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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
 
 
 
 


