب القاىونإ

وقت لمتأكد هن ستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي اإل
 ستهرآرة الشركة.إثر عمِ أدقة الهعموهات لً 

 هتوسطة 1 73.15 0.89 3.66

 هتوسطة 6 70.81 0.88 3.54 ستثهاري لمشركات.عفاء اإلجراءات هىح اإلإٓتم تسٍٓل  7
من قانون و المؤسسة أفادة الشركة ستإلمدى الدرجة الكمية 

 ستثمارتشجيع اإل
 متوسطة 71.17 0.91 3.56

ستثهار هن و الهؤسسة هن قاىون تشجٓع األأستفادة الشركة إٓتضح هن الجدول السابق أن هدى  
بة الرردخل كرران بدرجررة هتوسررطة بهتوسررط حسررابْ بمررغ ) ( وبىسرربة 3.56وجٍررة ىظررر هرروظفْ ضررٓر

السرهاح بهوجرب "( الترْ ىصرٍا 6الفقرة ) رات أٌهٓة%(، فقد كاىت أكثر الفق71.17هئوٓة بمغت )
وقت لمتأكد هرن ستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع اإل القاىون

ررة بمغررت 3.66بهتوسررط حسررابْ ) "سررتهرآرة الشررركةإثررر عمررِ أدقررة الهعموهررات لررً  ( وبىسرربة هئٓو
و الهؤسسرررة هرررن أسرررتفادة الشرررركة ٓرررة بالىسررربة لهررردى ا%(، فرررْ حرررٓن أن أقرررل الفقررررات أٌه73.15)

بة اقرراىون تشررجٓع اإل ( التررْ ىصرررٍا 5لررردخل كاىررت الفقرررة )سررتثهار هررن وجٍرررة ىظررر هرروظفْ ضررٓر
دء عهمٓررة سررتثهار والهخررولٓن بررالتحقق هررن بررهررن قبررل هررراقبٓن الٍٓئررة العاهررة لإلٌىرراك تعرراون جٓررد "

 %(.67.03( وبىسبة هئوٓة بمغت )3.35بهتوسط حسابْ ) "التشغٓل الفعمْ لمهشروع
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 ستثماروجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلمن  - ب
هن وجٍة ىظر ستثهار و الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأستفادة الشركة إلمتعرف عمِ هدى 

 وزان ىحرافات الهعٓآرة واألستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلإتم  ،ستثهارهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل
 :الىسبٓة كها ٓمْ

 (32-4جدول )
 ستثمارمن وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار و المؤسسة من قانون تشجيع اإلأالشركة  ستفادةإمدى 

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي %

درجة 
 ستفادةاإل

1 
% هن دخل الهستثهٓرن فْ فمسطٓن 15ن ىسبة الضٓربة إ

 هالئهة هع الدول الهجاورة.
 كبٓرة 5 78.18 0.87 3.91

2 
ت هن الضٓربة فْ تقمٓل تكالٓف عفاء الهؤقساٌهت هدة اإل

ستهرار فْ ْ بدآة الهشروع هها ٓشجع عمِ اإلىتاج فاإل
 ستثهار.اإل

 هتوسطة 7 70.91 1.01 3.55

3 
عفاءات هن ضٓربة الدخل هن بدآة تحقٓق بدء سٓران اإل

 كبٓرة 4 80.00 1.15 4.00 الهشروع لألرباح افضل هن بدآة عهل الهشروع.

4 
ا تشجع إرباح الهعاد عفاءات الضٓربٓة عمِ األاإل ستثهاٌر

و أستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع عمِ عهمٓة اإل
 خرى.أهشآرع 

 كبٓرة 6 74.55 0.94 3.73

5 
ستثهار إلهن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لٌىاك تعاون جٓد 

 غٓل الفعمْ لمهشروع.والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التش
 كبٓرة 2 86.36 0.89 4.32

6 
لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع  ن السهاح بهوجب القاىونإ

وقت لمتأكد هن ستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي اإل
 ستهرآرة الشركة.أثر عمِ أدقة الهعموهات لً 

 كبٓرة 3 83.64 0.91 4.18

 كبٓرة 1 89.09 0.74 4.45 هاري لمشركات.ستثعفاء اإلراءات هىح اإلإجٍٓل ٓتم تس 7
و المؤسسة من قانون أستفادة الشركة إلمدى الدرجة الكمية 

 كبيرة 80.39 0.93 4.02 ستثمارتشجيع اإل

ستثهار هن و الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلأستفادة الشركة إٓتضح هن الجدول السابق أن هدى  
( 4.02بدرجرررة كبٓررررة بهتوسرررط حسرررابْ بمرررغ )سرررتثهار كررران هررروظفْ ٌٓئرررة تشرررجٓع اإلوجٍرررة ىظرررر 

رررة بمغرررت ) ٓرررتم "( الترررْ ىصرررٍا 7رات أٌهٓرررة الفقررررة )%(، فقرررد كاىرررت أكثرررر الفقررر80.39وبىسررربة هئٓو
رررة 4.45سرررتثهاري لمشرررركات( بهتوسرررط حسرررابْ )إلعفررراء اجرررراءات هرررىح اإلإتسرررٍٓل  ( وبىسررربة هئٓو
و الهؤسسررة أفادة الشررركة سررتإالفقرررات أٌهٓررة بالىسرربة لهرردى  %(، فررْ حررٓن أن أقررل89.09بمغررت )

( التْ 2ثهار كاىت الفقرة )ستهن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار هن قاىون تشجٓع اإل
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بة فررْ تقمٓررل تكررالٓف اإلعفرراء الهؤقررسرراٌهت هرردة اإل"ىصررٍا  ْ بدآررة الهشررروع ىترراج فررت هررن الضررٓر
ررررة بمغررررت ( وبىسرررربة ه3.55بهتوسررررط حسررررابْ ) "رسررررتثهاسررررتهرار فررررْ اإلههررررا ٓشررررجع عمررررِ اإل ئٓو

ستثهار هن وجٍة هن اإلستفادة هن قاىون تشجٓع اإلختالف ، وعمِ ذلك فان ٌىاك إ%(70.91)
عررزو  ،كبٓررةىظرر الٍٓئرة الترْ بمغرت درجرة  بة الردخل الترْ بمغرت درجرة هتوسرطة، ٓو وهروظفْ ضرٓر

ٍذي والتٍرب الضٓربْ ل ستثهارياإل عفاءالىتٓجة الِ إستغالل التسٍٓالت فْ هىح اإل ٌذيالباحث 
ستغاللٍا لجهٓع اإل  .جراءات الههىوحة لٍاالشركات وا 

 نتائجمناقشة الو تحميل ال 2.4

عرفة العالقة لهتحمٓل التبآن لإلىحدار الهتعدد ختبار إستخدام إختبار فرضٓات الدراسة تم إل
 .ةالتابع اتعمِ الهتغٓر  الهتغٓر الهستقل ودرجة تأثٓر ،ةالتابع اتوالهتغٓر  الهستقل رالهتغٓ بٓن

 الفرضٓة الرئٓسٓة التالٓة:فحص وألجل تحقٓق أٌداف الدراسة فقد تم 
ى االسـتثماري عمـ لإلعفـاء( a ≥ 0.05) عنـد مسـتوى داللـة"ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية 
 ".إيرادات ضريبة الدخل في فمسطين

 ا ٓمْ:ولإلجابة عن الفرضة السابقة تم إستخدام تحمٓل اإلىحدار الهتعدد كها ٌو هوضح فٓه
 من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل - أ

(33-4جدول )  

 (H0)الصفرية  من صالحية النموذج إلختبار الفرضية اىَحؼدد ىيحأمد نحدارإلىحباٌن اىجحيٍو نحائج 
 اإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ضريبة الدخلألثر 

 ختبررار الفرضررٓة( ٓتبررٓن ثبررات صررالحٓة الىهرروذج إل33-4هررن خررالل الىتررائج الررواردة فررْ الجرردول )
ْ أقل هن هستوى  ،(0.000)حتهالٓة إوبقٓهة ( 21.698)بة الهحسو (F) حٓث بمغت الصفٓرة ٌو
ْ تدل عمِ قدرة تىبؤٓة (،0.05)ألفا= الداللة   هرتفعة.  ٌو

 
 
 
 

 ٍصدر اىحباٌن
ٍجٌَع 

 اىَزبؼات

درجات 

ٌةاىحز  

ٍحٌسظ 

 اىَزبؼات
 اىدالىة اإلحصائٍة قٍَة ف

نحداراإل  18.036 4 4.509 

21.698 0.000
*
 106 22.027 ٍجٌَع ٍزبؼات اىبٌاقً 

.2081 
 110 40.063 اىَجٌَع
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(34-4جدول )  
سحثَاري ػيى اىجباٌة ٍن ًجية ألثز اإلػفاء اإلنحدار تحميل اإلنحدار البسيط لمعامالت اإل 

 نظز ٌٍظفً ضزٌبة اىدخو
 Tقٍَة اخحبار  ت االنحدارٍؼاٍال اىَحغٍزات اىَسحقية

اىقٍَة االححَاىٍة 

Sig. 

 0001. 4.659 1.315 اىَقدار اىثابث

 سهاأثو والجباٌة ستثمازٌةاإل عفاءاتاإل

(X1)الدخل ضسٌبة ٌساداتإ على
.09712.722 .0041

 الراتً والتقدٌس ستثمازياإل عفاءاإل

الدخل ضسٌبة ساداتإٌ على ثسهأو

(X2)

-0.149 -2.729- .0071

 قسازواإل ستثمازٌةاإل عفاءاتاإل

 ضسٌبة ساداتإٌ على ثسهاأو الضسٌبً

(X3)الدخل

.30812.793 .0061 

 دفع ستمسازٌةإو ستثمازياإل عفاءاإل

(X4)الدخل ضسٌبة
.3941 4.578 .0001 

ؼدَّه17451=ٍؼاٍو اىححدٌد 17671=رجباطٍؼاٍو اإل َُ 17429=ٍؼاٍو اىححدٌد اى

)إٓرادات  عمِ الهتغٓر التابعستثهاري لمشركات ٓؤثر اإلعفاء اإل( أن 34-4)جدول لتبٓن هن ا
بة الدخل ( 0.450(، وهعاهل التحدٓد الُهعدَّل )0.671رتباط )(، حٓث بمغت قٓهة هعاهل اإلضٓر

ذا ٓعىْ أن ) بة الدخل( )الهتغٓر التابع( تم تفسٓري هن 45.0ٌو %( هن التغٓر فْ )إٓرادات ضٓر
 قة الخطٓة:خالل العال

Y = 1.315 + (0.097)X1 – (0.149)X2 + (0.308)X3 + (0.394)X4 

ال ٓوجد  وهن خالل الىتائج السابقة فإىً ٓتم رفض الفرضٓة الصفٓرة التْ تىص عمِ أىً: "
إٓرادات ستثهاري عمِ ( لإلعفاء اإل ≥ 0.05تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

بة الدخل وقبول الفرضٓة البدٓمة التْ تىص  ،ر هوظفْ ضٓربة الدخل"هن وجٍة ىظ "ضٓر
( لإلعفاء  ≥ 0.05ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ) عمِ أىً: "

بة الدخلاالستثهاري عمِ   هن وجٍة ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل". "إٓرادات ضٓر

 من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع االستثمار - ب
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(35-4جدول )  

ختبار الفرضية من صالحية النموذج إل نحدار المتعدد لمتأكدل التباين لإل نتائج تحمي
موظفي ستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر ( ألثر اإلعفاء اإلH0الصفرية )

 ستثمارىيئة تشجيع اإل

(α≥ 2020* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )    

ختبررررار ( ٓتبررررٓن ثبررررات صررررالحٓة الىهرررروذج إل35-4هررررن خررررالل الىتررررائج الررررواردة فررررْ الجرررردول )
رْ ( 0.000)وبقٓهرة احتهالٓرة ( 42.657)الهحسروبة  (Fحٓرث بمغرت ) ،الصرفٓرة الفرضٓة ٌو

ْ تدل عمِ قدرة تىبؤٓة (،0.05)ألفا= أقل هن هستوى الداللة   هرتفعة.  ٌو
 

 (36-4جدول )
سحثَاري ػيى اىجباٌة ٍن ًجية ألثز اإلػفاء اإلنحدار تحميل اإلنحدار البسيط لمعامالت اإل 

 ستثمارموظفي ىيئة تشجيع اإلنظز 
 Tقٍَة اخحبار  نحدارٍؼاٍالت اال اىَحغٍزات اىَسحقية

اىقٍَة االححَاىٍة 

Sig. 

 0001. 3.443 0.459 اىَقدار اىثابث

 على واثسها والجباٌة االستثمازٌة االعفاءات

 (X1)الدخل ضسٌبة اٌسادات
0.261 4.713 .0001

 على واثسه الراتً والتقدٌس االستثمازي االعفاء

(X2)الدخل ضسٌبة اٌسادات
0.271 3.345 .0001

 الضسٌبً واالقساز االستثمازٌة عفاءاتاال

(X3)الدخل ضسٌبة اٌسادات على واثسها
0.238 2.337 .0031 

 ضسٌبة دفع واستمسازٌة االستثمازي االعفاء

(X4)الدخل
0.134 4.421 .0001 

ؼدَّه17919=ٍؼاٍو اىححدٌد 17954=ٍؼاٍو االرجباط َُ 17888=ٍؼاٍو اىححدٌد اى

ستثهاري لمشركات ٓؤثر عمِ الهتغٓر التابع )إٓرادات اإلعفاء اإل( أن 36-4تبٓن هن الجدول )
بة الدخل(، حٓث بمغت قٓهة هعاهل االرتباط ) ( 0.909(، وهعاهل التحدٓد الُهعدَّل )0.954ضٓر

ذا ٓعىْ أن ) بة الدخل( )الهتغٓر التابع( تم تفسٓري هن 90.9ٌو %( هن التغٓر فْ )إٓرادات ضٓر
 طٓة:خالل العالقة الخ

 ٍصدر اىحباٌن
ٍجٌَع 

 اىَزبؼات

درجات 

 اىحزٌة

ٍحٌسظ 

 اىَزبؼات
 اىدالىة اإلحصائٍة قٍَة ف

اراالنحد  5.433 4 1.358 

42.657 0.000
*
 17 5411. ٍجٌَع ٍزبؼات اىبٌاقً 

.0321 
 21 5.975 اىَجٌَع
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Y = 0.459 + (0.261)X1 – (0.271)X2 + (0.238)X3 + (0.134)X4 

ال ٓوجد تأثٓر  وهن خالل الىتائج السابقة فإىً ٓتم رفض الفرضٓة الصفٓرة التْ تىص عمِ أىً: "
( لإلعفاء االستثهاري عمِ إٓرادات ضٓربة  ≥ 0.05ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

ٌٓئة تشجٓع االستثهار" وقبول الفرضٓة البدٓمة التْ تىص عمِ  " هن وجٍة ىظر هوظفْالدخل
( لإلعفاء االستثهاري عمِ  ≥ 0.05ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ) أىً: "

بة الدخل  " هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار".إٓرادات ضٓر

ٓربة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع أثبتت الىتائج وذلك بىاًء عمِ وجٍة ىظر كل هن هوظفْ ض
اإلستثهار، بأىً ٓتم قبول الفرضٓة البدٓمة والتْ تىص عمِ أىً: "ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد 
هستوى الداللة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ الهتغٓرات األربعة )الجبآة، التقدٓر الذاتْ، اإلقرار الضٓربْ 

لتأثٓر كبٓرًا، هتوسطًا أو ضعٓفًا، وٓتم رفض الفرضٓة واالستهرآة(، بغض الىظر إن كاىت ٌذا ا
الصفٓرة والتْ تىص عمِ أىً: " ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة لإلعفاء 

. وتشٓر الىتائج إلِ وجود اإلستثهاري عمِ الجبآة والتقدٓر الذاتْ واالقرار الضٓربْ واالستهرآرة"
هكن هالحظة ذلك هن خالل  ،ربعةعفاء اإلستثهاري والهتغٓرات األعالقة طردٓة بٓن كل هن اإل ٓو

ادة اإلعفاء اإلستثهاري تؤدي إالعالقة الخطٓة ظٍر أن ٓز ادة فْ، ٓو رار قكل هن الجبآة واإل لِ ٓز
بة الدخل فْ ستهرآرةالضٓربْ والتقدٓر الذاتْ واإل ادة عمِ إٓرادات ضٓر ، هها ٓؤدي إلِ إىعكاس الٓز

 فمسطٓن. 
 

 ممخص النتائج ومناقشتيا مع الدراسات السابقة  4.3

بٓة الواردة فْ القاىون لعام ن أظٍرت الدراسة برأ (1 هن وجٍة  2011الشرائح والىسب الضٓر
هالئهة كاىت  ،ستثهارهن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلو  ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل

تائج بهدى هالئهة الشرائح ر الباحث ٌذي الىوٓفسّ عمِ التوالْ،  بدرجة هتوسطة وكبٓرة
بة الدخل لعام والىسب الضٓربٓة فْ قاىون  ادة اإل 2111ضٓر ٓرادات العاهة فْ الهوازىة بٓز

كاىت عبارة عن تغٓرات ن التعدٓالت الهتتالٓة فْ القواىٓن الضٓربٓة ، هها ٓثبت بأالحكوهٓة
بٓة فْ فمسطٓن، وذلك ٓتفق  شكمٓة لم تهس ر الهشاكل الضٓر  ،ة)عمي واحمددراسهع جٌو

بٓة فْ ظل قاىون ضٓربوذلك بأٌهٓة اإل( .2.1 ْ ٓفرض ىسب هىخفضة عفاءات الضٓر
فترض فٍٓا أٌهٓة اإل بٓة، ٓو بٓة فْ ظل قاىون وبوجود عواهل أخرى غٓر ضٓر عفاءات الضٓر
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ب  ني،دراسة )مياستثهار، كها تتفق هع ْ ٓفرض ىسب هىخفضة وهشجعة عمِ اإلضٓر
ر الشرا (.2.1 ، ئح الضٓربٓة الهىصوص عمٍٓا لها ٓتالئم هع الهقدرة التكمٓفٓةوذلك بتطٓو

عادة الىظر فٍٓا هن فترة ألخرى حسب الظروف اإل  قتصادٓة.وا 

هن وجٍة ىظر  لإلعفاء اإلستثهاري عمِ الجبآة ثٓرٓوجد تأ ىًن هن خالل الىتائج بأتبّٓ  (2
ٌذي الىتائج بأن ر الباحث وٓفسّ  ،ستثهار وهوظفْ ضربٓة الدخلهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل
ادة اإلستثهاري عمِ ٓزادٌىاك تأثٓر لإلعفاء اإل ترتب عمًٓ ٓز عفاءات ة الجبآة، ٓو

ادة إٓساإل ادة الجبآة وٓز بة تثهآرة لٓز الدخل، عمِ أن تكون التعدٓالت عمِ رادات ضٓر
 ستثهآرة الههىوحة شاهمة وعادلة.اإلعفاءات اإل

اتْ تثهاري عمِ تقدٓم كشف التقدٓر الذسلإلعفاء اإلتبٓن هن خالل الىتائج بأىً ٓوجد تأثٓر  (3
ر الباحث ٌذي وٓفسّ  ،ة الدخلستثهار وهوظفْ ضٓربهن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإل

بساطة والوضوح وعدم كفآة اإلرشادات لمىهوذج كشف التقدٓر الذاتْ  فتقارالىتائج إلِ إ
حتاج ىهوذج ، حٓث ٓهع الكشف فْ التعاهل الهستثهٓرنقد خمق صعوبة لدى ، الهرفقة بً

سوء األوضاع ، كذلك كشف التقدٓر الذاتْ إلِ هتخصص لفٍم هفرداتً وسٍولة التعاهل هعً
هؤثرًا أدى إلِ  ٓعتبر عراهالً  ،هعابر والحصار وتدىْ الدخلالقتصادٓة الىاتجة عن إغالق اإل
غٓاب الدور الفعال  هن ٌذا الهىطمق فإن، و فٓن عن تقدٓم كشف التقدٓر الذاتْف الهكمّ تخمّ 

رة بة الدخل هن خالل الهتابعرة الدوٓر ٓعتبر  ،والهستهرة الذي تهارسً اإلدارة العاهة لضٓر
 .لهوعد الهحددا لتزام بتعبئة كشف التقدٓر الرذاتْ فرْوراء تخمف الهكمفٓن عن اإل عاهالً 

بتقررردٓم  لترررزامعررردم اإل الترررْ توصرررمت إلرررِ )2015 ،دراســـة )معـــاليتفقرررت ٌرررذي الىتٓجرررة هرررع وا  
بة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن  .الكشوفات الدوٓرة ودفع الضٓر

الضٓربْ الهقدم هن وجٍة  قراراإل ستثهاري عمِأظٍرت الدراسة بأىً ٓوجد تأثٓر لإلعفاء اإل (4
بة الدخل ستثهاري ٓعفْ ث ٌذي الىتٓجة عمِ أن اإلعفاء اإلر الباحوٓفسّ  ،ىظر هوظفْ ضٓر

ستثهاري ٓؤثر عمِ اإلقرار ، بالتالْ فإن اإلعفاء اإلٓبْالهكمف هن تقدٓم اإلقرار الضر 
 حوافز ٓتم عن طٓرق هىحبشكل سمٓم  الضٓربْتقدٓم اإلقرار هن ٌىا فإن الضٓربْ الهقدم، 

وذلك تعٓززًا لمفكرة  ،واإلفصاح بهكوىاتٍا ،هىتظهة عمِ هرسك حرسابات لمهكمف ةتشجٓعٓ
الهكمف، وفْ ىفس اإلطار إلغاء بىد الفوائد  األساسٓة فْ القاىون الهبىٓة عمِ الثقة فرْ

ىتظاهً بدفع الضرائب الهستحقة عمًٓ، ا  لتزاهً و إفْ حالة عمِ الهكمف والغراهات الهستحقة 
 .الضٓربة فْ هواعٓدٌا الهقررة األهر الذي ٓشجع عمرِ ترسدٓد
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م لتزام بتقدٓعدم اإل التْ توصمت إلِ )2015 ،دراسة )معاليتفقت ٌذي الىتٓجة هع وا  
بة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن  ،ياسين ومفاتيحدراسة )و ،الكشوفات الدوٓرة ودفع الضٓر

تم  ،ستثهارلٓس ٌو الهحدد األساسْ لقرار اإل التحفٓز الجبائْالتْ بٓىت أن  (2013 ٓو
 .ستثهارلجبائٓة فْ إطار أجٍزة هعىٓة باإلهتٓازات التحفٓزات واإلتقدٓم ا

بة الدخل ستهرآرة دفع ضٓرٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓىت ىتائج الدراسة وجود تأثب (5
عزو ،الدخل ستثهاري هن وجٍة ىظر هوظفْ ضٓربةلمشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإل  ٓو

بة الردخل الجدٓرد ذلك إلِ أىً الباحث  هن خالل الحوافز التْ تم إضافتٍا فْ قاىون ضٓر
سطٓىْ كان هوفقًا وىاجحًا فْ إضافة هثل التْ تم التعدٓل عمٍٓا، أن الهشرع الفم والحروافز

ىٍا تعهل عمِ تحفٓز أحٓث  ،ولكىٍا لم تصل بعد إلِ تحقٓق أٌدافٍا الهطموبة تمرك الحروافز،
ادة الحوافز التشجٓعٓة  وترشجٓع الهكمفرٓن بة الهستحقة عمٍٓم، كها وأن ٓز عمِ دفع الضٓر

ادة الثقة  تعهل أٓضًا عمِ الحد هن بٓن الهكمفٓن وهوظفْ الضٓربة، لذا التٍرب الضٓربْ وٓز
ادة ٌذي الحروافز جراء التعدٓالت البد هن ٓز قتصادٓة الهىاسبة بها ٓتىاسب والظروف اإل وا 

، وغالء الهعٓشة الذي أدى إلِ إحداث أضرار كثٓرة فْ العدٓد هن فئرات الهجتهرع ،الصعبة
 .وذلك تخفٓفًا وتسٍٓاًل لمهكمفٓن

عدم تطبٓق عقوبات  التْ توصمت إلِ )2015 ،ة )معاليدراستفقت ٌذي الىتٓجة هع وا  
هوال لٓة الجٍاز التىفٓذي فْ تحصٓل األعدم فعاو  ،رادعة عمِ التٍرب هن دفع الضٓربة

  .هٓٓرةاأل
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 الفصل الخامس

 والتوصيات ستنتاجاتاإل

 ستنتاجاتاإل 1.5
 :الٍٓا التوصلتم ستىتاجات التْ ها ٓمْ أٌم اإلٓعمِ ضوء ىتائج الدراسة ف

بة الدخل ستهرآرة إ عمِ لٍا أثر ستثهآرة اإلعفاءات اإلتم اإلستىتاج بأن  .1 إٓرادات ضٓر
ٓئة تشجٓع ا هن وجٍة ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل  .ستثهارإلٌو

بة الدخل هن جبآة عمِ لٍا أثر ستثهآرة اإلعفاءات اإل الدراسة أنتبٓن  .2 إٓرادات ضٓر
ٓئة تشجٓع ا وجٍة ىظر هوظفْ ضٓربة الدخل  .ستثهارإلٌو

بة الدخل هن وجٍة قرار الذاتْ لتقدٓم اإلستثهآرة عمِ إلعفاءات الٌىاك أثر لإل .3 ضٓر
بة الدخل ٓئة تشجٓع اإل ىظر هوظفْ ضٓر  .رستثهاٌو

 ،بدرجة هتوسطةان هالئه ستثهار وقاىون ضربٓة الدخلون اإلن قاىالدراسة بأظٍرت أ .4
رلِ إبحاجة  ىٓناو وعمِ ذلك فٍذي الق  ةتقابل حجم التغٓرات الكبٓر  ائمد هتابعة وتطٓو

 قتصاد الفمسطٓىْ .ة فْ الهجتهع واإلوالسٓرع
ت ستثهار لمشركاوالهستهرة هن قبل ٌٓئة تشجٓع اإل الهتابعة الهتواصمة تبٓن أن  .5

ىتٍاء إعفاء وبعد بعد هىح اإلفة وغٓر فعالة ي ضعٓعفاء االستثهار الحاصمة عمِ اإل
 .الفترة الههىوحة 

ستثهار وهوظفْ ضعٓفة هابٓن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلالعالقة  نأأظٍرت الدراسة ب .6
بة الدخل تٍا ٌذي العالقة  اجعةر هفال بد هن  ،ضٓر ا وتقٓو ٌر أثر عمِ لها فًٓ هن وتطٓو

 وجً القصور .قرار اإلعفاء اإلستثهاري بحٓث تعالج كافة أ
رإبحاجة  ةستثهآراإلات عفاءن اإلأبظٍرت الدراسة أ .7 وجً أج كافة بحٓث تعال ،لِ تطٓو

ستثهاري عفاء اإلوذلك لتحفٓز الحاصمٓن عمِ اإل ،لٍٓا الهبحوثونإي القصور التْ ىوّ 
 ستهرار بدفع الضٓربة .لتزام باإلاإل عمِ

بة الدخل هن ثهآرة لٍا أثر عمِ تقدٓم اإلستاإلعفاءات اإل تبٓن أن .8 قرار الضٓربْ  لضٓر
 ستثهار .إلٓربة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اوجٍة ىظر هوظفْ ض



89 
 

 

 التوصيات 2.5
ِ هجهوعة هن التوصٓات التْ ٓهكن لإلٍٓا الدراسة، تم التوصل إفْ ضوء الىتائج التْ خمصت 

ادة اإلستثهاري ىحو عفاء اإلإلن تساٌم فْ تفعٓل دور اأ  ٓرادات:ٓز

القواىٓن الهتعمقة بتشجٓع ع الضٓربْ الفمسطٓىْ بتعدٓل ٌهٓة قٓام الهشرّ أىوصْ ب .1
ادة اإل، لستثهاراإل  .ستثهار فْ الهشآرعها لً هن أٌهٓة فْ ٓز

ر الحوافز واإل .2 هآرة الههىوحة فْ قاىون تشجٓع ستثعفاءات اإلالعهل عمِ تطٓو
 ستثهار لتشجٓع الهستثهٓرن.إلا
بٓة أٓجب  .3 بالوضوح  ستثهاريالهتعمقة باإلعفاء اإلن تتهٓز القواىٓن واإلجراءات الضٓر

ة الرقابرة ،والشفافٓة  الخارجٓة. لغرض تقٓو
هستهر هعٍم هن خالل ٌٓئة تشجٓع جراءات لمهستثهٓرن والتواصل التسٍٓل اإل .4

 قرار الضٓربْ والتقدٓر الداتْ.ستهرآرة فْ تقدٓم اإلإلستثهار لإلا
ستهرار ستثهاري لإلعفاء اإلاهات عمِ الشركات الحاصمة عمِ اإللتز إٓتطمب وضع  .5

 ستثهاري.اء اإلعفىتٍاء فترة اإلإ لتزام الضٓربْ بعدفْ اإل
وبهراقبة الشركات الحاصمة عمِ ستثهار بهتابعة ٓام ٌٓئة تشجٓع اإلىوصْ بضرورة ق .6

 .ستثهاريعفاء اإللحصول عمِ الهوافقة عمِ هىحٍم اإلبعد ا ٓة،ستثهار عفاءات اإلاإل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 جامعة القدس

 كمية الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة

 بناء المؤسسات والتنمية البشرية

 استبيان

 ييدف ىذا االستبيان الى انجاز رسالة بعنوان:

 ثر االعفاء االستثماري عمى ايرادات ضريبة الدخل في فمسطينا

 ،وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات وادارة الموارد البشرية
لذلك نأمل منكم التعاون في انجاز ىذه الرسالة من خالل تعبئة ىذه االستبانة واإلجابة الدقيقة عمى جميع 

المطروحة، لما لذلك من آثار إيجابية في الوصول إلى نتائج دقيقة يمكن االعتماد عمييا وتعميميا  األسئمة
عمى المختصين عممًا بأن جميع المعمومات التي تقدمونيا سيتم التعامل معيا بسرية تامة وسيتم استخداميا 

  .ألغرض البحث العممي فقط

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 ىيم الشيشالباحـث: اسحاق ابرا

 اشراف: د. كامل ابو كويك
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 القسم االول

 المعمومات العامة لموظفي ضريبة الدخل
 في المربع المناسب :× الرجاء اإلجابة عمى األسئمة اآلتية بوضع إشارة 

 أنثى )   (ذكر         )   (الجنس:      
 متزوج  )   (أعزب      )   (:الحالة االجتماعية

 سنة 35سنة الى  31من  )   (سنة   30سنة  الى 26من  )   (سنة فما دون 25)   ( :تالعمر بالسنوا
 سنة فأكثر  41    )   (سنة    40سنة الى  36من )   (      

 دكتوراه                                )   (ماجستير     )   (بكالوريوس    )   (دبموم     )   (   المؤىل العممي:
سنوات                                            10-6من )   (سنوات فما دون  5:)   (  ت الخبرة في مجال الضرائبعدد سنوا

 سنة فأكثر  21 )   (سنة   20-16من  )   (سنة         15 -11من   )   (م
 مأمور تقدير )   (  رئيس قسم     )   (نائب مدير   )   (مدير  )   (مدير عام  )   ( :المسمى الوظيفي

 مكان العمل: ............................................................
 القسم االول 

 المعمومات العامة لموظفي ىيئة تشجيع االستثمار
 في المربع المناسب :× الرجاء اإلجابة عمى األسئمة اآلتية بوضع إشارة 

 أنثى   )   (     ذكر                  )   (الجنس:  
 متزوج)   ( أعزب          )   (الحالة االجتماعية: 
 سنة 35سنة الى  31من  )   (سنة  30سنة الى من  26من )   (سنة فما دون25 )   (العمر بالسنوات: 

 سنة فأكثر 41  )   (سنة        40سنة الى  36من )   ( 
 عدد سنوات الخبرة في ىيئة تشجيع االستثمار:

سنة             15سنوات _ أقل من  10من  )   (سنوات 10سنوات _ أقل من  5من )   (سنوات فما دون4)   (
 سنة فأكثر   15من )   ( 

 دكتوراه  )   (ماجستي )   (بكالوريوس  )   (دبموم متوسط   )   (ثانوية عامة )   (المؤىل العممي:  
 اقتصاد  )   (ادارة مالية        )   (ارة اعمال      اد)   (محاسبة    )   (:التخصـص العممي
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 أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة:× القسم الثاني: يرجى وضع إشارة 

 .2011المحور االول: مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام 
 نادرًا جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة الرقم
تتالءم الىسب الضٓربٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث الىسب  .1

%لمشٓرحة 10%لمشٓرحة األولِ، 5الخاصة بكل شٓرحة )
 لمشٓرحة الثالثة(.%15الثاىٓة، 

     

تعتبر هعدالت الضٓربة الحالٓة هالئهة فْ هجال ٓزادة  .2
 .اإلٓرادات الضٓربٓة

     

      .لة بٓن الهكمفٓنالشرائح والىسب الضٓربة تحقق العدا .3
الهغاالة فْ الىسب الضٓربٓة تٓزد هن التٍرب هن دفع  .4

 .الضٓربة
     

% فْ القاىون الجدٓد هالئهًا ألصحاب 5ٓعتبر البدء بىسبة  .5
 .الدخل الهىخفض

     

إلِ  % 20تخفٓض الضٓربة عمِ الشركات الهساٌهة هن  . 6
هن خالل الحد هن  %ٓعهل عمِ ٓزادة اإلٓرادات الضٓربٓة 15

 .التٍرب الضٓربْ

     

 ريبة الدخل.ضالمحور الثاني: االعفاءات االستثمارية والجباية واثرىا عمى ايرادات 
 نادرًا جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة الرقم
تعتبر التعدٓالت عمِ االعفاءات االستثهآرة الههىوحة شاهمة  .1

 وعادلة.
     

اءات االستثهآرة الههىوحة فْ قاىون ضٓربة الدخل تشجع االعف .2
 الهكمفٓن عمِ سداد ضٓربة الدخل.

     

االعفاءات االستثهآرة الههىوحة تساعد عمِ التزام الشركات  .3
 بدفع السمفٓات بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.

     

بدآة حٓاة  االعفاءات االستثهآرة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ .4
 الهشروع تشجع عمِ االستثهار فْ الهشآرع داخل البالد.

     

االعفاءات االستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع االستثهار تعتبر عاهل  .5
 هساعد لدقع ضٓربة الدخل الهستحقة.

     

االعفاء االستثهاري ٓٓزد ىسبة الجبآة هن ضٓربة الدخل بعد  .6
 عفاء.اىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإل

     

 المحور الثالث: االعفاء االستثماري والتقدير الذاتي واثره عمى ايرادات ضريبة الدخل.
 نادرًا جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة الرقم
     االعفاءات االستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر  .1
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 الذاتْ بالتآرخ الهحدد.
هآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات االعفاءات االستث .2

 الهالٓة الدقٓقة اثىاء التقدٓر الذاتْ.
     

االعفاءات االستثهآرة تشجع الشركات عمِ التصٓرح باألرباح  .3
 الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.

     

ر ذاتْ فْ االعفاء االستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓ .4
 ىٍآة السىة الهالٓة باىتظام.

     

التقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة االعفاء ٓكون  .5
 بىفس الوضوح بعد فترة اىتٍاء االعفاء االستثهاري.

     

االلتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس آجابا عمِ آرادات ضٓربة  .6
 الستثهاري.الدخل بعد اىتٍاء هدة االعفاء ا

     

 المحور الرابع: االعفاءات االستثمارية واالقرار الضريبي واثرىا عمى ايرادات ضريبة الدخل.
 نادرًا جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة الرقم
االعفاء االستثهاري ٓهىح الثقة لمشركات تقدٓم البٓاىات الهالٓة  .1

 الحقٓقٓة.
     

ستثهآرة تشجع الشركات عمِ تقدٓم االقرار االعفاءات اال .2
 الضٓربْ بالتآرخ الهحدد.

     

تقدٓم االقرار الضٓربْ هن الشركات بهوضوعٓة و قائهة عمِ  .3
البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ آرادات ضٓربة 

 الدخل.

     

ضعف القىاعة عىد هوظف ضٓربة الدخل فْ الكشوفات الهالٓة  .4
 .الهقدهة

     

تعاهل هوظف ضٓربة الدخل بثقة هع االقرار الضٓربْ لالزهات  .5
 الحاصمة هع االعفاء االستثهاري.

     

 المحور الخامس: االعفاء االستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل.
 نادرًا جداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة الرقم
ة الدخل تشجع الشركة االجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضٓرب .1

 باالستهرار بدفع الضٓربة الهستحقة.
     

البٓئة االستثهآرة فْ فمسطٓن تشجع عمِ التزام الهستثهٓرن  .2
 واالستهرار فْ دفع ضٓربة الدخل.

     

االعفاءات االستثهآرة لمشركات تؤدي الِ استهرآرة اكثر فْ  .3
 عهمٍا بعد اىتٍاء فترة االعفاء.

     

االعفاءات االستثهآرة الهتعمقة بتشجٓع االستثهار تعتبر عاهل  .4
 هساعد عمِ استهرار عهل الشركات.
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 لالجابة التي تراىا مناسبة× القسم الثالث: يرجى االجابة عمى االسئمة التالية بوضع اشارة 

 :المحور السادس: استفادة الشركة او المؤسسة من قانون تشجيع االستثمار
 نادرًا جداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

% هن دخل الهستثهٓرن فْ فمسطٓن 15ان ىسبة الضٓربة  .1
 هالئهة هع الدول الهجاورة.

     

ساٌهت هدة االعفاء الهؤقت هن الضٓربة فْ تقمٓل تكالٓف  .2
االىتاج فْ بدآة الهشروع هها ٓشجع عمِ االستهرار فْ 

 االستثهار.

     

بدء سٓران االعفاءات هن ضٓربة الدخل هن بدآة تحقٓق  .3
 الهشروع لالرباح افضل هن بدآة عهل الهشروع.

     

ا تشجع عمِ  .4 االعفاءات الضٓربٓة عمِ االرباح الهعاد استثهاٌر
 عهمٓة االستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع او هشآرع اخرى.

     

لٍٓئة العاهة لالستثهار ٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن ا .5
 والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التشغٓل الفعمْ لمهشروع.

     

ان السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع  .6
االستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي وقت لمتأكد هن دقة 

 الهعموهات لً اثر عمِ استهرآرة الشركة.

     

      ءات هىح االعفاء االستثهاري لمشركات.ٓتم تسٍٓل اجرا .7

 انتيى
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 (2ممحق رقم)
 اسماء اعضاء لجنة التحكيم

 

 الجامعة/الكلية المحكمون لالستبانة

 جامعة القدس)ابو ديس( د.اكرم رحال

 جامعة القدس)ابو ديس( د.فراس بركات

 جامعة القدس المفتوحة د.مروان ابو هالل

 الجامعة العربية االمريكية واند.ناريمان ابو عط

 جامعة القدس المفتوحة د.يونس جعفر

 

 

 

 

 (3ممحق رقم)
 اسماء المحممين االحصائيين

 

 مكان العمل المحللين االحصائيين

 ( /اريحااوكالة الغوث الدولية )األونرو بيهس محارمة

 التربية والتعليم /نابلس هاب بزاريةيا

 يم /رام هللاالتربية والتعل هشام ابو بكر
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 (4ممحق رقم)

 جدول الدراسات السابقة
اسموب  متغيرات/فرضيات الدراسة اىم النتائج

 الدراسة
اسم الباحث  ىدف الدراسة

 وعنوان الدراسة
ٓتسم الىظام الجبائْ 

الجزائري بعدم 
االستقرار ولقد 
عالجت الجزائر 

هسألة االستثهارات 
هىذ االستقالل عن 

ة هن طٓرق هجهوع
القواىٓن الهتعاقبة 
باالضافة الِ أن 
الجزائر سعت إلِ 
تحفٓز االستثهار 
هن خالل هىح 
اهتٓازات جبائٓة 
واإلصالحات 

االقتصادٓة تعتبر 
بهثابة تهٍٓد 

األرضٓة لمىٍوض 
 .باالقتصاد الوطىْ

اإلصالحات الجبائٓة  -
وضعت فرص و حوافز 
 لالستثهار فْ الجزائر

االهتٓازات الجبائٓة  -
الستثهار فْ الجزائر تساٌم ل

فْ توفٓر الهىاخ الهالئم 
 لالستثهار

هتابعة الدولة لالستثهار  -
عن طٓرق هؤسساتٍا وقٓاهٍا 

ري  .بترقٓتً وتطٓو

الهىٍج 
التآرخْ 
والوصفْ 
 والتحمٓمْ

توضٓح هدى 
هساٌهة السٓاسة 

الجبائٓة 
واالهتٓازات 
الهقدهة هن 

خاللٍا ودراسة 
هدى فعالٓتٍا فْ 

ر و  تشجٓع تطٓو
وجمب االستثهار، 
وهن تم الىٍوض 
 باالقتصاد الوطن

 

دراسة شارف سٓرة 
( بعىوان 2016)

االهتٓازات الجبائٓة 
لتحفٓز االستثهار 

الخاص فْ 
 الجزائر 

 

عدم االلتزام بتقدٓم 
الكشوفات الدوٓرة ودفع 
الضٓربة الهطموبة هن 

طول فترة  ،قبل الهكمفٓن
ل  اجراءات تحٓو

الِ الشٓكات الهرتجعة 
القضاء وفترة تىفٓذ 

الحكم القضائْ الهتعمق 
 ،بتحصٓل الشٓكات

ل العمهْ  -  الهٌؤ
 الهسهِ الوظٓفْ  -
 سىوات الخبرة  -
 خصص الت -
 الدخل  -
 القٓهة الهضافة  -
 هوظفْ ضٓربة الدخل -

الهىٍج 
الوصفْ 
 التحمٓمْ

التعرف عمِ 
هعوقات تحصٓل 
الدٓن الضٓربْ 

لدى االدارة 
بٓة فْ  الضٓر

فمسطٓن و اٌم 
اجراءات تحصٓل 
الدٓن الضٓربْ 

االدآرة والقضائٓة 

دراسة ساهح خالد 
 )2015(هعالْ 

بعىوان : هعوقات 
التحصٓل لدى 

االدارة الضٓربٓة 
فْ فمسطٓن هن 

وجٍة ىظر هوظفْ 
 الضرائب 
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عدم وجود ضبط 
ر فواتٓر الهقاصة  لتزٓو
وعدم تطبٓق عقوبات 

رادعة عمِ التٍرب هن 
دفع الضٓربة وعدم 

التىفٓذي الجٍازفعالًٓ 
فْ تحصٓل االهوال 

 االهٓٓرة.

والهعٓقات التْ  ،
تواجً التحصٓل 

فْ االدارة 
بٓة هن اجل  الضٓر

لهساعدة فْ ا
آجاد حمول ٌذي 

الهشاكل 
 وهعالجتٍا.

 

اعتبار الضرائب 
هن أٌم دعائم 

الىظام الهالْ ، إذ 
تمعب دورا رئٓسٓا 
فْ عهمٓة التىهٓة 
االقتصادٓة وأٓضا 
أداة هٍهة لمتأثٓر 

عمِ الىشاط 
 االقتصادي

بة هورد هالْ  - تعتبر الضٓر
ىة الدولة  ل خٓز ٌام فْ تهٓو
بة أٌهٓة بالغة فْ  كها لمضٓر
ر االقتصاد و توجًٓ  تطٓو

 األىشطة
توفر هىاخ هالئم ٓساعد   -

فْ تحقٓق عهمٓة التىهٓة 
والتىهٓة  ،االقتصادٓة

االقتصادٓة ضرورة همحة 
هتخمفة ٓهكن بالىسبة لمدول ال

بواسطتٍا تقمٓل الفجوة بٓىٍا و 
 .بٓن الدول الهتقدهة

هىٍج 
تحمٓمْ 
 وصفْ
هىٍج 

استقرائْ 
واستىباط

 ي

التعرف عمِ أثار 
الضرائب عمِ 

التىهٓة االقتصادٓة 
والدور الٍام الذي 
تمعبً الضٓربة فْ 
تحقٓق الىفع العام 

ا عمِ  وتأثٌٓر
اإلٓرادات ألعاهً 

 لمدولة

دراسة )لٓمِ بن 
( 2014 ،ىوسْ س

بعىوان  : 
ا  الضرائب وآثاٌر

عمِ التىهٓة 
 االقتصادٓة

 

ٓعتبر القطاع الصىاعْ 
الخاص هن القطاعات 
الهٍهة التْ ٓتشكل 

هىٍا االقتصاد الوطىْ 
وهرتكز ضروري فْ 
ر بقٓة القطاعات  ،تطٓو
ٌىاك عواهل غٓر 
بٓة تؤثر عمِ  ضٓر

ىشاط القطاع الصىاعْ 
الخاص فالحوافز 

بٓة لٓ ست ٌْ الضٓر
العاهل الوحٓد لمىهو 

تعد الحوافز الضٓربٓة جزء  -
هن السٓاسة الهالٓة التْ تمعب 

دور هٍهًا فْ تشجٓع 
الصىاعة والصىاعٓٓن ضهن 
القطاع لخاص الذي ٓعاىْ 
خماًل كبٓرًا اعاقً هن التطور 
فٍو بحاجة الِ هجهوعة هن 
الخطوات تعجل فْ ىهوي  

وتحدٓثً سٓها الحوافز 
بٓة التْ تعد فاعمً اذا الض ٓر

ها عهمت هع هجهوعة 
بٓة بشكل  العواهل غٓر الضٓر

هىٍج 
وصفْ 
 تحمٓمْ

هعرفة ثقل واثر 
بٓة  الحوافز الضٓر
ا واٌهٓتٍا  ودوٌر
فْ تسٓرع ىهو 

القطاع الصىاعْ 
 الخاص فْ العراق 

دراسة )كٓرم عبٓس 
حسان العزاوي 

( بعىوان :  2013،
بٓة  الحوافز الضٓر

ٌا فْ ىهو و دور 
القطاع الصىاعْ 
 الخاص فْ العراق

 



113 
 

 

ر.  هتكاهل. والتطٓو
ان الضرائب ٌْ 

احد العىاصر 
الهٍهة فْ 
استقطاب 

االستثهارات الهحمٓة 
 ،واالجىبٓة

واالعفاءات 
الههىوحة فْ قاىون 
ضٓربة الدخل كثٓرة 
جداو الدول تتىافس 
فٓها بٓىٍا فْ هىح 

 الحوافز.

تعد الضٓربة اٌم ادوات   -
لمدور السٓاسة الهالٓة ىظرا 

الذي تمعبً فْ تشجٓع 
 االستثهار

الىظام الضٓربْ السمٓم  -
والفعال ٌو الىظام الذي ٓوفر 
ؤثر عمِ  لمدولة هوارد هالٓة ٓو

االوضاع االقتصادٓة 
واالجتهاعٓة لمبمد فْ ىفس 

 .الوقت

الهىٍج 
االستىباط

 ي

دة  بٓان أراء الهٓؤ
والهعارضة 

لإلعفاء الضٓربْ 
كوسٓمة لجذب 
الهستثهٓرن 

ألجاىب إلِ ا
 العراق

دراسة) الحدٓثْ 
( 2013،وحسٓن 

بعىوان : االعفاء 
الضٓربْ كعاهل 
جذب لالستثهار 

 االجىبْ فْ العراق

 

ان االستثهار 
الهحرك األساسْ 
لتحقٓق أي تىهٓة 

لذلك ىجد أن هعظم 
الدول تسعِ 
لمىٍوض بً و 

ري لموصول إلِ  تطٓو
الرقْ و التطور 

االقتصادي و عمِ 
 الضرائب خاصة

ل صفقاتٍا و  بتهٓو
احتٓاجات سٓاستٍا 
االقتصادٓة دون أن 

ىىسِ أن ٌذي 
الضرائب الهفروضة 
ها ٌْ سوى أعباء 

 هالٓة

إن الىظام الضٓربْ ٌو  -
اىعكاس لمواقع ،لٓكون فعاال 
ٓجب أن ٓستىبط هن واقع 

الحٓاة االجتهاعٓة واالقتصادٓة 
و ان الهؤسسات االقتصادٓة 
التْ تحقق أرباحا توظف 

احٍا فْ استثهارات جدٓدة أرب
بٓة  وذالك بهعدالت ضٓر

 هىخفضة 
التحفٓز الجبائْ لٓس ٌو  -

الهحدد األساسْ لقرار 
 االستثهار

هىٍج 
وصفْ 
 تحمٓمْ

ابراز دور الىظام 
الجبائْ وتحفٓزاتً 

ر  فْ تطٓو
االقتصاد و فْ 
اتخاذ قرارات 

االستثهار عمِ 
هستوى الهؤسسات 

التعرف عمِ ،
كٓفٓة االستفادة 

التحفٓز  هن
الجبائْ ودوري فْ 
تىشٓط االستثهار 
 وىهو الهؤسسات

دراسة هحهد ٓاسٓن 
واحهد هفاتٓح 

( بعىوان : 2013)
التحفٓز الجبائْ 
واثري عمِ فرص 

االستثهار 
لمهؤسسات 
االقتصادٓة 
 الجزائٓرة 

 

إن هىح الحوافز 
الجبائٓة هن خالل 

االصالح الجبائْ ضرورة  -
لهواكبة التحوالت التْ عرفٍا 

الهىٍج 
التحمٓمْ 

فٍم فعالٓة و 
كٓفٓة اىتقال 

دراسة بن ساسْ 
( 2013شٍرزاد )
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السٓاسة الجبائٓة 
لتشجٓع االستثهار و 

تكون  جذبً كثٓرا ها
هوضع شك و ال فائدة 
ترجِ هن تشجٓع الدولة 
االستثهارات الوافدة عن 

طٓرق الحوافز 
بٓة، إذا لم تتوفر  الضٓر

فٍٓا البٓئة الهىاسبة 
 لىجاح االستثهارات

 االقتصاد الجزائري 
اٌهٓة الجبآة كأداة ضبط  -

التحوالت وتوجًٓ لهسآرة 
 العالهٓة والهحمٓة.

االستىباط
ي 

والوصفْ 
 والتآرخْ

السٓاسة الجبائٓة 
هن هجرد أداة 

ل، إلِ أداة  لمتهٓو
ضبط اقتصادي و 
اجتهاعْ و فٍم 

آلٓة عهل السٓاسة 
الجبائٓة فْ 

 الجزائر 

ة بعىوان : السٓاس
ا فْ  الجبائٓة ودوٌر

 دعم االستثهار 

 

تقدم السعودٓة هجهوعة 
كبٓرة هن الهزآا 

والحوافز االستثهآرة ، 
تشابً ىظام االستثهار  ٓو

األجىبْ السعودي 
وقاىون ضهاىات 
وحوافز االستثهار 

الهصري فْ عدم هىح 
الترخٓص بههارسة 
 الىشاط االستثهاري.

بٓان الحهآة القاىوىٓة  -
االجىبْ فْ ىظام  لالستثهار

االستثهار االجىبْ السعودي 
هقارىًا بىظام االستثهار فْ 

 القاىون الهصري.
 
 

الهىٍج 
الوصفْ 
االستقرائ

 ي

بٓان واقع الحهآة 
الىظاهٓة 

لالستثهار األجىبْ 
فْ الههمكة 

العربٓة السعودٓة، 
ٓرة  والفروق الجٌو
بٓىٍا وبٓن الحهآة 

فْ الىظام 
 الهصري

دراسة )عبد 
ف الشعالن المطٓ

( بعىوان : 2012،
الحهآة الىظاهٓة 

لالستثهار االجىبْ 
فْ الههمكة العربٓة 
السعودٓة دراسة 
هقارىة، رسالة 

هاجستٓر، جاهعة 
ىآف العربٓة 
 لمعموم األهىٓة.

إن الطرق التْ بهوجبٍا 
ٓتم هىح اإلعفاءات 
بٓة لهىظهات  الضٓر

اإلعهال ال تتم بصورة 
صحٓحة حتِ تحقق 

كبر إٓرادات ا
عدم وجود ،لمدولة

هعآٓر تحكم 
بٓة  اإلعفاءات الضٓر
ٓؤدي إلْ عدم تحقٓق 

األسالٓب الهتبعة هن قبل  -
دٓوان الضرائب لهىح 

اإلعفاءات لهىظهات األعهال 
ال تتم بصورة صحٓحة حتِ 
   .تحقق إٓرادات كبٓر لمدولة

ب هىظهات تحآل وتٍر  -
ا لمخسائر  ظٍاٌر األعهال وا 

بعد اىتٍاء هدة اإلعفاء ٓشكل 
بٓة  ضغط عمْ اإلدارة الضٓر
هن اجل الحصول عمْ إعفاء 

الهىٍج 
االستىباط

 ي
والهىٍج 
االستقرائ

 ي
والهىٍج 
 التآرخْ
والهىٍج 
الوصفْ 

ٌدفت ٌذي الدراسة 
إلِ بٓان أثر 
اإلعفاءات 
بٓة  الضٓر

عهال لهىظهات األ
عمْ اإلٓرادات 

بٓة.  الضٓر

دراسة )هعتصم 
(  2011 ،القرجْ

بعىوان : أثر 
اإلعفراءات 
الضرٓربٓة 

لهىظهات األعهررال 
عمِ اإلٓرادات 

 الضٓربٓة
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بٓة  العدالة الضٓر
ظٍار الخسائر فْ  وا 
 هىظهات األعهال .

 التحمٓمْ. جدٓد.

ان االقتصاد العراقْ 
ٓهر بخطِ بطٓئة ىحو 
االىخراط فْ االقتصاد 

الدولْ او العالهْ 
وذلك بسبب تأثري 

بالوضع السٓاسْ لمبمد 
ظام الضٓربْ وان الى

ٓشكل جزء هن الهىاخ 
االستثهاري ، ولكن 

االعفاء الضٓربْ وان 
كان عاهال هشجعا 

لجذب االستثهارات اال 
 .اىً لٓس العاهل الوحٓد

بة اٌم ادوات  - تعد الضٓر
السٓاسة الهالٓة ىظرا لمدور 

الذي تمعبً فْ تشجٓع 
 االستثهار

الىظام الضٓربْ السمٓم  -
ٓوفر  والفعال ٌو الىظام الذي

ؤثر عمِ  لمدولة هوارد هالٓة ٓو
االوضاع االقتصادٓة 

واالجتهاعٓة لمبمد فْ ىفس 
 الوقت

 

الهىٍج 
االستىباط

 ي

التعرف عمِ حجم 
االثار االقتصادٓة 
ا  لمضٓربة ودوٌر

واٌهٓتٍا فْ 
االقتصاد العراقْ 
هن خالل دراسة 
ا عمِ  بٓان اثٌر
االستثهار و 
التعرف عمِ 

 الىظام الضٓربْ

مْ و دراسة )ع
احهد 

،2010  )
بعىوان : 

"االعفاءات 
بٓة و  الضٓر
ا فْ  دوٌر
تشجٓع 

 االستثهار "
 

ان تطبٓق الحوافز 
بٓة  التشجٓعٓة ضٓر

ىؤدي الِ ٓزادة حصٓمة 
بٓبة  ،االٓرادات الضٓر
وتطبٓق االعفاءات 
بصورة عادلة بٓن 

الهكمفٓن ٓحقق العدالة 
 والهساواة بٓىٍم.

بٓة  -  االٓرادات الضٓر
 ءاتاالعفا -
 الحوافز الهؤقتة -
 الشرائح والىسب الضٓربٓة  -
 القوائم الهالٓة -

اسموب 
وصفْ 
 تحمٓمْ

التعرف عمِ 
طبٓعة الحوافز 

التشجٓعٓة 
بٓة باىواعٍا  الضٓر
الهختمفة وهدى 

ادة  ا عمِ ٓز تأثٌٓر
االٓرادات 
بٓة.  الضٓر

،دراسة)هٍاىْ
2011 )

بعىوان:"الحوافز 
التشجٓعٓة فْ 
قاىون ضٓربة 

الدخل 
لفمسطٓىْ عمِ ا

االٓرادات 
بٓة فْ  الضٓر
 قطاع غزة"

تعٓزز االٓجابٓات التْ 
ٓهكن ان تحقق 

اىسجاها هع ها ٓقتضًٓ 
االستثهار االجىبْ 
الهباشر فْ الجزائر 
بٓة  والحوافز الضٓر

 الحوافز التشجٓعٓة  -
 االستثهارات الهؤقتة  -
 االٓرادات -
 القوائم الهالٓة-

هىٍج 
وصفْ 
 تحمٓمْ

بٓان أثر الحواز 
بٓة لتشجٓع  الضٓر

االستثهار 
السٓاحْ فْ 

 الجزائر 

دراسة)طالبْ 
( 2010،هحهد

بعىوان:"الحوافز 
الضٓربٓة وسبل 

تفعٓمٍا فْ 
جذب 
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الههىوحة هن طرف 
الجزائر ضعٓفة 

بالهقارىة هع دولة 
 توىس.

االستثهار 
االجىبْ 

الهباشر فْ 
 الجزائر"

تحتل االعفاءات 
ة  بٓة هكاىة ثاىٓو الضٓر

ارىة بهدى تحقٓق بالهق
االستقرار االقتصادي 

والسٓاسْ وتوفٓر فرص 
 ،جدٓدة لالستثهار

سمبٓة اغمب الهؤشرات 
الىوعٓة فْ العراق 

تؤدي الِ عدم تشجٓع 
الهستثهٓرن الِ 

 االستثهار فْ العراق.

بٓة  - تعد االعفاءات الضٓر
وسٓمة الزهة لجذب 

الهستثهٓرن الِ العراق اال 
 أىٍا تبدو غٓر كافٓة

ٍج هى
استقرائْ 
وتحمٓمْ 
 وصفْ

تسمٓط الضوء 
عمِ االعفاءات 
 ْ بٓة ٌو الضٓر
كافٓة لجذب 

االستثهار بالعراق 
هقارىة هع بعض 
قواىٓن االستثهار 
 فْ الدول العربٓة

دراسة)عروبة 
( 2010،هعٓن

بعىوان:"دور 
االعفاء 

الضٓربْ فْ 
تشجٓع 

االستثهار 
االجىبْ فْ 

 العراق"

ان ٌىاك اثرا لضٓربة 
عمِ اتخاذ  الدخل

القرار االستثهاري لدى 
القطاع الخاص فْ 

 الضفة الغربٓة 

 الجىسٓة  -
 الهركز الوظٓفْ  -
 القطاع االقتصادي -
 عدد العهال -
 رأس الهال  -
 هوقع االستثهار  -

اسموب 
وصفْ 
 هٓداىْ

بٓان اثر ضٓربة 
الدخل عمِ القرار 
االستثهاري لدى 
القطاع الخاص 

فْ الضفة الغربٓة 
ها بٓن  لفترة

1994-2005 

دراسة)ساهر 
( 2006،همحم

بعىوان:"اثر 
ضٓربة الدخل 
عمِ القرار 
االستثهاري 
لدى القطاع 
الخاص فْ 

الضفة الغربٓة 
لفترة ها بٓن 

1994-
2005 
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 (5ممحق رقم)
 تسييل ميمة
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    112 


pqMS

M
n

 ((6ممحق رقم 

 معادلة روبرت ماسون
 

 :(Mason, 1999) برت هاسونهعادلة رو 

 

 حٓث إن: 
M حجم الهجتهع  : 
S( عمِ 0.05( أي قسهة ىسبة الخطأ )0.95: الدرجة الهعٓآرة الهقابمة لهستوى الداللة )
(1.96) 
P( ْ  ( 0.50: ىسبة توافر الخاصٓة ٌو
q( ْ  (0.50: الىسبة الهتبقٓة هن الخاصٓة ٌو

بة الدخل:  تحدٓد حجم عٓىة هوظفْ ضٓر

ض فْ الهعادلة ٓى  (134تج أن حجم عٓىة هوظفْ ضٓربة الدخل = )بالتعٓو

 %(65% = )100((×205( ÷ )134ىسبة العٓىة إلِ الهجتهع = ))

 تحدٓد حجم عٓىة ٌٓئة االستثهار:

 ( 30حجم عٓىة ٌٓئة االستثهار = )

 %(94% = )100((× 32( ÷ )30ىسبة عٓىة ٌٓئة االستثهار = ))

 


