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الشكر و العرفان
ٍن ال ٌشنز اىناس ال ٌشنز هللاً ،باىشنز جزٌد اىنؼٌ
فيٌال فضو هللا ػيٍنا ىَا منا اىًٌٍ فً ىذه اىَزحية ٍن حٍاجنا األمادٌٍَة
فاىشنز ٌٍصٌه إىى مو ٍن ساىٌ ًٌساىٌ ٍؼنا فً حٍاجنا اىؼيٍَة
ًأخص باىذمز اىدمحٌر اىفاضو ماٍو ابٌ مٌٌل ،إلشزافو ًٍحابؼحو ىً فً إػداد ىذه
اىدراسةً ،إىى جٍَغ أساجذجً ًٍؼيًَ األفاضو فً بزناٍج اىحنٍَة اىَسحداٍة فً
جاٍؼة اىقدس.
ًإىى مو ٍن ساػدنً فً إػداد ىذه اىدراسة
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اإلٓرادات العاهة فْ الهوازىة العاهة (الشمة.)2005،
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أن اإلٓرادات الضرٓبٓة تشكل الركٓزة األساسٓة فْ اإلٓرادات التْ تصب فْ الخزٓىة

العاهة لمدولة (هعالْ.)2015،

 .5السٓاسة الضرٓبٓة ٌْ :إستعهال الضرائب واإلىفاق الحكوهْ كأداة فْ تطبٓق السٓاسة
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هصادر الدخل وكٓفٓة صرفٍا (أبو ٌمٓل.)2016،

 .7الهالٓة العاهة :عرف التقمٓدٓون الهالٓة العاهة بأىً ذلك العمم الذي ٓبحث فْ الوسائل
حصل بٍا الدولة اإلٓرادات العاهة الالزهة (القٓسْ.)2015،
التْ تُ ّ

 .8اإلستثهار :األصول التْ ٓشترٍٓا األفراد والهىشآت هن أجل الحصول عمِ دخل فْ
الهستقبمْ (خضر.)2017،
الوقت الحالْ أو
ّ
بىاء عمِ تشرٓع
 .9اإلعفاء الضرٓبْ :تىازل الدولة عن حقٍا فْ فرض وتحصٓل الضرٓبةً ،
ضررٓبْ أو غٓرري عررن إٓرراد خاضررع أصرالً لمضررٓبة وفقراً إلعتبررارات إجتهاعٓررة واقتصررادٓة
(االدلبْ.)2003،

د

 .10الحوافز الضرٓبٓة ٌْ :اإلعفاءات والتسٍٓالت الههىوحة وفقاً ألحكام قاىون تشجٓع
االستثهار (قاىون رقم] [1لسىة .)1998

 .11الهستثهر :أي شخص طبٓعْ أو إعتباري ٓستثهر أو سبق لً أن إستثهر فْ فمسطٓن
بهوجب أحكام القواىٓن السابقة و قاىون رقم) (1لسىة ) 1998قاىون رقم] [1لسىة . )1998

 .12لجىة الحوافز :المجىة الهشكمة هن قبل هجمس اإلدارة والتْ تقوم بهراجعة وتقٓٓم طمبات
الهستثهرٓن لتأكٓد اإلستثهار وفقاً ألحكام القاىون (رقم] [1لسىة .)1998

 .13قاىون تشجٓع اإلستثهارٌ :و القاىون الذي صدر عن الهجمس التشرٓعْ الفمسطٓىْ فٓها
ٓخص تشجٓع اإلستثهار فْ أراضْ السمطة الفمسطٓىٓة هن حٓث الحوافز والتسٍٓالت

اإلستثهارٓة لمهستثهرٓن سواء هستثهرٓن هحمٓٓن أم أجاىب .

 .14ضرٓبة الدخل ٌْ :أحد أىواع الضرائب الهتعارف عمٍٓا واألكثر إىتشا اًر فْ الىظم

الضرٓبٓة الحدٓثة ،ألىٍا تمبْ تحقٓق األٌداف اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة والهالٓة ،ألن

الدخل ٌو الهصدر األساسْ والطبٓعْ والذي تقع عمًٓ الضرائب بشكل دوري وٓعبر عن
قدرة الهكمفٓن لمدفع .

 .15السٓاسة الجبائٓة ٌْ :جزء هن السٓاسة الهالٓة التْ ٌْ إحدى أدوات وفىون السٓاسة
اإلقتصادٓة ،والتْ تبحث فْ هختمف الظواٌر الجبائٓة وتحمل أوجً الىشاط الهالْ لتعٓن
الدولة عمِ الهساٌهة فْ تحقٓق أٌداف الهجتهع وٌْ برىاهج تخططً وتىفذي الدولة،

هستخدهة كافة أسالٓب وفىون الضرائب إلحداث أثار تسعِ إلِ تحقٓقٍا عمِ كافة
هتغٓرات الىشاط اإلقتصادي واإلجتهاعْ والسٓاسْ (شرٓف .)2010،

ذ

الممخص
ٌدفت الدراسة إلِ فحص اإلعفاء اإلستثهاري والتعرف عمِ دوري وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة
الدخل فْ فمسطٓن ،وأعتهدت الدراسة اإلعفاء اإلستثهاري هتغٓ اًر هستقالً ،وآرادات ضرٓبة الدخل

هتغٓ اًر تابعاً هتهثمة فْ)1( :الجبآة ()2تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ ()3التقدٓر الذاتْ ()4اإلسته اررٓة.

وهن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة ،تم إعتهاد الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ لفحص أثر اإلعفاء

اإلستثهاري الههىوح حسب قاىون رقم( )1لسىة 1998عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل لمسمطة الوطىٓة

صههت خصٓصاً لٍذا
فْ الهحافظات الشهالٓة ،وتم الحصول عمِ البٓاىات هن خالل إستباىة ُ
الغرض ،ووزعت عمِ عٓىة عشوائٓة هن العاهمٓن فْ دوائر ضرٓبة الدخل فْ الهحافظات
الشهالٓة وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار بمغ حجهٍا( )164هوظفاً ،وتم إعداد ىهوذجٓن هن

اإلستباىة ،الىهوذج األول ووزع هىً ( )134إستباىة عمِ العاهمٓن فْ دوائر ضرٓبة الدخل ،ووزع
هن الىهوذج الثاىْ ( )30إستبٓان عمِ هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.

وهن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة ،تم إعتهاد الهىٍج الوصفْ لفحص هدى هالئهة الشرائح

الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون ،وهدى استفادة الشركة هن قاىون تشجٓع االستثهار ،وذلك هن خالل

الدراسة الرئٓسٓة والتْ تهثمت فْ اإلستباىة ،واستخدم الباحث تطبٓق  SPSSلمعموم اإلجتهاعٓة
لتحمٓل البٓاىات ،وتم إستخدام أسموب اإلىحدار الخطْ الهتعدد لفحص هدى تأثٓر اإلعفاءات

اإلستثهارٓة عمِ كل هن التقدٓر الذاتْ واإلقرار الضرٓبْ واإلسته اررٓة لمشركة .

وتوصمت الدراسة إلِ أن ٌىاك تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل هن

الجبآة ،التقدٓر الذاتْ ،اإلقرار الضرٓبْ واسته اررٓة الشركة هن وجٍة ىظر كل هن هوظفْ
ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.

وفْ ضوء ىتائج الدراسة ،أوصت عمِ عدد هن التوصٓات)1( :ضرورة وضع ضوابط إلجراءات

الهشرع
هىح اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات فْ حصولٍم عمِ اإلعفاء اإلستثهاري ()2ضرورة قٓام
ّ
الفمسطٓىْ بتعدٓل القواىٓن الضرٓبٓة ()3الحاجة إلِ تطوٓر الحوافز واإلعفاءات اإلستثهارٓة فْ

القاىون ()4ضرورة وضع إلتزاهات عمِ الشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإلستثهاري لضهان
استه اررٓة ٌذي الشركات وهسؤولٓتٍا عن دفع الضرٓبة بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء.

كمهات هفتاحٓة :اإلعفاء اإلستثهاري ،ضرٓبة الدخل ،الجبآة ،اإلسته اررٓة ،التقدٓر الذاتْ،

اإلقرار الضرٓبْ.

ز

"Effect of investment exemption on income tax revenues in
Palestine"
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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
ش

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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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة

الضرٓبة سٓاسة إتبعت هىذ عقود وحتِ قرون هن الزهن كأسموب هن أسالٓب التحفٓز اإلقتصادي
لمدولة والفرد عمِ حد سواء ،وكاىت تمعب دو اًر ٌاهاً فْ جهٓع ىواحْ الحٓاة اإلقتصادٓة

واإلجتهاعٓة والسٓاسٓة ،وقد إزدادت أٌهٓة ٌذي أثار إلتساع دور الدولة وازدٓاد تدخمٍا وبتطور
هفٍوم السٓاسة الهالٓة حٓث أصبحت الضرٓبة شأىاً عالهٓاً.
الضرٓبة ٌْ إقتطاع ىقدي ولٓس عٓىْ هثل األراضْ لذلك تشكل الضرائب الىقدٓة القاعدة
اإلقتصادٓة الرئٓسٓة لمضرائب بصفتٍا األكثر هىاسبة لإلقتصاد (عفٓف )2014 ،أو أىٍا فروض
إلزاهٓة تحدد هن خالل الدول ،وٓمتزم االفراد بدفع قٓهتٍا دون هقابل هن أجل تقدٓم الهساعدة
لمدول فْ تحقٓق األٌداف الهجتهعٓة ،وتعتبر هساٌهة ذات طبٓعة ىقدٓة أو عٓىٓة وٓقدهٍا االفراد
لمدول التْ ٓعٓشون فٍٓا ،سواء أكاىوا ٓحصمون عمِ فائدة هن الخدهات العاهة أو ال ،وتفرض
الدول ٌذي الضرائب إلرتباطٍا هع أٌداف إقتصادٓة وسٓاسٓة وهالٓة (الحالٓقة. )2017 ،

وهن أجل تمبٓة الحاجات التىهوٓة لمدولة ،ال بد هن أدوات تقوم بإستخداهٍا الحكوهة لتىفٓذ
هخططاتٍا تمك وهىٍا السٓاسات الهالٓة ،وىخص بالذكر الحوافز الضرٓبٓة التْ تعتبر هن أكثر
األدوات إثارة لمجدل ها بٓن هؤٓد وهعارض ،فهىٍم هن ٓرى أىٍا هجرد ٌدر ألهوال الدولة،
ودعهوا آراءٌم بتجارب كثٓرة هن الدولة التْ إستبدلت ٌذا الىظام بىظام ضرٓبْ بسٓط وهعدالت
ضرٓبٓة هىخفضة ،وفٍٓم هن ٓرى فْ ٌذي األداة وسٓمة لجذب وتوجًٓ اإلستثهارات ،وذلك
كبٓر فْ اإلدخار واإلستثهار والعهل واإلىتاج والهىافسة.
دور اً
بإعتبارٌا تمعب اً
إن اإلستثهار بهفٍوهً البسٓط ٌو توظٓف الهال بٍدف تحقٓق العائد أو الدخل أو الربح (حهدان،

 ،)2012فمذلك إستراتٓجٓة الهستثهر ال بد وأن تعكس عدة عواهل أٌهٍا :الدخل ،اإللتزام ،القدرة
عمِ تحهل ىتائج اإلستثهار ،هعرفة كٓفٓة الحصول عمِ الهعموهات التْ تعزز الهٍارة
اإلستثهارٓة وفٍم الفكرة األساسٓة والهضهون الذي ٓقوم عمًٓ اإلستثهار ،كها وٓجب عمًٓ هعرفة
الحقوق األساسٓة التْ ٓكفمٍا القاىون لمهستثهر(الق ار صالح )2007 ،فإىً البد هن الضروري هعرفة
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أٌم العواهل الهؤثرة عمِ اإلستثهار فْ هىطقة ها وٌْ :الهوقع االستراتٓجْ ،البٓئة السٓاسٓة
الهستقرة ،اإلعفاءات لتشجٓع االستثهار والوصول لمسوق العالهْ ،باإلضافة إلِ الهوارد البشرٓة
الهؤٌمة والهىافسة.

 2.1مشكمة الدراسة:

ٓعد اإلستثهار هن العواهل الهٍهة والهؤثرة عمِ تىهٓة إقتصاد الدول ،فىظ اًر لإلستثهارات
والهحددات الخارجٓة ،فإىً ٓتأثر بشقًٓ الخاص والعام فْ فمسطٓن ،وٓتحكم اإلستثهار بأداء

اإلقتصاد الفمسطٓىْ ،والسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة كاىت تتوقع وتتفاءل بإستقرار األوضاع
السٓاسٓة واألهىٓة وتطور أداء اإلقتصاد الفمسطٓىْ ،فقاهت بخمق وتحسٓن البٓئة الهالئهة لجذب
اإلستثهارات الخاصة ،وذلك هن خالل تحسٓن البٓئة القاىوىٓة؛ فتم إصدار أول قاىون لتشجٓع
اإلستثهار فْ فمسطٓن عام  ،1995وتم بعدٌا إصدار قاىون رقم ( )1لعام  ،1998حٓث إحتوى
عمِ عدد هن الهزآا واإلعفاءات الخاصة بالهستثهرٓن الهحمٓٓن واألجاىب ،وفْ عام  2014تم
إصدار قاىون تشجٓع االستثهار الفمسطٓىْ (هعٍد أبحاث السٓاسات االقتصادٓة الفمسطٓىٓة"هاس"،
. )2014

ولكْ ٓتم إحداث تىهٓة فْ فمسطٓن ،كان ال بد هن التوجً لإلٌتهام بزٓادة اإلٓرادات الذاتٓة
وتشجٓع االستثهار ،وٌذا لٓس باألهر السٍل فْ ظل الظروف التْ ٓعٓشٍا الشعب الفمسطٓىْ،
كوىً ٓعاىْ هن واقع اإلحتالل وهعوقاتً ،ولكْ تتعافِ السمطة الفمسطٓىٓة هن العجز فْ هوازىتٍا
فكان ال بد لٍا هن التطرق إلِ القواىٓن التْ هن شأىٍا إن تؤثر عمِ زٓادة اإلٓرادات ،ففْ
اإلعفاء اإلستثهاري تىظر السمطة إلِ زٓادة هواردٌا فْ الهستقبل ،وعمًٓ فان هشكمة البحث
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:
 .1هاٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ الجبآة ؟
 .2ها ٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ التقدٓر الذاتْ ؟
 .3ها ٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ اإلقرار الضرٓبْ ؟
 .4ها ٌو تأثٓر اإلعفاء االستثهاري عمِ استه اررٓة الشركات فْ العهل ؟
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 3.1أىداف الدراسة:

صدر قاىون تشجٓع اإلستثهار فْ فمسطٓن لتطوٓر التىهٓة اإلقتصادٓة والتشجٓع عمِ إقاهة

الهشارٓع اإلىهائٓة والتطوٓرٓة ،وتحسٓن طرق الجبآة واصدار التشرٓعات الهتعمقة باإلعفاءات
اإلستثهارٓة ،والوصول إلِ أرباح صافٓة تعود بهردوداتٍا إلِ خزٓىة السمطة الفمسطٓىٓة ،لذلك
كان البد هن اإلستهرار فْ فحص هدى فاعمٓة اإلعفاء اإلستثهاري فْ تحسٓن اإلٓرادات داخل
هىاطق السمطة الفمسطٓىٓة ،وعمًٓ فإن الٍدف األساسْ هن الدراسة ٌو التعرف عمِ أثر اإلعفاء
اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن ها بعد فترة اإلعفاء اإلستثهاري.
وهن أجل تحقٓق الٍدف الرئٓسْ ،فالبد هن وجود عدد هن األٌداف الفرعٓة التْ تسعِ الدراسة
لتحقٓقٍا أٓضاً ،وافادة أصحاب القرار هن أجل اإلستهرار بهىح اإلعفاء اإلستثهاري فْ ضرٓبة
الدخل أو إٓجاد طرق بدٓمة ،وذلك هن خالل ها ٓمْ:
 .1التعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ الجبآة فْ ضرٓبة الدخل (بعد إىتٍاء الفترة
القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء).
 .2التعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ التقدٓر الذاتْ فْ ضرٓبة الدخل (بعد إىتٍاء
الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء).
 .3التعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ فْ ضرٓبة الدخل
(بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء) .
 .4التعرف عمِ تأثٓر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ استه اررٓة الهكمفٓن الحاصمٓن عمِ اإلعفاء
فْ ضرٓبة الدخل(بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة الهستخدهة لإلعفاء).

 4.1أىمية الدراسة:

هىذ قدوم السمطة الفمسطٓىٓة عام  1994إ ِ
تخذت بعض الق ار ارت لتحقٓق الٍدف الضرٓبْ بوجًٍ

اإلٓجابْ ،هثل هشروع قاىون ضرٓبة الدخل رقم ( )17عام  ،2004وقاىون تشجٓع اإلستثهار
الفمسطٓىْ رقم ( )1عام  ،1998وذلك كون اإلستثهار الفمسطٓىْ هن أٌم األساسٓات فْ التىهٓة

اإلقتصادٓة وتأثٓري اإلٓجابْ عمِ ضرٓبة الدخل فْ السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة ،فكان البد هن
اإلٌتهام باإلعفاءات اإلستثهارٓة والحوافز لتشجٓع اإلستثهار لتحقٓقٍا أٌدافٍا بشكل ٓتالءم هع
اإلحتٓاجات الفمسطٓىٓة ،وبالتالْ فاإلعفاء اإلستثهاري ٌو أٓضاً هن األساسٓات فْ دعم

اإلقتصاد الفمسطٓىْ وتىهٓتً ،والجبآة التْ ٓهكن زٓادتٍا وتحصٓمٍا ٌْ جزء داعم لإلٓرادات
التْ تقوم عمٍٓا هٓزاىٓة السمطة الفمسطٓىٓة فمذلك البد هن حهآتٍا والحفاظ عمٍٓا ،وهن ٌىا تىبع
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أٌهٓة ٌذي الدراسة والتْ هن خاللٍا ٓهكن بمورة هبرراتٍا هن خالل تأثٓرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة

الدخل ،وذلك بتشجٓعٍا لإلستثهار فْ فمسطٓن عبر الىقاط التالٓة:

 -1ضرورة إٓجاد تشرٓعات تحهْ اإلٓرادات وتعززٌا بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء اإلستثهاري .

 -2اإلٓرادات هن األساسٓات فْ دعم اإلقتصاد الفمسطٓىْ وتىهٓتً ،وبالتالْ الجبآة التْ ٓهكن
زٓادتٍا وتحصٓمٍا ٌْ جزء داعم لٍذي اإلٓرادات التْ تقوم عمٍٓا هٓزاىٓة السمطة الفمسطٓىٓة
فال بد هن الحفاظ عمٍٓا وحهآتٍا.

ٌ -3ل حققت اإلعفاءات اإلستثهارٓة الفمسطٓىٓة البىد الهوكل لٍا ،وٌو قدرتٍا عمِ تشجٓع
اإلستثهار بشكل ٓتالءم هع اإلحتٓاجات الفمسطٓىٓة ام ال.
هها سبق ىرى ان أٌهٓة الدراسة تىبع هن جاىبٓن ٓهكن توضٓحٍها :

اوال -الجاىب الىظري

 .1ترجع اٌهٓة ٌذي الدراسة لكوىٍا تبحث فْ هوضوع ٓتسم باألٌهٓة ،فاإلعفاءات تهثل
جزءاً هن إٓرادات الحكوهة الهالٓة والحفاظ عمِ ٌذي اإلٓرادات وحهآتٍا ،حٓث اىٍا تهثل

أحد دعائم بىاء الوطن اقتصادٓاً واجتهاعٓاً وسٓاسٓاً.

 .2تىبع أٌهٓة ٌذي الدراسة هن كوىٍا هن الدراسات الحدٓثة التْ تتىاول هوضوع اإلعفاء
اإلستثهاري وأثري عمِ جبآة الضرائب وها لً هن أٌهٓة عمِ الىهو اإلقتصادي الوطىْ .

ثاىٓا -الجاىب التطبٓقْ

إفادة الهعىٓٓن والهؤسسات ذات العالقة بهعرفة أٌهٓة اإلعفاء اإلستثهاري ،وها ٓهكن أن تقدهً

الدراسة هن هقترحات وحمول تسٍم فْ هدى أٌهٓة اإلعفاء اإلستثهاري وتزوٓد الهعىٓٓن بفكرة عن

ٌذي الجواىب ،حٓث تفٓد هعرفة ىقاط الضعف والقوة ألصحاب القرار فْ هعالجة ٌذي الىقاط

وتصحٓحٍا .

 5.1حدود الدراسة

تخضع ٌذي الدراسة لمهحددات التالٓة:

أ-

الحدود الهكاىٓة :هثمت الحدود الهكاىٓة لمدراسة الهحافظات الشهالٓة هن فمسطٓن.

ب -الحدود الزهاىٓة :تبحث الدراسة فْ الفترة هابٓن عام  2018-2017م.

ت-

الحدود البشرٓة :شكل هجتهع الدراسة هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع

اإلستثهار.
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 6.1معيقات الدراسة

أ -صعوبة الحصول عمِ البٓاىات الرسهٓة هن ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.

ب -صعوبة الحصول عمِ البٓاىات هن و ازرة الهالٓة هها أدى الِ المجوء لإلستباىات.

ت -الظروف السٓاسٓة وصعوبة التواصل هع الهحافظات الجىوبٓة هها أدى الِ إقتصار
الدراسة عمِ الهحافظات الشهالٓة.

ث -قمة الدراسات السابقة الحدٓثة الهتعمقة بهوضوع الدراسة.
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الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة
 1.2المبحث األول :السياسة المالية
 1-1مفيوم السياسة المالية

كل دولة لٍا سٓاساتٍا الخاصة بٍا وذلك هن أجل تحقٓق أٌدافٍا اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة
واىجاح سٓاساتٍا اإلقتصادٓة الهتبعة ،وهن ٌذي السٓاسات :السٓاسة الهالٓة والتْ تعىْ أن
توجد حكوهة الدولة هخططاتٍا اإلقتصادٓة وذلك عن طرٓق تحدٓد هصادر الدخل وكٓفٓة

إىفاقٍا ،وٌذا ٓعىْ توضٓح هن أي هصدر ٓأتْ الدخل وفٓها ُٓىفق وها ٌْ إتجاٌات اإلىفاق
األٌم هن غٓرٌا كأُجور الهوظفٓٓن الحكوهٓٓن والهشارٓع الخدهاتٓة الهختمفة والٍدف هن ذلك
كمً ٌو تحقٓق الدولة ألعمِ هستوٓات التوازن اإلقتصادي واإلجتهاعْ ،وعدم حدوث إختالل

فْ الهوازىة .تختمف هصادر الدخل هن دولة إلِ أخرى كها تختمف أٌهٓتٍا ،فبعض الدول
تعتهد إعتهاداً كمٓاً فْ الحصول عمِ دخمٍا هن الضرائب ،بٓىها تعتهد دول أُخرى عمِ

ر رئٓسٓاً لمدخل (أبو ٌمٓل،
هخزوىٍا هن البترول هثل السعودٓة والتْ ٓعتبر الىفط فٍٓا هصد اً

.)2016

 2-1أدوات السياسة المالية

ٌىاك هجهوعة هن أالدوات الهتعارف عمٍٓا فْ الدولة لتىفٓذ وتطبٓق سٓاستٍا الهالٓة ،وتختمف

ٌذي أالدوات حسب طبٓعة الدولة وظروفٍا الخاصة بٍا وهن أٌم ٌذي أالدوات:



الض ر ررائب :وتشر ررهل جهٓر ررع أى ر رواع الض ر ررائب هثر ررل ض ر ررٓبة الر رردخل ،ض ر ررائب الشر ررركات،

الضررائب غٓررر الهباشررة ،الرسرروم الجهركٓررة الترْ تفرضررٍا الحكوهررة عمرِ السررمع والخرردهات
الهحمٓة هىٍا والخارجٓرة هرن حٓرث اإلسرتٓراد .وهرن األهثمرة عمرِ طررق إسرتغالل الضررائب

فررْ السٓاسررة الهالٓررة أن تخفّ رض الدولررة ىسرربة الض ررائب عمررِ الهرروظفٓن أصررحاب الرردخل
اله ررىخفض ،وال ررذي ٓ ررؤدي إل ررِ زٓ ررادة إس ررتٍالكٍا لمس ررمع ،وترفعٍ ررا عم ررِ أص ررحاب ال رردخل
الهرتفع وٌو أهر ال ٓؤثر عمِ إستٍالكٍا فٍو هرتفع بجهٓع األحوال.



اإلىفاق الحكوهْٓ :تم التحكم باإلىفاق الحكوهْ بحسب حجهً وكٓفٓة توزٓعً عمِ
الىشاطات الهختمفة داخل الدولة ،فٍو ذو تأثٓر قوي عمِ تمك الىشاطات ،والتأثٓر عمِ
بعض تمك األىشطة سٓؤثر عمِ أىشطة أخرى هرتبطة بٍا ،وعمِ الرغم هن أن اإلىفاق

اإلجهالْ ثابت ال ٓىتٍْ وال ٓزٓد ،اإل أن إعادة توزٓعً عمِ األىشطة اإلقتصادٓة ٓؤثر
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ٍ
بشكل كبٓر ،كأن تزٓد ىسبة اإلىفاق عمِ ىشاط إقتصادي هعّٓن وتخفٓضً عمِ آخر
كوسٓمة تحفٓز ،كها ٓحدث عىد خفض اإلىفاق عمِ التعمٓم والدراسة وتحوٓل الىسبة التْ
تم حفظٍا لزٓادة ىشاط آخر.



الدٓن العام :هن حٓث الجاىب السٓاسْ فإن حجم الدٓن العام وهقدار ىهوي وطرٓقة
الحصول عمًٓ ،فٍو هٍم لتأثٓري القوي عمِ األوضاع اإلقتصادٓة العاهة لمدولة ،عمِ

سبٓل الهثال تهر الدولة بأزهة هالٓة فْ فترة التضخم اإلقتصادي فتبٓع السىدات

الحكوهٓة لمهواطىٓن ،وٓكون ذلك ألصحاب الدخول الهتوسطة والكبٓرة وعىد العجز عن
السداد فإىٍا تمجأ إلِ تقمٓل التضخم عن طرٓق تقمٓل االستٍالك (ابوٌمٓل.)2016 ،

2.2المبحث الثاني :الضرائب
 1-2مفيوم الضريبة

الىفقات،
اهٓة ُّ
ٓتم فرضٍا عمِ األىشطةّ ،
هالٓة إلز ّ
الضرٓبة باإلىجمٓزٓة ) (Taxوٌْ ُهساٌهة ّ
بأىٍا ىوع هن أىواع
الضرٓبة أٓضاً ّ
عرف ّ
الوظائف والدخل سو ً
اء الخاص فْ األفراد أوالهىشآت ،وتُ ّ
فرض هن ِقَبل حكوهة الدولة عمِ هجهوعة هن القطاعات ،وهىٍا األعهال
العوائد
ّ
الهالٓة ،وتُ َ
التجارّٓة ،هثل الخدهات والسمع ،وهن التعرٓفات األخرى لمضرٓبة ّأىٍا هبالغ هالٓة تفرضٍا
قدهٍا ،وتُعتَبر الضرٓبة ىوعاً هن
الحكوهات هن أجل الحصول عمِ دعم
هالْ لمخدهات التْ تُ ّ
ّ
وٓتم تحدٓدٌا
هئوٓةً هن الهالُّ ،
أىواع االلتزاهات عمِ األشخاص واألعهال ،وعادةً ها تُش ّكل ىسبةً ّ

ُهسبقاً )فٓضْ.)2017 ،

تعتبر الضرائب هن أٌم أشكال اإلٓرادات العاهة لمدول ،حٓث تهتمك ىظرٓتٍا أٌهٓة كبٓرة بٓن

الىظرٓات الهستخدهة ،وتتهٓز بدورٌا الهٍم فْ الهساٌهة بالوصول لألٌداف الخاصة بالسٓاسة

الهالٓة ،لذلك ظٍرت العدٓد هن الهفآٌم والتعرٓفات الهرتبطة بالضرائب ،فتعرف بأىٍا فروض
الزاهٓة تحدد هن خالل الدول وٓمتزم األفراد بدفع قٓهتٍا بدون هقابل ،وذلك هن أجل تحقٓق

األٌداف الهجتهعٓة ،وتعرفٍا غادة الحالٓقة بأىٍا هساٌهة ذات طبٓعة ىقدٓة أو عٓىٓة وٓقدهٍا

األفراد سواء أكاىوا ٓحصمون عمِ فائدة هن الخدهات العاهة أم ال ،وتفرض الدول ٌذي الضرائب
إلرتباطٍا هع أٌداف إقتصادٓة وسٓاسٓة وهالٓة (الحالٓقة.)2017 ،

وتستهد الضرٓبة أركاىٍا هن أركان الىظام الضرٓبْ الذي تهثمً فْ تمرك الدولرة ،والرذي ٓتكرون هرن

السٓاسة الضرٓبٓة ،التشرٓع الضرٓبْ ،االدارة الضرٓبٓة واالدارة القضائٓة.
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 2-2خصائص الضريبة

كها سبق أن أشرىا ،أن الضرٓبة هبمغ هن الهال تقتطعً الدولة هباشرةً أو بشكل غٓر هباشر ،فإىً
ٓبرز لدٓىا خصائص أساسٓة لمضرٓبة أٌهٍا( :عواضة)2013 ،
أ -الضرٓبة تأدٓة ىقدٓة ولٓست بدالً ٓدفع عٓىاً أو خدهة شخصٓة ٓؤدٍٓا الهكمف ،والخدهة

العسكرٓة ال ٓهكن أن تعتبر ضرٓبة ىظ اًر لمصفات الخاصة التْ تتهٓز بٍا ،كذلك فإن
الضرٓبة ٓدفعٍا الشخص الطبٓعْ والهعىوي ،فال ٓعقل أن تكون الضرٓبة عٓىاً وحتِ وان

قاهت الدولة بالحجز أو هصادرة أهالك هكمف إهتىع عن دفع الضرٓبة ،إال أن ها ٓتم
هصادرتً ٓباع فْ الهزاد العمىْ واذا تبقِ شْء تعٓدي إلِ الهكمف الذي تهت هصادرة

أهالكً.

ب -تفرض وتحصل الضرٓبة بصورة جبرٓة ،تقتطع وتجبِ بدون هقابل أو هىفعة خاصة
وتٍدف الِ تحقٓق الىفع العام ،فعىدها ٓقوم الهواطن بدفع الضرٓبة فال ٓىتظر الحصول

عمِ خدهة هباشرة واىها ٓقوم بدفعٍا هساٌهة هىً فْ تحهل الدول أعباء ىفقاتٍا التْ
تعود بالىفع عمِ كافة الهواطىٓن.

ت -تختص الدولة بفرضٍا وجهعٍا هن األفراد ،وٓهكن تفوٓض الغٓر بتحصٓل الضرٓبة كها
ٌو الحال عىد تفوٓض البمدٓات لتحصٓل بعض الضرائب.

ث -إن فرض الضرٓبة هظٍر هن هظاٌر السٓادة لمدولة  ،وٌْ تفرض بهوجب قاىون ،فال

ضرٓبة وال رسم اال بقاىون وال ٓجوز إلغاءٌا أو تعدٓمٍا إال بهوجب قاىون فالقاىون ٓضفْ
عمٍٓا صفة الجبر فالهكمف لٓس هخٓ اًر بدفع الضرٓبة ،وال ٓتوقف دفعٍا عمِ ارادة

الهكمف أو ارادة الضرٓبة ،إن الضرٓبة واجبة األداء بقوة القاىون الضرٓبْ وهن ٓهتىع
عن دفعٍا فإن الدولة تجبري عمِ ذلك بقوة القاىون.

ج -تدفع بصورة ىٍائٓة وغٓر هستردة حتِ فْ حال وجود فائض فْ هوازىة الدولة ،أي أن
الهكمف ال ٓهكىً إسترداد الهال الذي ٓدفعً عمِ سبٓل الضرٓبة بأي شكل هن األشكال،
وذلك بخالف الذي ٓدفع الهال لمدولة عمِ سبٓل القرض(السىدات) إذ أىً ٓسترد قرضً

هن فوائد بعد أهد طوٓل أو قصٓر.

وعمًٓ فإن الضرائب ٌْ وسٓمة الدولة لتحقٓق العدالة اإلجتهاعٓة والتأثٓر فْ الىشاط اإلقتصادي

هن خالل إقتطاع األهوال هن الهكمف (الهستٍمك والهىتج) بٍدف تسخٓرٌا لتىهٓة الدولة وتحقٓق

العدالة اإلجتهاعٓة ،وتقمٓل الفجوة بٓن فئات الهجتهع  ،فاألٌداف التْ تحققٍا الضرٓبة دائهة
وأبدٓة ال ترتبط بوضع أو حالة هعٓىة فْ الدولة ،سواء كاىت دول ىاهٓة أو دول هتقدهة.
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 3-2أىداف الضريبة
تفﺭﺽ ﺍلضرٓبة عمِ ﺍألفﺭﺍﺩ هو أجل تحقٓﻕ ﺃٌﺩﺍﻑ هعٓىة ٓأتْ فْ هقﺩهتٍا ﺍلٍﺩف ﺍلتهَٓمْ،
بإعتباﺭي هصﺩﺭﺍً ٌاهاً لإلٓﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍلعاهة ،باإلضافة ﺇلِ ﺍألٌﺩﺍﻑ ﺍلهالٓة َﺍلسٓاسٓة َﺍالقتصاﺩٓة

ﺍألخﺭَُ ،قﺩ تﻁَﺭﺕ ٌﺫي ﺍألٌﺩﺍﻑ بتﻁَﺭ ﺍلﺩَلة ،كها ﺃو لمضﺭٓبة ﺩَﺭﺍً ٌاهاً فْ ﺍلبالﺩ
ﺍلىاهٓة لصفة ﺃساسٓة لتعبئة ﺍلهَﺍﺭﺩ ﺍإلقتصاﺩٓة َتَجٍٍٓا ﺇلِ هشﺭَعاﺕ تحقﻕ ﺃغﺭﺍﺽ
ﺍلتىهٓةَ ،لﺫﺍ فٍْ تستخﺩن لتشجٓع ﺍلهﺩخﺭﺍﺕ َتأثٓﺭٌا عمِ ﺍلهٓل لإلستثهاﺭ َتَجًٍٓ ﺇلِ
ﺍألىشﻁة ﺍإلقتصاﺩٓة ،ﺇىها تهثل ﺍلبىٓة ﺍألساسٓة َهو ﺃٌن ﺃٌﺩﺍﻑ ﺍلضﺭٓبة فْ ﺍلعصﺭ ﺍلحﺩٓﺙ
بصورة عاهة( :بن سىوسْ وجدٓد)2014 ،

أ -ﺍألٌﺩﺍﻑ ﺍلهالٓةَٓ :قصﺩ بٍا تغﻁٓة ﺍألعباء ﺍلعاهة ،ﺃّ ﺃو ﺍلضﺭٓبة تسهح
بتَفٓﺭ ﺍلهَﺍﺭﺩ ﺍلهالٓة لمﺩَلة بصَﺭﺓ تضهو لٍا ﺍلَفاء بإتجاي ﺍإلىفاق عمِ

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

ب -ﺍألٌﺩﺍﻑ ﺍالقتصاﺩٓة :تتهثل فْ تحقٓﻕ ﺍإلستقﺭﺍﺭ عبﺭ ﺍلﺩَلة ﺍإلقتصاﺩٓة ،عو
ﻁﺭٓﻕ تخفٓﺽ ﺍلضﺭﺍئﺏ ﺃثىاء فتﺭﺓ ﺍإلىﻜهاﺵ ،لﺯٓاﺩﺓ ﺍإلتفاﻕ َﺯٓاﺩﺓ فتﺭﺓ

ﺍلتضخن هو أجل اهتصاص القٓهة الشرائٓة ،كها قﺩ تستخﺩن لتشجٓع ىشاﻁ
إقتصاﺩّ هعٓو ،لهىحً فتﺭﺓ اعفاء ﺍلهَﺍﺭﺩ ﺍألَلٓة ﺍلالﺯهة لٍﺫﺍ ﺍلىشاﻁ،
بإعتباﺭي ىشاﻁ حَّٓ ٓحقﻕ ﺍلتىهٓة ﺍإلقتصاﺩٓة.

ت -ﺍألٌﺩﺍﻑ ﺍلسٓاسٓة :ﺃّ ﺃو ﺍلضﺭٓبة ﺃصبحﺕ هﺭتبﻁة بشﻜل هباشﺭ بهخططات
التىهٓة ﺍإلقتصاﺩٓة وﺍإلجتهاعٓة ،ففﺭﺽ ﺭسَن جهركٓة تﺩفعً عمِ ﺍلهىتجاﺕ
بعﺽ ﺍلﺩَل َتخفٓضٍا عمِ هىتجاﺕ ﺃخﺭُٓ ،عتبﺭ إستعهاالً لمضﺭٓبة ألٌﺩﺍﻑ

سٓاسٓة ،فٍْ تهثل ﺃﺩﺍﺓ هو ﺃﺩَﺍﺕ ﺍلسٓاسة ﺍلخاﺭجٓة هثل إستخﺩﺍن ﺍلﺭسَن

ﺍلجهركٓة لتصل ﺍلتجاﺭﺓ هع بعﺽ ﺍلﺩَل أَ ﺍلحﺩ هىٍا هو أجل تحقٓﻕ ﺃغﺭﺍﺽ
سٓاسٓة.

ث -ﺍألٌﺩﺍﻑ ﺍالجتهاعٓة :ﺇو ﺍلتﻁَﺭﺍﺕ ﺍإلقتصاﺩٓة َﺍإلجتهاعٓة قﺩ جعمﺕ
لمضﺭٓبة ﺃغﺭﺍﺽ ﺃخﺭُ غٓﺭ ﺍلغﺭﺽ ﺍلهالَْ ،هو بٓىٍا ﺍلغﺭﺽ ﺍإلجتهاعْ

فٍْ تستخﺩن كوسٓمة ٌاهة فْ تحقٓﻕ جهمة هو ﺍلغآاﺕ ﺍإلجتهاعٓة.
ﺇعاﺩﺓ تَﺯٓع ﺍلﺩخل أو ﺍلثﺭَﺓ بٓو ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلهجتهع لمتقمٓل هو ﺍلفَﺍﺭﻕ ﺍإلجتهاعٓة َٓتن ﺫلﻙ بعﺩﺓ

ﻁﺭﻕ ،كفرض ضﺭﺍئﺏ عمِ ﺍلثﺭَﺓ كها ﺍلحال فْ فﺭىسا َﺃلهاىٓاَ ،تشجٓع ﺍلىسل فْ ﺍلﺩَل
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ﺍلتْ تﺭغﺏ فْ زٓادة عﺩﺩ سﻜاىٍا كالدول ﺍألَﺭوبٓة ،فقﺩ تمجأ ٌﺫي ﺍلﺩَل لسو قَﺍىٓو ضﺭٓبٓة
تتضهو تخفٓضاﺕ ﺍلضﺭٓبة ،ﻜها ٌَ ﺍلحال

بالىسبة ﺇلِ فﺭىساَ ،قﺩ لجأﺕ ﺃلهاىٓا ﺇلِ

ﺍلتخفٓضاﺕ ﺍلضﺭٓبٓة قصﺩ ﺯٓاﺩﺓ عﺩﺩ سﻜاىٍاَ ،بعﺩ ضﺭبتٍا فْ ﺍلحﺭﺏ ﺍلعالهٓة ﺍلثاىٓة عﺩلﺕ
هو ٌﺫﺍ ﺍلىﻅان فْ عان .1946

َفْ ﺍلهقابل قﺩ تستعهل فْ تحﺩٓﺩ ﺍلىسل ،حٓﺙ تقَن ٌﺫي ﺍلﺩَل بﺭفع هعﺩالﺕ ﺍلضﺭﺍئﺏ عمِ

ﺍلﺩخلَٓ ،ىخفض عﺩﺩ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍألسﺭﺓ كها ٌَ ﺍلحال فْ ﺍلٍىﺩ َﺍلصٓو.

هعالجة ﺃﺯهة ﺍلسﻜو ،فالضﺭٓبة تستخﺩن لمحﺩ هو هشاكل ﺍلسﻜو َﺫلﻙ ﺇها بإعفاء ﺭﺃﺱ ﺍلهال

ﺍلهستثهﺭ فْ ٌﺫﺍ ﺍلقﻁاﻉ هو ﺍلضﺭﺍئﺏ لفتﺭﺓ هعٓىة ،كها قﺩ تستعهل ﺍلضﺭﺍئﺏ فْ تسٍٓل
ﺍلضﺭﺍئﺏ فْ تشجٓع إستٍالﻙ بعﺽ ﺍلسمع ﺍلهضﺭﺓ بالصحة كالﻜحَل َﺍلتبغ َغٓﺭٌها،..

فتفﺭﺽ ضﺭﺍئﺏ هﺭتفعة عمِ صىعٍا َبٓعٍا أَ حتِ ﺍإلﺯعاﺝ ﺍلهحقﻕ فْ ﺇىتاجٍا.

 4-2القواعد األساسية لمضرائب

ٓقصد بقواعد الضرٓبة تمك األسس التْ تمتزم بٍا الدولة عىد التىظٓم الفىْ لمضرٓبة ،وتٍدف ٌذي

القواعد إلِ التوفٓق بٓن هصمحتْ الخزٓىة العهوهٓة و هصمحة الههولٓن ،وٓعد آدم سهٓث أول
هن حدد ٌذي القواعد األساسٓة ولقد صاغٍا فْ اربعة قواعد وٌْ) :بن سىوسْ وجدٓد)2014 ،

أ -قاعدة المساواة :وٌْ إعتبار العدالة الضرٓبٓة هن الهبادئ الهٍهة لمىظام الضرٓبْ
الهشرعة لمضرٓبة إلِ تطبٓق ٌذي العدالة اثىاء توزٓع
الفعال ،حٓث تسعِ السمطة
ّ
األعباء بٓن أصحاب الضرائب ،حٓث تطور ٌذا الهفٍوم هع تطور الهجتهعات ،فٓقصد

بالعدالة عىد التقمٓدٓٓن بأىٍا هساٌهة كافة أفراد الهجتهع بتحهل الىفقات الخاصة بالدولة

وفقاً لهقدرة التكمفة الىسبٓة لكل هٍهة ،أي تتىاسب هساٌهتٍم هع دخولٍم .

ب -قاعدة اليقين ٌْ :قاعدة تشٓر إلِ الضرٓبة الجٓدة التْ تكون هحددة بشكل واضح،
بهعىِ أن تكون ضرٓبة هربحة وهعٓىة ،فأسموب وهوعد تحصٓمٍا هعروفان وسعرٌا
واضح وهحدد وتشٓر ٌذي القاعدة إلِ وجود هعرفة هسبقة عىد الفرد الهكمّف بالضرٓبة

هن الدولة .

ت -قاعدة الثبات :وٌْ أن حصٓمة الضرائب ال تتغٓر ىتٓجة لمتغٓرات اإلقتصادٓة ،وتحدٓداً
فْ فترة الكساد االقتصادي ،ولكن تزداد حصٓمة الضرائب غالباً عىد زٓادة اإلىتاج
والدخول العاهة.
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ث -قاعدة المرونة ٌْ :أن ٓصحب التغٓٓر بالدخل هن الىاحٓة الهكاىٓة والزهاىٓة تغٓر
بحصٓمة الضرائب ،أي أن الضرائب الهرىة ٌْ التْ تشٍد زٓادة بقٓهتٍا بسبب إرتفاع

هعدالتٍا هع عدم ظٍور إىكهاش فْ وعائٍا الضرٓبْ ،وهن ثم ظٍور إىخفاض
بحصٓمتٍا.

 5-2أنواع الضرائب

توجد عدة أىواع لمضرائب ،ولكل هىٍا هجال خاص فٍٓا وهن أٌم ٌذي األىواع ( :الحالٓقة)2017 ،

أ -الضرائب عمى األشخاص:
وٌْ هن أقدم أىواع الضرائب الهعروفة هىذ العصور الوسطِ ،حٓث فُرضت عمِ كافة األفراد
وتتهٓز بسٍولة حسابٍا وتحصٓمٍا وفرضٍا.
ب -الضرائب عمى المال
ٌْ التْ تُفرض عمِ كافة أهوال فرد ها ،وتتهٓز بالعدالة والوفرة ولكن ال ٓهكن حصر كافة
أهالك األفراد هها ٓؤدي إلِ تشجٓع التٍرب الضرٓبْ .
ت -الضرائب المباشرة وغير المباشرة

وٌْ الضرائب الشائعة والهىتشرة فْ العصر الحدٓث ،ولكن هن الصعب التفرٓق بٓىٍا

فمذلك ٓتم اإلعتهاد عمِ إستخدام هجهوعة هن الهعآٓر لمهقارىة بٓن ٌذي الضرائب ،وٌذي

الهعآٓر ٌْ:

 )1ثبات الخدهة أو الهىتج الخاص لمضرٓبة :وٌْ كافة الهواد والتْ تفرض عمِ
ٍ
بشكل هستهر تعد هن الضرائب الهباشرة ،أها
الضرائب ،ففْ حال كاىت ثابتة
فْ حال لم تكن ثابتة عىدٌا تعد هن الضرائب غٓر الهباشرة .

 )2هعٓار التحصٓل :وٌو اإلستىاد إلِ طبٓعة الجٍة التْ تحصل الضرائب أو
الوسٓمة الهستخدهة فْ تحصٓمٍا ،وٓختمف ٌذا الهعٓار بٓن دول العالم .

 )3ىقل العبء الخاص بالضرائب :وٌو التهٓٓز بٓن الضرائب غٓر الهباشرة

والهباشرة ،وذلك باإلعتهاد عمِ األفراد الذٓن ٓتحهموىٍا ،حٓث تعتبر الضرٓبة

هباشرة عىدها ٓتحهمٍا الهكمف األخٓر بٍا ،بٓىها تصىف الضرٓبة بأىٍا غٓر
هباشرة فْ حال ىقمت هن الهكمف بٍا إلِ شخص آخر.
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 6-2تطور الضرائب في اإلقتصاد

شٍدت الضرائب تطو اًر فْ الفكر اإلقتصادي بالتزاهن هع ظٍور العدٓد هن الهراحل الفكرٓة

اإلقتصادٓة ،وهن أٌهٍا )1 :اإلقتصادي الفٓزٓوقراطْ وٌو هجال فكري ظٍر فْ القرن الثاهن
عشر لمهٓالد فْ فرىسا ،وأٌتم هف ّكرو ٌذا اإلقتصاد بالضرائب الهوحدة والهفروضة عمِ

األراضْ الزراعٓة كوىٍا تعد الهصدر الوحٓد لتوفٓر الثروات ،وان إصحاب ٌذي األراضْ ٌم
الفئة الهجتهعٓة التْ تىتج إٓراد بشكل صافْ ،فمذلك ال توجد أٓة جدوى لفرض الضرائب عمِ

أصحاب الطبقات األخرى )2 .الضرائب فْ الفكر اإلقتصادي الكالسٓكْ :إن ٌذا الفكر إٌتم

بضرورة تحقٓق التوازن بٓن تقدٓرات اإلٓرادات العاهة والىفقات العاهة ،حٓث أن أفضل إدارة هالٓة
تعتهد عمِ وجود توازن فْ الهٓزاىٓة ،وٓتم تفادي أي هخاطرة لظٍور عجز فٍٓا ،حٓث أىً

ظٍرت فْ ٌذي الهرحمة الفكرٓة هجهوعة هن األفكار الضرٓبٓة عىد عدد هن الهفكرٓن الضرٓبٓٓن
هن أٌهٍم( :ثابتْ)2012 ،

أ -الضرائب عىد آدم سهٓث

حٓث حرص عمِ تحدٓد أربعة أسس لمضرائب وشهمت :الجبآة ،التحصٓل الهالئم ،الٓقٓن

والعدالة ،وأشار سهٓث إلِ ضرورة الحاجة إلِ الضرائب ألىٍا تعد هن الوسائل الرئٓسٓة لمتهوٓل
الخاص بالدول .
ب -الضرائب عىد دٓفد رٓكاردو

حٓث رأى أن القطاعات الصىاعٓة والزراعٓة والتجارٓة ٓجب أن تبتعد عن تدخل الدول ،ولكن
عىدها ترٓد الدول هواجٍة الىفقات الخاصة بٍا ٓجب أن تقتطع قٓهة ٌذي الضرائب ،كها ٓعتبرٌا

رٓكاردو ىوعاً هن أىواع الرٓع الخاص بالهمكٓة العقارٓة والهؤثرة عمِ السعر العقاري وال تؤثر عمِ
سعر الهستٍمك.

 7-2النظام الضريبي في فمسطين

ٓررتبط الىظررام الضررٓبْ فررْ فمسررطٓن كغٓرٌررا هررن الرردول بالىظررام السٓاسررْ ،اإلجتهرراعْ والقرراىوىْ،
واإللتزام بدفع ضرٓبة ٓفرضً القراىون الضررٓبْ ،هرن خرالل ىصوصرً الترْ ٓضرعٍا الهش ّررع حسرب
ها ىص عمًٓ الدستور كها فْ الهادة( )88هن القاىون االساسْ الفمسطٓىْ الهعدل لسىة ،2003

حٓث أن فرض الضرائب العاهة والرسوم وتعدٓمٍا والغاءٌا ال ٓكون إال بقاىون ،وال ُٓعفِ أحد هرن
آدائٍ ررا كمٍ ررا أو بعض ررٍا ف ررْ غٓ ررر األحر روال الهبٓى ررة ف ررْ الق رراىون ،وعمٓ ررً ف ررإن الق رراىون األساس ررْ
الفمسطٓىْ(الدستور) قرد حردد فررض الضررائب والرسروم هرن خرالل القراىون فقرط كهرا ٌرو األهرر فرْ

جهٓع القواىٓن والدساتٓر لجهٓع دول العالم.
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والبد هن القول أن عىاصر الىظام الضرٓبْ قرد تهرت صرٓاغتٍا فرْ إتفراق برارٓس اإلقتصرادي ،إال

أىٍا تعتبر اهتداداً واىعكاساً لمسٓاسة الهالٓة التْ كاىت تهارسرٍا السرمطات اإلسررائٓمٓة ،وقرد جراءت

صررٓاغة الىظررام الض ررٓبْ داعهررة لمعالقررات اإلقتصررادٓة بررٓن إس ررائٓل والهىرراطق الفمسررطٓىٓة ،حٓررث

س ررهحت إتفاقٓ ررة ب ررارٓس اإلقتص ررادٓة لمس ررمطة الفمس ررطٓىٓة إىتٍ رراج سٓاس ررة ضر ررٓبة هباشر ررة هس ررتقمة،
وٓش ررهل ذل ررك ضر ررٓبة ال رردخل عم ررِ األفر رراد والش ررركات وضر ررائب الهمكٓ ررة وضر ررائب ورس رروم الحك ررم

الهحمْ ،كها ىصت اإلتفاقٓة عمِ قٓام إسرائٓل بتحوٓل  %75هرن ضررائب الردخل الترْ تخصرهٍا
هررن الفمسررطٓىٓٓن العرراهمٓن فررْ إس ررائٓل ،و %100هررن الض ررائب الهخصرروهة هررن العرراهمٓن فررْ

الهس ررتوطىات إض ررافة إل ررِ ذل ررك ٓتوج ررب عم ررِ الج رراىبٓن العه ررل هعر راً لهى ررع اإلزدواج الضر ررٓبْ ف ررْ
السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة (ابو زعٓتر.)2012 ،

ىصرت اإلتفاقٓرة عمرِ إلترزام السرمطة الوطىٓرة بسٓاسرة
أها فٓها ٓخص الضرائب غٓرر الهباشررة ،فقرد ّ
إسرائٓل بشرأن ضررٓبة القٓهرة الهضرافة ،حٓرث ترم إالتفراق عمرِ أن ال تقرل ضررٓبة القٓهرة الهضرافة
فْ األراضْ الفمسطٓىٓة عن ضرٓبة القٓهة الهضافة فْ إسرائٓل أكثر هن  ،%2أي أىٍا خاضعة

لمتغٓٓ ررر حس ررب التغٓٓر ررات الت ررْ ٓ ررتم إقرارٌ ررا ف ررْ إسر ررائٓل ،وان تك ررون ذاتٍ ررا هطبق ررة عم ررِ الس ررمع
الهس ررتوردة والس ررمع الهىتج ررة هحمٓر راً وت ررم وض ررع آلٓ ررة لهقاص ررة الضر ررائب الت ررْ ٓحص ررمٍا ك ررل ط رررف
والهستحقة لمطرف االخر.

هر التشرٓع الضرٓبْ فْ فمسطٓن بعدة هراحل ٓهكن إجهالٍا بها ٓمْ:
وبشكل عام قد ّ
أ -هرحمة اإلىتداب البرٓطاىْ حتِ عام ( ٌْ :)1948الفترة التْ تم فرض أول ضرٓبة
دخل فْ فمسطٓن .

ب -هرحمة الوصآة االردىٓة والهصرٓة ( :)1967-1948وفْ ٌذي الفترة تم تطبٓق القاىون
رقم ( )25لسىة  1964األردىْ عمِ الضفة الغربٓة ،وتطبٓق القاىون رقم  13لعام
 1947الهصري عمِ قطاع غزة .

ت -هرحمة اإلحتالل اإلسرائٓمْ ( :)1994-1967خالل ٌذي الفترة تم اإلبقاء عمِ تطبٓق
ىفس القاىون األردىْ والهصري وتم اصدار أواهر عسكرٓة وتطبٓقٍا .

ث -هرحمة السمطة الفمسطٓىٓة ( :)1994قاهت السمطة الفمسطٓىٓة بالحفاظ عمِ الوضع
السابق هن قواىٓن وتشرٓعات ،وهن ثم بدأت بتشرٓع قاىون ضرٓبة الدخل رقم ( )17لسىة

 2004وتعدٓالتً فْ سىة  ،2008وكذلك إصد ار قرار بقاىون رقم ( )8لسىة ،2011
وقاهت عمِ توسٓع الشرائح الضرٓبٓة وزٓادة اإلعفاءات الههىوحة لألفراد ،وتراوحت

ضرٓبة دخل الشركات فْ فمسطٓن حسب القواىٓن والتعدٓالت التْ تم اعتهادٌا بىسبة

هن  %15إلِ  %20حسب أرباح صافْ الشركات وىوع الشركة .
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 3.2المبحث الثالث :اإلستثمار
 1-3ماىية اإلستثمار

اإلستثهار عمِ هستوى اإلقتصاد القوهْ ٓتعمق باإلىفاق الرأسهالْ عمِ الهشروعات الجدٓدة فْ
قطاعات الهرافق العاهة

والبىٓة التحتٓة ،هثل هشروعات شق الطرق الرئٓسٓة والفرعٓة،

هشروعات تهدٓدات الهٓاي وتهدٓدات الصرف الصحْ وتٍٓئة الهخططات العهراىٓة ،هشروعات

البىاء واإلسكان وتهدٓدات الكٍرباء وتولٓد الطاقة وكذلك هشروعات التىهٓة اإلجتهاعٓة فْ

هجاالت التعمٓم والصحة واإلتصاالت باإلضافة إلِ الهشروعات التْ تتعمق بالىشاط اإلقتصادي

إلىتاج السمع والخدهات فْ القطاعات اإلىتاجٓة والخدهٓة ،كالصىاعة ،الزراعة ،اإلسكان،
الصحة ،التعمٓم والسٓاحة ،وٓعتبر اإلستثهار هصطمحاً إقتصادٓاً حدٓث الىشأة ،وٓشٓر إلِ
هعٓنٓ ،عود بالهىفعة الهادٓة عمِ أصحاب
توظٓف رؤوس األهوال لتىشٓط هشروع إقتصادي ّ
الهشروع وٓؤثر إٓجاباً عمِ اإلقتصاد الوطىْ ،كها ٓشٓر الهصطمح إلِ أىً هتغٓر إقتصادي
لرس الهال الذي تهمكً جٍة هعٓىة تٍدف هن ٌذا اإلستغالل إلِ
ٓسعِ إلِ األستغالل األهثل أ
تحقٓق هىفعة ذات هردود هادي وربح كبٓر ،وذلك باإلعتهاد عمِ أسالٓب وطرق إقتصادٓة

حدٓثة ،كذلك ُٓعتبر إضافة طاقات إىتاجٓة جدٓدة إلِ األصول اإلىتاجٓة الهوجودة فْ الهجتهع
بإىشاء هشروعات جدٓدة أو التوسع فْ هشروعات قائهة ،أو إحالل أو تجدٓد هشروعات إىتٍِ
عهرٌا اإلفتراضْ ،وكذلك شراء األوراق الهالٓة الهصدرة إلىشاء هشروعات جدٓدة.

 2-3مفيوم اإلستثمار

ٌو أرس الهال الهستخدم فْ إىتاج وتوفٓر الخدهات أو السمع وقد ٓكون إستثهار ثابت كاألسٍم
الههتازة والسىدات أو إستثهار هتغٓر هثل همكٓة الههتمكات ،وٌو أٓضاً األصول التْ ٓشترٍٓا

األفراد والهىشات ،هن أجل الحصول عمِ دخل فْ الوقت الحالْ أو الهستقبمْ ،فاإلستثهار عمِ
الرس هالْ عمِ الهشروعات الجدٓدة فْ قطاعات
هستوى اإلقتصاد القوهْ ٓتعمق باإلىفاق أ
الهرافق العاهة والبىٓة التحتٓة ،هثل :هشروعات شق الطرق الرئٓسٓة والفرعٓة ،هشروعات

تهدٓدات الهٓاي والصرف الصحْ وتٍٓئة الهخططات العهراىٓة ،هشروعات البىاء واإلسكان

وتهدٓدات الكٍرباء ،وكذلك هشروعات التىهٓة اإلجتهاعٓة فْ هجاالت التعمٓم والصحة
واإلتصاالت باإلضافة إلِ الهشروعات الهتعمقة بالىشاط اإلقتصادي إلىتاج السمع والخدهات فْ

القطاعات اإلىتاجٓة والخدهاتٓة (الصىاعة ،الزراعة ،اإلسكان ،الصحة ،التعمٓم والسٓاحة) ،وٓهكن
تعرٓفٍا أٓضاً عمِ أىً إضافة طاقات إىتاجٓة جدٓدة إلِ أصول إىتاجٓة هوجودة فْ الهجتهع
بإىشاء هشروعات جدٓدة أو التوسع فْ الهشروعات القائهة ،أو إحالل أو تجدٓد هشروعات إىتٍِ
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عهرٌا اإلفتراضْ ،وكذلك شراء األوراق الهالٓة الهصدرة إلىشاء هشروعات جدٓدة (خضر،

.)2017

 3-3أىمية األستثمار

إن لإلستثهار أٌهٓة لها لٍا هن هردودات عمِ اإلقتصاد القوهْ والدخل القوهْ وعمِ األفراد،
وتتمخص كها ٓمْ:
رفع هستوٓات اإلىتاج ،وبالتالْ التأثٓر إٓجابٓاً بالدخل القوهْ وزٓادة ىسبة الهتوسط لىصٓب كل

فرد ،تحقٓق الرفآٌة لألفراد ورفع هستوى هعٓشتٍم ،وتقدٓم ها ٓحتاجً الهواطن والهستثهر هن
خدهات أساسٓة ،فتح أفاق أهام العاطمٓن عن العهل لإلىخراط فْ سوق العهل وبالتالْ تخفٓض
هستوٓات البطالة ،رفع ىسبة التكوٓن الرأسهالْ الخاص بالدولة ،إهداد سوق العهل باألٓدي

الفىٓٓن واإلدار ّٓٓن هن شتِ التخصصات ،إشباع حاجات الهواطىٓن هن خالل
العاهمة الهاٌرة و ّ
وضع السمع والخدهات الهىتجة هحمٓاً التْ تتهاشِ هع رغباتٍم ،وفتح أبواب تصدٓر السمع إلِ

الخارج وبالتالْ توفٓر عهالت أجىبٓة ضرورٓة إستغاللٍا فْ الشراء(الحٓاري.)2016 ،

 4-3أنواع اإلستثمار

إن أىواع اإلستثهار تتفاوت هن ىوع ٔخر وذلك بحسب الٍدف الذي وجدت ألجمً ،وتوجد أىواع
هتعددة لألستثهار وهتىوعة طبقاً لمٍدف والغرض والوسائل والعائد والهخاطر ،وهن أبرز ٌذي

األىواعٌ( :اجر)2016 ،

أ -اإلستثهار الوطىْ ٌْ :التدفقات الهالٓة الهحمٓة لمدولة وهدى هساٌهتٍا فْ اإلستثهار.

ب -اإلستثهار األجىبْ ٌْ :التدفقات الهالٓة الوافدة عمِ دولة غٓر دولتً األصمٓة.

ت -اإلستثهار اإلستراتٓجْ ٌْ :خطة توزٓع األصل بٓن أسٍم وسىدات وشبً ىقود وسمع

وعقارات ،فْ ضوء توقعات الهستثهر ألسعار الفائدة وهعدل التضخم والىهو األقتصادي
وها ٓحٓط باإلستثهار هن هخاطر.

ث -اإلستثهار الهباشرٌ :و الذي ٓجرًٓ صاحب الهال بىفسً إلقاهة الهشارٓع الهختمفة.

همكٓتٍا لمدولة ضهن
ج -اإلستثهار العامٌ :و إستثهار تُىفّذي هىشأة أو هجهوعة هىشآت تتبع ّ
شركة عاهة.

15

ٍ
شركة
قاىوىْ ضهن
ح -اإلستثهار الخاصٌ :و إستثهار ُٓىفّذي فرد أو هجهوعة أفراد بشكل
ّ
خاصة.
ّ

عٓة ،هثل الهشروعات
فآٌة األفراد اإلجتها ّ
خ -اإلستثهار اإلجتهاعٌْ :و السعْ ىحو رفع ر ّ
ٓاضٓة.
الثقافٓة والر ّ
ّ
د -اإلستثهار طوٓل األجلٓ :تراوح زهىٍا بٓن خهس وعشر سىوات وأحٓاىاً أكثر،

كهشروعات التشجٓر ،إىتاج األخشاب ،إقاهة السدود الهائٓة الضخهة و براهج استحداث
تقىٓات جدٓدة ،بها فْ ذلك هن أعهال البحث العمهْ والتصهٓم ثم التطبٓق العهمْ

اىتاجٓاً.

ذ -اإلستثهار قصٓر األجلٓ :تراوح زهىٍا بٓن عام واحد وثالثة أعوام (وٓصل أحٓاىاً إلِ
خهسً أعوام) كإشادة بىاء ،إستصالح أرض ،تأسٓس هصىع أو إقاهة هرفق.

 5-3محددات اإلستثمار

هع كل الهؤشرات التْ ٓعود اإلستثهار بٍا بالفائدة ،إال أن ٌىاك بعض الهحددات التْ تقوم

بهثابة عائق أحٓاىأ فْ طرٓق تىهٓة ٌذا اإلستثهار هىٍا( :خضر)2017 ،

أ -الشغف فْ اإلستثهار.

ب -اإلحتهاالت اإلستثهارٓة.

ت -ها ٓحٓط بالهىشأة هن ظروف سٓاسٓة واقتصادٓة وأهىٓة.
ث -طبٓعة السٓاسات االقتصادٓة فْ هىطقة اإلستثهار.
ج -عدم التىاسب فْ سعر الفائدة.

ح -اإلفتقار إلِ عىصر اإلستقرار.

 6-3مجاالت اإلستثمار

ٌى رراك هج رراالت هتع ررددة لإلس ررتثهار وتختم ررف الهج رراالت وفقر راً لمٍ رردف ووفقر راً لر ررأس اله ررال ٌ( :رراجر،

)2016



أوالً :هجاالت اإلستثهار وفقاً لمٍدف

اإلستثهار فْ هجال الصىاعةٌ :و إىتاج أو تجارة سمع خاصة باإلستثهار أو اإلستٍالك هثل:

هشارٓع صىاعٓة.

اإلستثهار فْ هجال السٓاحةٌ :و تقدٓم خدهات خاصة باإلستثهار هثل الهشارٓع السٓاحٓة.
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اإلستثهار فْ هجال الزراعةٌ :و إىتاج خدهات وسمع خاصة باإلستثهار واإلستٍالك هثل

الهشارٓع الزراعٓة.



ثاىٓاً :هجاالت اإلستثهار و فقاً لرأس الهال

اإلستثهار الوطىْ :تشهل هجاالت اإلستثهار الهحمٓة جهٓع الفرص الهتاحة لإلستثهار فْ السوق

الهحمْ وٓىفذي شخص أو هجهوعة أشخاص أو هىشاة أو هجهوعة هىشآت خاصة أو هجهوعة
هىشآت عاهة.

اإلستثهار األجىبْ :إهتالك إحدى الهؤسسات أو أحد األفراد فْ دولة ها ألصول هؤسسات تعهل
ٍ
بشكل هباشر أو غٓر هباشر.
فْ دولة أخرى وتتم اإلستثهارات الخارجٓة

 7-3أىداف اإلستثمار

ٓوجد العدٓد هن األٌداف العاهة لإلستثهار وأٌهٍا( :هىة)2017 ،

أٍٓ -دف اإلستثهار إلِ تحقٓق األرباح الرأسهالٓة والعوائد التْ تحافظ عمِ القوة الشرائٓة
لمهستثهر ،وبٍذا ٓتم توفٓر الحهآة لمهال ضد إىخفاض القوة الشرائٓة بسبب التضخم.

ب -الحفاظ عمِ اإلستهرار فْ تىهٓة الثروة الهالٓة ،وتحقٓق عوائد هالٓة هقبولة هع زٓادة
قٓهة رأس الهال.

ت -الحصول عمِ أعمِ قٓهة لمدخل الحالْ ،عن طرٓق التركٓز عمِ اإلستثهارات التْ

تحقق عوائد هالٓة عالٓة دون اإللتفات ألي إعتبارات كالهخاطر.
 8-3العوامل المشجعة عمى اإلستثمار

ٌىاك هجهوعة هن العواهل التْ ٓتم إعتهادٌا واستخداهٍا واعتبارٌا أعهال هشجعة عمِ
اإلستثهار هىٍا( :الحٓاري)2016 ،

أ -العواهل السٓاسٓة واإلقتصادٓة الهالئهة :فٓجب أن تتسم بالوضوح واإلستقرار ،وأن تىسجم
هعٍا القواىٓن والتشرٓعات هع إهكاىٓة تطبٓق ٌذي السٓاسة .إن اإلستثهار ٓحتاج إلِ

سٓاسة هالئهة تعطْ الحرٓة ضهن إطار األٌداف العاهة لمقطاع الخاص فْ اإلستٓراد
والتصدٓر ،تحوٓل األهوال والتوسع فْ الهشارٓع ،حٓث ٓجب أن تكون هستقرة وهحددة

وشاهمة ،و ذلك ٓعىْ أن تشجٓع اإلستثهار ال ٓتحقق فْ قاىون ولو إحتوى عمِ الكثٓر
هن الهزآا واإلعفاءات واإلستثىاءات ،لكن ٓتحقق ىتٓجة جهمة هن السٓاسات اإلقتصادٓة
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تؤهن السوق والطمب
الهتوافقة التْ توفر هستمزهات اإلىتاج بأسعار هىافسة هن جٍة ،و ّ
الفعال لتصرٓف الهىتجات هن جٍة اخرى.
ب -البىٓة التحتٓة الالزهة لإلستثهار وخصوصاً الهىاطق الصىاعٓة الهالئهة :وذلك هن حٓث
توفٓر الكٍرباء ،الهاء ،الهواصالت واإلتصاالت بدرجة أفضل إن لم تكن هساوٓة ألغمب

دول العالم ،فىظرٓة التىهٓة اإلقتصادٓة تشٓر إلِ ضرورة توفر حد أدىِ هن ٌذي البىٓة،
ووضعٍا تحت تصرف الهستثهرٓن بأسعار هعتدلة لكْ تستطٓع اإلستثهارات الهىتجة

هباشرة اإلىتاج بتكالٓف هىافسة ،وأٓضاً ٓىدرج ضهن البىٓة التحتٓة ضرورة توفر الكفاءات
والعىاصر الفىٓة والهصارف الخاصة وأسواق األسٍم واألوراق الهالٓة ،فالهٍم أن تكون

أسعار عىاصر اإلىتاج هن كٍرباء وهٓاي واتصاالت واجارات وقٓهة أراضْ قمٓمة بحٓث
تشجع الهستثهرٓن وتعهل عمِ توفٓر تكالٓف االستثهار.

ت -البىٓة اإلدارٓة الهىاسبة :بعٓداً عن إجراءات التأسٓس والترخٓص وطرق الحصول عمِ
الخدهات الهختمفة ،حٓث تىتٍْ هعاىاة الهستثهرٓن الذٓن ٓحصمون عمِ هوافقة هكتب

وزرة الكٍرباء أو
اإلستثهار هن دواهة الحصول عمِ تراخٓص هختمفة ،سواء هن ا
الصىاعة أو التهوٓن أو البمدٓات.

ث -ضرورة ترابط واىسجام القواىٓن هع بعضٍا وعدم تىاقضٍا ووضوحٍا وعدم إختالفٍا هع
الق اررات والسٓاسات الهختمفة.

 9-3اإلستثمار في فمسطين

إن هوقع فمسطٓن اإلستراتٓجْ ،ولحاجتٍا لتطوٓر البىٓة التحتٓة عمِ ىطاق واسع ،ووجود
األسواق الىاشئة غٓر الهستغمة باإلضافة إلِ حقٓقة أن اإلقتصاد الفمسطٓىْ قائم عمِ القطاع

الخاص ،فكمٍا عواهل تجعل هن فمسطٓن هكاىاً خصباً ذو هكاىة كبٓرة لإلستثهار ،فاإلستراتٓجٓة
الفمسطٓىٓة اإلقتصادٓة هرتكزة وهوجٍة بشكل أساسْ ىحو التصدٓر لمخارج ،حٓث بالفعل بدأت
عهمٓات دهج هع هؤسسات إقمٓهٓة ودولٓة عن طرٓق شبكة هن اإلتفاقات الحرة واإلتحادات

التجارٓة ،وتؤثر أٌداف الخطة الحالٓة عمِ تحسٓن اإلتصال باألسواق األجىبٓة ،والتغمب عمِ
العقبات والهعوقات التْ تحد هن حركة السمع واألشخاص لٍذا السوق ،فإن تشجٓع اإلستثهار فْ

فمسطٓن ال ٍٓدف فقط إلِ زٓادة حجم اإلقتصادي الفمسطٓىْ ،بل ٓركز أٓضاً عمِ زٓادة العهالة
فْ القطاع الخاص ،وزٓادة الدخل وتحسٓن هستوى الهعٓشة ،حٓث أن زٓادة دخل الفرد قد ٓؤدي

إلِ تعزٓز اإلستقرار فْ الهىطقة إذا ها تحقق جىباً إلِ جىب هع تسوٓة سمهٓة عادلة ،وقد
أصدرت السمطة الفمسطٓىٓة بخصوص ٌذا الجاىب هجهوعة هن القواىٓن اإلقتصادٓة لتشجٓع
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ودعم الهستثهرٓن الهحتهمٓن هن أي هخاطر وتعزٓز هرجعٓة إستثهاراتٍم الهالٓة ،وتقدم لٍم

اإلعفاءات الضرٓبٓة وتخفٓضات عمِ ضرٓبة الدخل ،فقاىون تشجٓع اإلستثهار ٓشجع اإلستثهار
ورؤوس األهوال فْ جهٓع القطاعات هن كل الشركات الهحمٓة واألجىبٓة الهسجمة لههارسة

االعهال فْ فمسطٓن( العىبتاوي.)2017 ،

وٓتأثر اإلستثهار فْ فمسطٓن بهجهوعة هن الهحددات والعواهل الداخمٓة والخارجٓة ،فالتغٓرات
عمِ هستوى اإلستثهار ترتبط إلِ حد كبٓر بحدوث تغٓرات عمِ األوضاع األهىٓة والسٓاسٓة
وتطور االداء والذات لهؤسسات السمطة الفمسطٓىٓة والبٓئة القاىوىٓة الىاظهة ،وشكمت التطورات

فْ العهمٓة السٓاسٓة واإلجراءات التصعٓدٓة اإلسرائٓمٓة عمِ األرض ،العاهل األكثر تأثٓ اًر عمِ
ٍ
وبشكل عام فٓهكن تقسٓم الهراحل التْ هر بٍا
الهىاخ اإلستثهاري فْ الهىطقة الفمسطٓىٓة،

اإلستثهار فْ فمسطٓن إلِ أربعة هراحل أساسٓة ،وهىٍا تظٍر التطورات عمِ هستوى اإلستثهار
خالل تمك الهراحل ههثالً فْ إجهالْ قٓهة التكوٓن الرأسهالْ الثابت فْ فمسطٓن( :هاس)2014 ،

 1-9-3المرحمة األولى ()1999-1994

تهثل الهرحمة التالٓة لتوقٓع إتفاق أوسمو واىشاء السمطة الفمسطٓىٓة ،ورافق ٌذي الفترة ٌدوء ىسبْ

وتوقعات هتفائمة بخصوص العهمٓة السٓاسٓة واستقرار الوضع السٓاسْ واألهىْ ،واىعكس ذلك

فْ تزآد هستوٓات اإلستثهار ،حٓث إرتفع حجم اإلستثهار السىوي خالل تمك الفترة هن 1042

همٓون دوالر عام 1994إلِ أكثر هن  1874همٓون دوالر فْ العام  ،1999وشٍد العام األخٓر

( )1999اإلرتفاع األكبر فْ حجم اإلستثهارات حٓث زادت بىسبة  %38هقارىة بالعام السابق،
وٓهكن أن ُٓعزى جزء هن ٌذا التطور فْ هستوى اإلستثهار إلِ صدور أول قاىون لتشجٓع
اإلستثهار عمِ الهجمس التشرٓعْ .1998
 2-9-3المرحمة الثانية ()2002-2000

هع إىدالع اإلىتفاضة الفمسطٓىٓة الثاىٓة وها رافقٍا هن إجراءات إسرائٓمٓة تصعٓدٓة هن حصار،

إغالق وتدهٓر لمبىٓة التحتٓة ،تراجعت غالبٓة الهؤشرات اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة الفمسطٓىٓة،
وبإعتباري الهؤشر األكثر حساسٓة لحالة عدم اإلستقرار ،تراجع هستوى اإلستثهار السىوي بشكل
همحوظ خالل تمك الفترة ،وتدل البٓاىات بالشكل ( )1عمِ حدوث إىسحاب كبٓر لإلستثهارات فْ

الهىاطق الفمسطٓىٓة ،ىتٓجة تدٌور الوضع األهىْ واىعدام ثقة الهستثهرٓن وخوفٍم عمِ

إستثهاراتٍم ،فقد ٌبط حجم اإلستثهار فْ العام  2002إلِ هستوى  87.5همٓون دوالر.
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شكل( :)1إجهالْ التكوٓن الرأسهالْ الثابت فْ فمسطٓن
خالل الفترة ( )2013-1994باالسعار الثابتة

الهصدر :الجٍاز الهركزي لإلحصاء

 3-9-3المرحمة الثالثة ()2007-2003
شٍدت ٌذي الهرحمة ٌدوءاً ىسبٓاً بعد وصول التصعٓد إالسرائٓمْ الخطٓر إلِ ذروتً فْ العام

 ،2002واجتٓاح غالبٓة الهدن والتجهعات الرئٓسٓة الفمسطٓىٓة ،أضف إلِ ذلك اإلجراءات
التصحٓحٓة التْ جاءت فْ سٓاق عهمٓة اإلصالح والتىهٓة وىشر هبادئ الشفافٓة والحوكهة عمِ
صعٓد الههارسات الحكوهٓة ،واىعكس ٌذا الٍدوء والتقدم الهحرز فْ عهمٓة اإلصالح الهالْ
واإلداري بإسترجاع ثقة الهستثهرٓن ،واىعكس ذلك فْ زٓادة هستوى اإلستثهار بأكثر هن %27
فْ العام  2003وحدي ،واستهرت الزٓادة فْ اإلستثهارات فْ السىوات الالحقة ولكن بوتٓرة أقل،
إلِ أن بمغ حجم اإلستثهار فْ العام  2005ىحو 1234همٓون دوالر ،ولكن التطورات الهرتبطة
بفوز حركة حهاس باإلىتخابات البرلهاىٓة الفمسطٓىٓة ،والحصار الذي فرض عمِ الهىاطق
الفمسطٓىٓة ،واإلىقسام الداخمْ ساٌهت بشكل كبٓر فْ إضطراب الهىاخ اإلستثهاري هرة اخرى،
األهر الذي ترجم فْ تراجع األستثهارات لتصل إلِ أقل هن  888همٓون دوالر فْ العام 2007
وٌْ هستوٓات قرٓبة هن تمك التْ كاىت سائدة فْ العام .2002
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 4-9-3المرحمة الرابعة(: )2013-2008
هع تعزز حالة اإلىقسام وها ترتب عمٍٓا هن تشكٓل حكوهتٓن واحدة فْ الضفة واالخرى فْ غزة،
بدأ الهجتهع الدولْ والجٍات الهاىحة بضخ الهساعدات والهىح لمحكوهة الفمسطٓىٓة فْ الضفة،
واىعكس ذلك إٓجاباً عمِ األداء اإلقتصادي والبٓئة اإلستثهارٓة فْ الضفة الغربٓة ،وتشٓر
البٓاىات إلِ زٓادة اإلستثهارات بشكل همحوظ ،وخصوصاً فْ العام  2008لتصل الِ حوالْ
1200همٓون دوالر بزٓادة بمغت ىحو  312همٓون دوالر عن العام  ،2007وتحقق ثبات ىسبْ

فْ حجم اإلستثهار فْ السىوات الالحقة عىد هستوى 1300همٓون دوالر سىوٓاً تقرٓباً حتِ العام
 ،2011وشٍد العام  2012زٓادة همحوظة فْ اإلستثهارات حٓث بمغ حجم اإلستثهار أكثر هن
1646همٓون دوالر ،لكن هن الهالحظ هن البٓاىات التفصٓمٓة إستحواذ األبىٓة عمِ الحصة
األكبر هن اإلستثهارات الهتحققة فْ العاهٓن عمِ التوالْ ،وساٌم تركٓز اإلستثهار باألبىٓة فْ
ٌذٓن العاهٓن عمِ تعوٓض الهستوٓات الهىخفضة الهتحققة.
هؤشر آخر هٍم فْ اإلستدالل عمِ هالئهة البٓئة اإلستثهارٓة وٓتهثل بعدد الشركات ،وتىسجم
البٓاىات الهرصودة هع تطورات حجم اإلستثهارات خالل الفترة ( ،)2012-2006إذ تفٓد بٓاىات
اإلدارة العاهة لتسجٓل الشركات والترخٓص الصىاعْ فْ و ازرة اإلقتصاد بأن عدد الشركات
الجدٓدة الهسجمة سىوٓاً شٍد تزآداً هسته اًر هىذ عام  ،2007ففْ حٓن بمغ عدد الشركات الجدٓدة
الهسجمة فْ الضفة الغربٓة عام 637(2006شركة) إرتفع العدد الِ 1196شركة فْ العام
برس هال بمغ 166همٓون دٓىار أردىْ وشٍد العام  2008زٓادة كبٓرة فْ أرس الهال
 2007أ
برس هال بمغ ىحو 824
الهستثهر فْ الشركات الجدٓدة حٓث بمغت  2009لتبمغ  1653شركة أ
همٓون دٓىار.
وفْ ذلك إشارة واضحة لمهىاخ اإلستثهاري الهىاسب فْ الضفة الغربٓة أها األعوام  2010و
 2011فتراجعت عن الهستوٓات السائدة فْ العام  2009وشٍدت إستق ار اًر ىسبٓاً فْ إعداد

الشركات الهسجمة ورؤوس أهوالٍا ،وهن الهالحظ أٓضاً إىخفاض عدد الشركات الهسجمة فْ

العام  2012حٓث لم تتجاوز  1070شركة فْ حٓن بمغت رؤوس أهوالٍا حوالْ  636دٓىار.
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شكل( : )2عدد الشركات الجدٓدة الهسجمة فْ فمسطٓن ورؤوس اهوالٍا
خالل الفترة 2013-2006

الهصدر :الجٍاز الهركزي لالحصاء

 10-3البيئة اإلستثمارية في األراضي الفمسطينية
ىظ اًر لتطور األحداث السٓاسٓة وها واكبٍا ،فتحت السمطة الوطىٓة الهجال اإلستثهاري فْ هختمف

القطاعات اإلقتصادٓة حسب ها ىص عمًٓ قاىون اإلستثهار الفمسطٓىْ رقم ( )1لعام 1998م،
لتشجٓع اإلستثهار فْ فمسطٓن ،وٌذا القاىون ٓعتبر اإلطار التشرٓعْ الذي ٓكفل لمهستثهرٓن
الفمسطٓىٓٓن وغٓر الفمسطٓىٓٓن الحهآة الالزهة ،والضهاىات الضرورٓة ألهوال الهستثهر ،وٓسٍل
عمٍٓم إتخاذ ق ارراتٍم بٍذا الشأن ،واشتهل القاىون عمِ العدٓد هن الحوافز واإلعفاءات الههىوحة
العمٓا لتشجٓع
لمهستثهرٓن ،كها ىص عمِ إىشاء ٌٓئة عاهة لإلستثهار تسهِ الٍٓئة الفمسطٓىٓة ُ
اإلستثهار ،وتتهتع ٌذي الٍٓئة بشخصٓة إعتبارٓة هستقمة ،وأوكل القاىون لٍذي الٍٓئة وضع
السٓاسات اإلستثهارٓة واصدار الهوافقات عمِ كل الهشارٓع اإلستثهارٓة ،بها ٓضهن تحقٓق
الهشرع
التىهٓة اإلقتصادٓة فْ فمسطٓن وفق األٌداف والبراهج واألولوٓات الهستٍدفة ،كها قام
ّ
وصاىع القرار الفمسطٓىْ بعهل تعدٓالت  2014فْ هواد القاىون هن أجل إٓجاد قاىون عصري
لتشجٓع اإلستثهار فْ فمسطٓن وتخفٓض تكمفتً وتعوٓض هستوى الهخاطر الذي ٓواجًٍ
الهستثهرون الراغبون باإلستثهار فْ فمسطٓن فٍْ فْ أشد الحاجة إلِ جذب اإلستثهار لتهوٓل
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الخطط التىهوٓة هن خالل خمق هىاخ إستثهاري ٓتضهن كل العىاصر القاىوىٓة واإلقتصادٓة
والسٓاسٓة واإلجتهاعٓة الهالئهة .
ولذلك فإن السمطة الفمسطٓىٓة وضعت هجهوعة هن القواىٓن الضرٓبٓة التْ ٓهكن أن تزٓد هن
إٓراداتٍا ،وعمِ الجاىب أخر وضعت قواىٓن لتحفٓز اإلستثهار هها لً أثر هن إىعاش اإلستثهار
وتقوٓة اإلقتصاد الفمسطٓىْ ،وترى السمطة الفمسطٓىٓة بذلك بأىً ال بد هن تحقٓق التوازن بٓن
القواىٓن الضرٓبٓة وقواىٓن تشجٓع اإلستثهار التْ هن شأىٍا تٍٓئة الظروف لزٓادة اإلستثهار الذي
بدوري ٓؤدي إلِ زٓادة إٓرادات ضرٓبة الدخل.
حٓث تُعتبر فمسطٓن غىٓة هن ىاحٓة الفكر اإلقتصادي وهىطقة كبٓرة فْ هجال اإلستثهار ،ولكن
الظروف السٓاسٓة الهحٓطة والهتغٓرات تجعل هجال اإلستثهار بحاجة إلِ حوافز كثٓرة تتجاوز
تمك الهؤثرات والهخاطر ،والسمطة الفمسطٓىٓة بحاجة الِ إٓرادات لدعم الهوازىة فٍْ تسعِ دائهاً

لمتهوٓل هن خالل اإلٓرادات الهحمٓة وعمِ الضرائب بشكل خاص( هركز الهعموهات الفمسطٓىْ–وفا،

.)2011

 11-3القوانين واالتفاقيات التي تُعنى بتشجيع االستثمار وأثرىا عمى القرار
االسـتثماري

 1-11-3قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني

عهمت السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة هىذ هجٓئٍا إلِ أراضْ الضفة الغربٓة وقطاع غرزة عمِ القٓام

بإعداد الكثٓر هن القواىٓن وهشارٓع القواىٓن ،هن أجرل تىظرٓم الحٓراة فرْ األ ارضرْ الفمسطٓىٓة بعد

إىسحاب اإلحتالل اإلسرائٓمْ هىٍا ،سواء فْ الىواحْ السٓاسرٓة ،اإلجتهاعٓرة ،القاىوىٓة أو
االقتصادٓة وغٓرٌا ..هن أجل إٓجاد جو هن اإلستقرار فْ حٓاة الهواطن ،وهن أجرل الرقْ

والتطور لمحاق بالركب الهحٓط هن حولىا ،وكان هن أٌم القواىٓن التْ تتعمق برالىٍوض بإقتصاد

األ ارضْ الفمسطٓىٓة ٌو قاىون تشجٓع اإلستثهار الصادر عام  1995وٌرذا ال ٓعىرْ عدم أٌهٓة
القواىٓن وهشارٓع القواىٓن األخرى ،فٍىاك العدٓد هن القواىٓن الهكهمة لهٍام وأٌرداف ٌذا القاىون

بل وتسٓر جىباً إلِ جىب ،هن أجل إىجاز األٌداف الهوضوعة لً ،فقد أصدرت السمطة الوطىٓة

الفمسطٓىٓة ههثمة بهجمسٍا التشررٓعْ عرام ٌ 1995رذا القاىون وتم تعدٓمً عام  1998لٓتالءم هع

التطورات ،حٓث أصدرتً السمطة الفمسطٓىٓة هن أجرل التخفٓف هن وطأة الهخاطر الىاجهة عن
عدم اإلستقرار السٓاسْ فْ األراضْ الفمسطٓىٓة هرن ىاحٓة ،واجتذاب اإلستثهارات األجىبٓة
والهحمٓة هن ىاحٓة أخرى ،وقد لخص قاىون تشجٓع اإلستثهار (رقم1لسىة  )1998أٌدافً عبر
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ىصت عمرِ أىً "ٍٓدف قاىون اإلستثهار لتحقٓق أٌداف وأولوٓات
ىص الهادة الثاىٓة هىً ،حٓث ّ
التىهٓة فْ فمسطٓن هن خالل زٓادة االستثهارات"( هركز الهعموهات الفمسطٓىْ – وفا.) 2011 ،
 2-11-3أىم وسائل دعم اإلستثمار في فمسطين
أ -تأسٓس الٍٓئة الهسؤولة عن تشجٓع وتسٍٓل اإلستثهار فْ فمسطٓن.
ب -تقدٓم الضهاىات لمهستثهرٓن ،واإلستثهارات القائهة فْ فمسطٓن.
ت -هىح الحوافز لمهستثهرٓن.
ث -توفٓر الهىاخ الهالئم لتشجٓع اإلستثهار فْ فمسطٓن.
 1-2-11-3تأسيس الييئة المسؤولة عن تشجيع وتسييل اإلستثمار في فمسطين
الهشرع الفمسطٓىْ قد وضع الوسائل الجوٌرٓة هن أجرل
هن خالل الهادة الثاىٓة ٓتبٓن أن
ّ
الوصول لألٌداف الهرجوة هن القاىون ،فحسب الفقرة األولِ هن الهادة الثاىٓة هن ٌذا القراىون فقد
تأسست الٍٓئة الهسئولة بشكل هباشر تحت اإلشراف عمِ تىفٓذ ٌذا القاىون بحذافٓري ،وحسب
الهادة الثاىٓة عشر هن القاىون فقد سهٓت بالٍٓئة العاهة لتشجٓع اإلستثهار ،بحٓث تتهتع تمك
الٍٓئة بالشخصٓة اإلعتبارٓة الهستقمة واألٌمٓة القاىوىٓة الكاهمة لهزاولة ىشاطٍا وفقا ألحكام
القاىون ،وٓكون لتمك الٍٓئة هقر ٓستطٓع ذوي العالقة هراجعتً ،وتتكون الٍٓئة هن هجمس
هخرتص ٓضم فْ عضوٓتً ههثمٓن عن القطاع العام والخاص ،بحٓث ٓكون رئٓس ٌذا الهجمس
ٌو وزٓرر اإلقتصاد والتجارة ،وٓكون لتمك الٍٓئة كادرٌا اإلداري الكاهل كأي هؤسسرة وتتهترع
بجهٓرع الصالحٓات الههىوحة لٍا وفق ٌذا القاىون ،ووفق ٌذا القاىون فإن ٌذي الٍٓئة تتهتع بأكثر
هرن  20هٍهة حسب الهادة الخاهسة عشر هن القاىون ،ولعل أٌم ها تتهتع بً ٌو عهمٓة
الهصرادقة عمِ هىح الهشارٓع األحقٓة لإلستفادة هن ٌذا القاىون وكذلك األهر الهراقبة ووقف
اإلستفادة هن القاىون فْ تجاوز بعض الهشارٓع لمقاىون ،باإلضافة إلِ الكثٓر هن الهٍام
الرئٓسٓة التْ ال تقل أٌهٓتٍا عن غٓرٌا ،ولكن ال هجال فْ ٌذا البحث التطرف لٍا كاهمة) قاىون
رقم  1لسىة  ،1998تشجٓع االستثهار).
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 2-2-11-13منح الحوافز لممستثمرين
بالىسبة لمحوافز التْ ٓقدهٍا القاىون لمهستثهرٓن أو الرذٓن ٓرودون اإلسرتثهار فرْ األراضْ

الفمسطٓىٓة ،فقد أعطِ القاىون حوافز هن الىاحٓرة اإلجرائٓرة والترْ تتعمق بالثقة واألهان عمِ ها
ٓستثهر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة ،بحٓث تتعٍد السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة بعدم تأهٓم الهشارٓع
بشكل هطمرق إال عرن طرٓق المجوء إلِ القضاء ،كها ىصت الهادة السابعة هن القاىون عمرِ أىرً
"ال ٓجروز ترأهٓم الهشروعات أو هصادرتٍا كها ال ٓجوز الحجز عمِ أهوالٍا أو االستٓالء عمٍٓا

أو تجهٓردٌا أو هصادرتٍا أو التحفظ عمٍٓا إال عن طرٓق القضاء" ،كها ال ٓجوز هصادرة

الهشارٓع أو ىزع الهمكٓة عىٍا إال فْ حاالت الهصرمحة والهىفعرة العاهة ،وذلك بعد تعوٓض

صاحب الهشروع عن خسائري التْ قد تىشأ عن ىزع الهمكٓة كها ورد فْ الهادة الثاهىة ،حٓث

ىصت عمِ أىً " ال ٓجوز ىزع عقارات الهشروع كمٍرا أو بعضرٍا إال لمهىفعة العاهة طبقاً لمقاىون
وهقابل تعوٓض عادل عن قٓهة العقار عمِ أساس القٓهرة السروقٓة لمعقار والخسائر األخرى التْ

قد تمحق بً ىتٓجة ىزع الهمكٓة" ،كها قدم القاىون ىوعاً آخر هن الحوافز اإلجرائٓة ،وٌْ حرٓة

تحوٓل أرس الهال الهستثهر واألرباح الهتحققة إلِ الخارج كها ورد فْ الهادة العاشرة هن القاىون،

حٓث ضهىت ٌذي الهرادة حرٓة التهوٓل ألي إٓراد هالْ إلِ الخارج وبأي عهمة قابمة لمتحوٓل ٓقبل
بٍا الهستثهر ،كها ضهن القاىون حسب الهادة السادسة هىً فْ الفقرة األولِ أىً ال ٓجوز التهٓٓز
بٓن أي هن الهستثهرٓن هن حٓث التهتع باإلهتٓازات الههىوحة حٓث ىصت الفقرة األولرِ هرن

الهرادة السادسة عمِ أىً "ال ُٓستثىِ أي هستثهر هٍها كان ،هرن التهترع باإلهتٓرازات الههىوحة وفقاً
ألحكام ٌذا القاىون" ،كها أعطِ القاىون ضهاىات إجرائٓة هن الىواحْ القاىوىٓة فْ حل
الى ازعرات هرا برٓن الهستثهر والٍٓئة العاهة لألستثهار الههثمة لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة ،حٓث
ضهن آلٓة لحرل الىزاعات بحٓث أىً إذا إعتقد أحد الطرفٓن وٌها الهستثهر والسمطة الوطىٓة بان

ٌىاك ىزاعاً قرد ىشأ بٓىٍها ،فإىً باإلستطاعة ألي هن الطرفٓن الطمب بإجراء هفاوضات بٓىٍها
لحل الىزاع القائم وفق أحكام ٌذا القاىون ،فإذا ها فشمت الهفاوضات فْ الفترة الهحددة ٓحق ألي
هرن الطررفٓن المجوء إلِ طرف ثالث هستقل وهمزم لمتحكٓم بٓىٍها أو لمهحاكم الفمسطٓىٓة ،وذلك

حسب ها ورد فْ الهادة  39هن ٌذا القاىون والهادة  .40وٌذا هن ىاحٓة الضهاىات والحوافز
اإلجرائٓة التْ كفمٍا القاىون لهن أراد اإلستثهار فرْ األراضْ الفمسطٓىٓة ،حٓث أعطِ القاىون
ضهاىات تضاٌْ بل وتزٓد عن الضهاىات اإلجرائٓرة التْ أعطتاٌا الكثٓر هن البمدان الهجاورة

هن حٓث ىوعٓة ٌذي الضهاىات كها سٓتبٓن الحقاً عىرد إجراء دراسة هقارىة ها بٓن قاىون تشجٓع

االستثهار الفمسطٓىْ والقواىٓن الهشابٍة فرْ بعرض الدول الهجاورة ( قاىون رقم ( )1السىة ،1998

تشجٓع االستثهار).
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الضهاىات والحوافز التْ ٓوفرٌا قاىون تشجٓع اإلستثهار ٌْ الضهاىات والحوافز الهادٓة ،وتكون
عمِ شكل إعفاءات جهركٓة وضرٓبٓة ،فقد تعددت الهواد القاىوىٓة فْ ٌذا القاىون التْ أعطت
لمهستثهر ولهرن أراد اإلسرتثهار الحوافز الهادٓة الهغرٓة ،فهثالً حسب ها ورد هن حوافز اإلستثهار
بالىسبة لمهوجودات الثابتة ألي هشروع ٓستفٓد هن ٌذا القاىون و بحسب الهادة  22هن القراىون

فإىرً ٓتوجرب إعفراء الهوجودات الثابتة لمهشروع هن جهٓع الجهارك والضرائب ،شرٓطة إدخالٍرا
إلرِ األ ارضرْ الفمسطٓىٓة فْ الوقت الهحدد هن قبل الٍٓئة العاهة لإلستثهار ،وكرذلك بالىسربة
لقطرع الغٓرار الهستوردة لمهشروع فإىٍا تُعفِ هن الجهارك والضرائب ،عمِ أن ال تزٓد عن قٓهة

 % 15هرن قٓهة الهوجودات الثابتة لمهشروع ،وكذلك تُعفِ جهٓع الهوجودات الثابتة الترْ تمرزم
لتوسرٓع الهشروع وتطوٓري هن الجهارك والضرائب شرٓطة أن ٓؤدي ذلك إلِ زٓادة اإلىتاجٓة

لمهشروع ،وكذلك أي زٓادة تط أر عمِ قٓهة الهوجودات الثابتة ،ىاتجة عن إرتفاع األسعار لتمك
الهوجودات فْ بمد الهىشأ أو زٓادة أجور الشحن أو سعر التحوٓل ،وكذلك هىح القاىون الهشارٓع
التْ تصادق عمٍٓا ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار وحاصرمة عمرِ التراخٓص الالزهة حوافز هادٓة عمِ
أساس أرس هال الهشروع ،فقد قسم القاىون ٌذي الفئرات إلِ ثالثة أقسام ،بحٓث تُهىح اإلعفاءات
الهىصوص عمٍٓا فْ القاىون وفقاً لٍذا التقسرٓم ،حٓرث قسهٍا حسب الهادة  23هن القاىون إلِ
هشارٓع ٓتكون:

أ -رأسهالٍا هن هائة ألف دوالر حتِ أقل هن همٓون ،حٓث هىحٍا القاىون إعفاء هرن
الضررٓبة لهدة خهس سىوات هن تارٓخ بدآة إىتاجٍا ،وبعدٌا أخضعٍا لضرٓبة دخل
عمِ ربحٍا الصرافْ بهعدل  % 10لغآة ثهاىٓة سىوات إضافٓة.
ب -رأسهالٍا هن همٓون دوالر حتِ أقل هن خهسة هالٓٓن دوالر ،حٓث هىحٍا إعفاء هن
ضرٓبة الدخل لهدة خهس سىوات هن تارٓخ بدآة إىتاجٍا ،ثم بعدٌا أخضعٍا لضرٓبة
دخل عمِ صرافْ ربحٍا بهعدل  % 10ولغآة إثىْ عشر سىة إضافٓة.
ت -رأسهالٍا أكثر هن خهسة هالٓٓن دوالر كذلك هىحٍا إعفاء هن ضرٓبة الدخل لهردة خهسر
سىوات هن تارٓخ هزاولتٍا ىشاطٍا ،ثم بعدٌا أخضعٍا لضرٓبة عمِ صافْ ربحٍا لهردة
سرت عشرة سىة إضافٓة بهعدل إسهْ قدري ( %10قاىون رقم ( )1السىة  ،1998تشجٓع

االستثهار) .
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أضاف القاىون فْ الهادة  23هن القاىون (رقم  1لسىة  )1998هشارٓع لٍا صفة خاصة هن
ورس الهال ،وٓصادق عمٍٓا فقط هجمس الوزراء وبقرار هىً ،فقد أعطاٌا القاىون
حٓرث الىروع أ
إعفاء لهردة خهرس سىوات هن ضرٓبة الدخل هن تارٓخ بدآة ىشاطٍا ثم بعدٌا أخضعٍا لضرٓبة
دخل بهعدل  % 10عمِ صافْ ربحٍا لهدة عشرٓن سىة إضافٓة ،كها أن القاىون حسب الهادة
الرابعة والعشرٓن هىً فإىً وضع إستثىاءات هن أجل زٓادة هدة اإلعفاءات ،وذلك وفقاً لقرار

هجمس الوزراء فٍو الهخول بذلك إذا ها ارتأى هجمس الوزراء الهصمحة العاهة هن وراء زٓادة هدة

تهٓز حسب هجال عهل الهشرروع ،الهوقع الجغرافْ ،هدى اإلسٍام فْ زٓادة
اإلعفاء ،وخاصةً إذا ّ
الصادرات أو خمق فرص العهل ،كها أعطِ القاىون ٌاهشاً هن جواز هىح هعاهمة تفضٓمٓة
لمهستثهر الوطىْ إذا هرا رأت السمطة الوطىٓة الهصمحة فْ ذلكٌ .ذي أٌم الضهاىات الهادٓة

التْ قدهٍا قاىون تشجٓع اإلستثهار لمهسرتثهر أو لهرن أراد اإلستثهار فْ األراضْ الفمسطٓىٓة،
وبالىظر إلِ تمك الضهاىات الهادٓة فإىٍا هن الهالحرظ أىٍرا بالىسبة لمتقسٓم لٍا حسب أرس هال
الهستثهر ،فإىٍا بدأت بهئة ألرف دوالر فهرا فروق حترِ تستطٓع اإلستفادة هن الحوافز واإلهتٓازات
الههىوحة هن خالل ٌذا القاىون ،وٌذا بدوري أخررج الكثٓر هن الهشارٓع القائهة هن قائهة اإلستفادة
هن قاىون تشرجٓع االسرتثهار ،حٓرث أن غالبٓة الهشارٓع الصىاعٓة الهوجودة فْ أراضْ الضفة
الغربٓة ٓكون أرس هالٍا أقل هن هئرة ألف دوالر ،بالتالْ أصبحت تمك الهشارٓع خارج ىطاق
اإلستفادة هن القاىون،
وكذلك فإ ن القاىون لم ٓتطرق بربط الحوافز الهقدهة فْ ٌذا الهجال بالىاحٓة التشغٓمٓة ،حٓث أىً
لم ٓقم بربط هقدار الحوافز الهقدهة والتسٍٓالت بعدد العهال الواجب تشغٓمٍم ،أي أىرً كمها زاد
عدد العهال كمها زادت التسٍٓالت والحوافز هن قبل السمطة الفمسطٓىٓة لتمك الهشارٓع ،وكذلك
بالىسبة لهدة اإلعفاءات فإىً هن الهالحظ بأىٍا طوٓمة األهد ،فقد تصل كها تبرٓن فرْ الهادة 23
هن القاىون إلِ أكثر هن عشرٓن عاهاً ،واقتصادٓاً هن الهعرروف أىٍرا أي القٓهرة لإلعفاءات
تقترب هن الصفر بعد هضْ عشرٓن عاهاً هن عهر الهشروع اإلقتصادي ،بالتالْ فإن تمك

اإلعفاءات لن تؤثر عمِ ربحٓة الهشروع ،وبالتالْ لن تؤثر عمِ القرار اإلستثهاري ،وبالىسبة
لطبٓعة الهشارٓع الخاصة التْ ٓقرٌا وٓصادق عمٍٓا هجمس الوزراء هن حٓث الكم والىوع ،فٍْ

واضحة وبالتالْ باإلستطاعة التالعب بٍا وبتمرك الفقررة وتأوٓمٍرا حسرب الهصمحة الضٓقة (قاىون
رقم  1لسىة  ،1998تشجٓع االستثهار).
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 3-11-3التعديالت األخيرة (لقانون تشجيع األستثمار في فمسطين لعام )2014
ٓشكل األستثهار عاهل أساسْ فْ التأثٓر عمِ عجمة التىهٓة فْ غالبٓة األقتصادٓات فْ العالم،
وٓتعهق تأثٓر اإلستثهار بشقًٓ العام والخاص فْ فمسطٓن ىظ اًر لمظروف اإلستثىائٓة والهحددات
الخارجٓة التْ تؤثر عمِ هسٓرة التىهٓة فْ فمسطٓن ،وتتحكم فْ هستوى أداء اإلقتصاد
الفمسطٓىْ وتحدٓد هؤشراتً اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة ،ورافق إطالق عهمٓة التسوٓة السٓاسٓة
واىشاء السمطة الفمسطٓىٓة توقعات هتفائمة بإستقرار األوضاع السٓاسٓة واألهىٓة ،وتطور أداء
اإلقتصاد الفمسطٓىْ ،وكان هن الضروري فْ حٓىً أن تقوم السمطة بخمق وتحسٓن البٓئة
القاىوىٓة والهؤسساتٓة الهالئهة لجذب اإلستثهارات الخاصة ،ولقد صدر اول قاىون لتشجٓع
اإلستثهار الفمسطٓىْ لمعام  1995هن قبل رئٓس السمطة ،تبعً قاىون لعام  1998كأول قاىون
لإلستثهار ٓصدر عن الهجمس التشرٓعْ ،واشتهل القاىون لعام  1998عمِ العدٓد هن الهزآا
واإلعفاءات الهوجٍة لمهستثهرٓن الهحمٓٓن واألجاىب لتوجًٓ إستثهاراتٍم لمهىاطق الفمسطٓىٓة،
ولكن ٓبدو أن تأثٓر العواهل والهحددات السٓاسٓة واألهىٓة الهعاكسة لبٓئة التىهٓة واإلستثهار التْ
سادت الواقع الفمسطٓىْ بعد العام  2000كان كبٓ اًر ،وفق التأثٓرات الهصاحبة لرزهة اإلعفاءات
والتسٍٓالت الهقدهة لمهستثهرٓن فْ القاىون الفمسطٓىْ ،هها ساٌهت ٌذي العواهل فْ خمق بٓئة
طاردة لإلستثهارات هها أدى إلِ تراجع هستوى اإلستثهارات الخاصة ،حٓث شٍدت الفترة التالٓة
لمعام  2000تراجعاً كبٓ اًر بىسبة اإلستثهارات الخاصة ،وبمغ هعدل التراجع فْ اإلستثها ارت أكثر
هن  %38عن هستواٌا عام 1994م ،كها تراوحت ىسبة اإلستثهارات الخاصة إلِ الىاتج الهحمْ
الفمسطٓىْ بٓن  13الِ  % 15فْ السىوات الثالث عشرة األخٓرة هقارىة بحوالْ  %22فْ عام
1990م(هركز تطوٓر القطاع الخاص.)2013 ،
وفْ إطار تحسٓن الواقع القاىوىْ ،والتعاهل بواقعٓة هع هتطمبات جذب االستثهار ،وتحفٓز
الهستثهرٓن واإللتفات لإلحتٓاجات التىهوٓة الشاهمة والقطاعٓة والجغرافٓة ،أدخمت السمطة تعدٓالت
هٍهة عمِ البٓئة القاىوىٓة ،وذلك بإصدار القاىون الهعدل لعام  ،2011وتهحورت التعدٓالت عمِ
لرس الهال هن  100الف دوالر إلِ  250الف دوالر ،وأعادت تعدٓل تقسٓم
زٓادة الحد األدىِ أ
شرائح اإلستثهارات الحاصمة عمِ اإلعفاءات ،حٓث رفع سىوات اإلعفاء الكمْ هقابل إلغاء
سىوات اإلعفاء الجزئْ ،واضاف التعدٓل هعٓار تشغٓل األٓدي العاهمة بجاىب أرس الهال
لمحصول عمِ اإلعفاءات الواردة فْ القاىون ،حٓث أشارت الهادة ( )15هن تعدٓالت لعام
 2011إلِ جواز إ ىٍاء العهل بهبدأ هىح الحوافز بعد سىتٓن هن تارٓخ العهل بالقاىون ،بحٓث أن
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القاىون صدر بدآة عام  2011فإن هدة السىتٓن إىتٍت هع هطمع العام  ،2013وأصبح صاىع
القرار الفمسطٓىْ أهام خٓار إستخدام صالحٓتً فْ تجهٓد الحوافز واإلعفاءات أو تأجٓل ٌذا
الهوضوع ،واختار هجمس الوزراء إصدار قرار بتهدٓد العهل بالقاىون حتِ ىٍآة عام ،2013
و ارفقً قرار داخمْ هن ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار بعدم قبول طمبات جدٓدة وذلك هن بدآة شٍر 11
هن عام  ،2013هع إىتٍاء فترة التهدٓد تم العهل عمِ إعداد قاىون جدٓد لتشجٓع اإلستثهار،
وصدر قاىون بهوجب قرار رئاسْ حهل الرقم ( )7لسىة  2014بشأن تعدٓل قاىون تشجٓع
اإلستثهار الفمسطٓىْ (قرار هجمس الوزراء لعام. )2013 ،
تهحورت التعدٓالت حول قاىون تشجٓع اإلستثهار رقم( )1لسىة  ،1998وكذلك حول عقد حزهة
الحوافز والتْ تهىح بهوجبً الٍٓئة لمهستثهر حوافز سواء ضرٓبٓة أو غٓر ضرٓبٓة ،بها فْ ذلك
الرسوم عمِ الهعاهالت ،خدهات الدعم الهساىدة ،التدرٓب ،الخدهات الموجستٓة وكذلك هدى
الهقرة ضهن ىظام عقد حزهة الحوافز هن كافة الحوافز الهىصوص
إستفادة األىشطة اإلقتصادٓة ّ
عمٍٓا بالقاىون.

 12-3اإلمتيازات الممنوحة لممستثمرين
من أىم اإلمتيازات الممنوحة لممستثمرين ما يمي( :وفا)2011 ،

أ -إن قاىون اإلستثهار الفمسطٓىْ ال ٓستثىْ أي هستثهر ،فمسطٓىٓاً كان أم عربٓاً أم أجىبٓاً
هن التهتع بهزآاي ،كها أن القاىون ٓه ّكن الهستثهرٓن هن اإلستثهار فْ أي هشروع هن

كافة القطاعات االقتصادٓة بفمسطٓن.

ب -اإلعفاء هن ضرٓبة الدخل ،والرسوم الجهركٓة ،وضرٓبة الشراء الهفروضة عمِ أالت
والهعدات والهواد األولٓة ولهدة خهس سىوات هقطوعة ،وتخفٓض فْ ىسبة الضرائب
عمِ صافْ األرباح حسب حجم رأس هال الهشروع لهدة تصل  20عاهاً إضافٓة.
ت -هىح إعفاءات إستثىائٓة إضافٓة لمهشارٓع التْ ٓكون  %25هن إىتاجٍا أو أكثر
هخصص لمتصدٓر ،بشرط أن ال تىفمت القٓهة الهضافة الوطىٓة فْ هىتجاتٍا عن %30
أقر القاىون حوافز إضافٓة لمهشارٓع الزراعٓة الهعدة لمتصدٓر.
هن التكمفة اإلجهالٓة ،و ّ
ث -كفل القاىون عدم الهساس بالحقوق الجوٌرٓة لمهستثهر هٍها كاىت جىسٓتً ،حٓث حظر
تأهٓم أو هصادرة أي إستثهار هٍها كاىت جىسٓتً ،أو أي إجراء ٓحرم الهستثهر هن
السٓطرة عمِ هشروعً دون هوافقتً.
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جٓ -هىح الهستثهر غٓر الفمسطٓىْ حق اإلقاهة الدائهة وفقاً لمقواىٓن السارٓة ،وٓهىح ٌذا
الحق لمفىٓٓن والخبراء العاهمٓن فْ الهشروع ،أها الفمسطٓىْ الهغترب والذي ٓقوم بتقدٓم

هشروع فْ أحد الهجاالت ٓحصل عمِ بطاقة ٌوٓة.

 4.2المبحث الرابع :اإلعفاء اإلستثماري
 1-4ماىية اإلعفاءات اإلستثمارية
تعرد اإلعفراءات اإلستثهارٓة هوضروعاً هٍهراً ٓشرغل برال كرل هرن الهسرتثهر و الدولررة الهشررجعة

لإلسررتثهار فٍٓررا ،وخصوص راً بالىسرربة لمرردول الىاهٓررة التررْ تفتقررر الررِ رؤوس اإلهروال الهعردة
لإلسرتثهار ،فتحراول جرذب رؤوس األهوال ٌذي بكرل الطررق و الوسرائل كرْ تقروم بعهمٓرات التىهٓرة،
ٌرذا برالطبع هرع ضرهان حسرن التطبٓرق وتطروٓر البىرِ التحتٓة و الهرتكزات األساسٓة لمدولة،
والتْ تمجأ إلٍٓا الدول الىاهٓة بٍدف توفٓر إستثهارات تعهل عمِ تىهٓة الدولة ،والرفع هن
هستواٌا اإلقتصادي بٓىها تستخدهٍا الدول الهتقدهة لتشجٓع اإلستثهارات الجدٓدة ،وسٓاسة
اإلعفاءات الضرٓبٓة ٓعتهد ىجاحٍا عمِ عدالة الضرٓبة وعمِ إستقاللٍا ،وتىقسم اإلعفاءات إلِ
دائهة وهؤقتة ،ولذلك فإن كثٓ اًر هن الدول تٍتم باإلعفاء اإلستثهاري لجذب الهستثهرٓن هثل
كولوهبٓا ،الههمكة الهتحدة والجزائر ،حٓث ٓتأثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ هستوى العالم فْ قطاع

الصىاعة بإختالف العٓىات وىوعٓتٍا لمشركات العاهة ولمشركات ذات الهسؤولٓة الهحدودة ،فعمِ
سبٓل الهثال اإلعفاء الضرٓبْ لً تارٓخ طوٓل فْ كولوهبٓا؛ فٍو ٓعتبر حاف اًز هٍهاً لىهو وازدٌار
القطاع الصىاعْ بشكل خاص ،وأها فْ الههمكة الهتحدة فٓخضع اإلستثهار لضرٓبة الههمكة

الهتحدة إذا تم شراء أصولٍا وبٓعٍا هن قبل الهستثهر الرئٓسْ فْ الههمكة الهتحدة ،وكذلك فْ
حال كان اإلستثهار قصٓر األهد هثل البٓع والشراء ،ولٓس دائهاً كاإلستثهار فْ البورصة ،فٓتم

إجراء الهعاهالت داخل البمد وتخضع ٌىا إلِ أرباح ضرٓبة الههمكة الهتحدة).)John ,2009

فْ الجزائر ٓتم اعفاء الهشروع اإلستثهاري لهدة  10سىوات ،وذلك بعد هزاولرة ىشراطً الفعمرْ هرن
الضرائب الهتوقعة ،وضرٓبة الدخل التْ تخضرع لٍرا األربراح الهوزعرة والضررائب عمرِ الهردفوعات
اإلجهالٓة والضرٓبة الهٍىٓة .وٓتم إعفراء الههتمكرات غٓرر الهىقولرة الترْ تردخل فرْ إىجراز الهشرروع
اإلسررتثهاري هررن ض ررٓبة العقررارات لهرردة  10سررىوات هررن برردء تررارٓخ إهتالكٍررا ،باإلضررافة إلررِ هررىح
زٓررا أخرررى عمررِ ىحررو ٓزٓررد هررن اإلسررتثهارات هثررل :ترحٓررل العجررز وهرردد فت ررات اإلسررتٍالك(زٓررن،
ها
.)2004
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 2-4الحوافز التشجيعية لإلستثمار وعالقتيا باإلعفاء اإلستثماري

تمجأ الدول إلِ تقدٓم الحوافز التشجٓعٓة لإلستثهار كأسموب فعال لتىهٓة القطاع اإلقتصادي،

هن خالل زٓادة رؤوس األهوال التْ تستخدم لتىهٓة هشارٓع إقتصادٓة هختمفة فْ داخل الدولة،

فٍْﺃﺩﺍﺓ تَجًٓ َتشجٓع اإلستثهاﺭﺍﺕ بها ٓتفﻕ َتحقٓﻕ ﺍألٌﺩﺍف اإلقتصادٓة َﺍإلجتهاعٓة
لمهجتهع ،حٓث أن فرض ضرائب عالٓة عمِ الدخل ٓؤدي إلِ إبعاد الهستثهرٓن عن توظٓف
أهوالٍم ،وٌىاك هجهوعة هن األٌداف لمحوافز التشجٓعٓة أٌهٍا( :زٓن)2004 ،

أ -تخفٓض هخاطر إستثهارات هعٓىة.

ب -تحسٓن ربحٓة اإلستثهارات.

ت -زٓادة األىشطة الهىتجة فْ الهجتهع.

 3-4الحوافز المتعمقة في قانون تشجيع اإلستثمار الفمسطيني

ُٓسهح بإعفاء الهشارٓع اإلستثهارٓة لفترات ترتبط بقٓهة الهشارٓع اإلستثهارٓة ،وعمًٓ جاءت
الهادة( )8فْ التعدٓل الجدٓد لتدخل تعدٓالت جوٌرٓة عمِ اإلعفاءات الهقدهة لمهشارٓع
اإلستثهارٓة ،وكاىت أبرز التعدٓالت تهثل بهىح إعفاء لضرٓبة الدخل لمهشارٓع الزراعٓة،
وٓتعارض ٌذا التعدٓل هع ها جاء فْ قاىون ضرٓبة الدخل هن تعدٓالت العام  2011عمِ قاىون

ضرٓبة الدخل ،والتْ لم تدرج دخل الشخص الطبٓعْ هن الهزارعٓن ضهن الدخول الهعفاة هن

ضرٓبة الدخل ،وفْ ظل الهحددات الكثٓرة والهؤثرة عمِ البٓئة اإلستثهارٓة فْ فمسطٓن،

الهشرع وصاىع القرار ،هن أجل إٓجاد قاىون عصري لتشجٓع
فالهسؤولٓة األكبر تقع عمِ عاتق
ّ
اإلستثهار فْ فمسطٓن وتخفٓض كمفتً وتعوٓض هساوىء الهخاطر الهرتفعة الذي ٓواجًٍ
الهستثهرون الراغبون فْ اإلستثهار فْ فمسطٓن ،ورغم سعْ السمطة هىذ إىشائٍا إلِ إٓجاد

وتحسٓن البٓئة القاىوىٓة الهحفزة عمِ اإلستثهار ،إالّ أن عهمٓة التحسٓن والتعدٓل تظل عهمٓة
دٓىاهٓكٓة هتجاوبة لمتغٓٓرات والهعطٓات الجدٓدة عمِ العىاصر الهكوىة لمبٓئة اإلستثهارٓة ،وجاء

قرار التعدٓل  2014عمِ قاىون تشجٓع اإلستثهار فْ إطار عهمٓة التحسٓن الهستهر لمواقع
وعرف التعدٓل الجدٓد عقد حزهة الحوافز بأىً
القاىوىْ ،وهحاوالت توفٓر بٓئة قاىوىٓة هىاسبةّ ،
عقد تهىح بهوجبً الٍٓئة لمهستثهر حوافز سواء ضرٓبٓة أو غٓر ضرٓبٓة ،بها فْ ذلك (الرسوم
بىاء عمِ قرار صادر
عمِ الهعاهالت ،خدهات الدعم والهساىدة ،التدرٓب والخدهات الموجستٓة)ً ،
عن هجمس إدارة الٍٓئة هقابل إلتزام الهستثهر لتىفٓذ هشروعً وفقاً لمشروط الواردة فْ ٌذا العقد.
ورد تعرٓف عقد حزهة الحوافز ألول هرة فْ تعدٓالت العام  ،2011وفْ تعدٓالت  2014أىٍا
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أشارت إلِ صالحٓة الٍٓئة فْ هىح الحوافز الواردة فْ القاىون ،فْ حٓن أن الذي كان سائداً ٌو
هىح حوافز إضافٓة (هاس.)2014 ،

 4-4قرار مجمس الوزراء رقم ( )4لسنة 2015م بنظام تشجيع اإلستثمار

أصدر هجمس الوزراء ىظام قاىوىْ لً عالقة باإلستثهار ،وجاء ذلك إستىاداً ألحكام القاىون

األساسْ الهعدل لسىة  2003وتعدٓالتً وألحكام قاىون تشجٓع اإلستثهار فْ فمسطٓن رقم ()1
وبىاء عمِ تىسٓب هجمس إدارة ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار الفمسطٓىٓة ،الىظام جاء
لسىة ،1998
ً
كاالتْ( :هاس)2014 ،
 1-4-4مادة رقم()1

قاىون بشأن تشجٓع اإلستثهار رقم( )1لسىة  1998وتعدٓالتً ،وٓشار إلًٓ فٓها بعد بر (القاىون
الهعدل وتعدٓالتً) ،الهوظف العاهل فْ الهشروع :كل شخص طبٓعْ ٓعهل بدوام كاهل وهثبت
عمِ قسائم ضرٓبة دخل الهوظفٓن ،الهوظف الهؤٌل العاهل فْ الهشروع كل شخص طبٓعْ

ٓحهل هؤٌالً أكادٓهٓاً أو هٍىٓاً وفق الهعآٓر والضوابط التْ ٓحددٌا هجمس إدارة الٍٓئة وٓعهل

بدوام كاهل وهثبت عمِ قسائم ضرٓبة دخل الهوظفٓن.
 2-4-4مادة رقم()2

لغآات األستفادة هن القاىون تكون عهمٓة تطوٓر الهشروع القائم خالل هدة زهىٓة أقصاٌا عاهٓن
هن تارٓخ بدء عهمٓة التطوٓر الفعمْ ،عمِ الىحو الذي ٓعتهدي هجمس إدارة الٍٓئة عىد هصادقتً

بىاء عمِ ها ٓضٓف الهشروع القائم هن رأس
عمِ خطة التطوٓر .وٓتم إحتساب ىسبة التطوٓر ً
هال وهعدات وآلٓات وأٓدي عاهمة.
 3-4-4مادة رقم()3

تستفٓد هن الحوافز الهقرة فْ القاىون الهشارٓع الجدٓدة التْ توظف خهسة وعشرٓن هوظفاً عاهالً
عمِ األقل ،أو الهشارٓع القائهة التْ تضٓف خهسة وعشرٓن هوظفاً عاهالً جدٓداً إضافة إلِ
عدد العهال الهوجودٓن ،إعتبا اًر هن تارٓخ سرٓان القاىون الهعدل رقم ( )7لسىة 2014م ،وٓجب

بىاء عمًٓ،
عمِ الشركة أو الهشروع اإلحتفاظ بالحد األدىِ لعدد الهوظفٓن الذي تم هىح اإلعفاء ً
وذلك طٓمة فترة سرٓان اإلعفاء.
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 5-4عالقة اإلعفاء اإلستثماري باإليرادات الضريبية

إن هفٍوم اإلستثهار ٓتغٓر حسب الىظرة الهحاسبٓة أو اإلقتصادٓة أو الهالٓة ،وٓعتبر تهوٓل
اإلستثهار الوظٓفة األساسٓة والهحرك الرئٓسْ لعهمٓة اإلستثهار ،وهن إجل تحقق الىشاط
اإلقتصادي لمهستثهرٓن فإن اإلعفاء اإلستثهاري ٌو هن األساسٓات فْ دعم اإلقتصاد
الفمسطٓىْ ،وان السبٓل الوحٓد لتىهٓة اإلقتصاد ٌو إقاهة هشارٓع إستثهارٓة واستغالل ثرواتٍا
عمِ أكهل وجً ،حٓث ٓتم تقٓٓم أثر اإلعفاء اإلستثهاري فْ تشجٓع اإلستثهار ،بحٓث هن

الهثمِ لمهشارٓع اإلستثهارٓة
الههكن أن ٓزٓد هن األرباح الهالٓة ،وعمًٓ سوف ٓتم إتخاذ الق اررات ُ
بشأن اإلعفاءات اإلستثهارٓة ،وٌذا ال ٓتم اإل بتوفٓر الق اررات الالزهة والهوارد الهالٓة وتجسٓدٌا
عمِ أرض الواقع ،هع األخذ بعٓن اإلعتبار هجاالت وهحددات اإلستثهار التْ تم تىاولٍا وذكرٌا

سابقاً ،وٓجب كذلك اإللتفات إلِ أٌم الضهاىات فْ قواىٓن اإلستثهار الفمسطٓىْ ،وكذلك الحوافز

فْ قاىون اإلستثهار الفمسطٓىْ وكان البد هن اإلٌتهام فْ ٌذا اإلطار لعدم ضٓاع حقوق

الخزٓىة.

إن إسررتخدام اإلعفرراءات الض ررٓبٓة ٓترتررب عمٓررً عجررز ف رْ عوائررد الدولررة الض ررٓبٓة ،لررذا ٓج رب أن
ٓك ررون إس ررتخداهٍا هدروسر راً ،بحٓ ررث ٓقاب ررل ٌ ررذا العج ررز هىفع ررة فعمٓر رة تع ررود عم ررِ الدول ررة ف ررْ زٓ ررادة
الهشارٓع اإلستثهارٓة وزٓادة تشغٓل األٓدي العاهمة ،وغٓر ذلك هن عوائد وا ّال إتُّخذت ٌذي الحوافز

هجرد أداة لٍدر هوارد الدولة لٓس إ ّال ،ففاعمٓة ٌذي اإلعفاءات تتحردد هرن خرالل ىقطترٓن هٍهترٓن،
وٌها عمِ الىحو التالْ :

أ -قد تكون اإلعفاءات عقٓهة :بهعىِ أىٍا غٓر ذات جدوى ،فاإلستثهار بوجودٌا
وعدهً قائم كاإلستثهار فْ الهشروعات الهربحة والجذابة ألي هستثهر ،إذ ٓسعِ

إلٍٓا حتِ فْ غٓاب اإلعفاءات ،كذلك فْ حال وجود اإلعفاء الضرٓبْ إلِ جاىب
حافز ضرٓبْ آخر قد ٓحهل أث اًر تىافسٓاً بٓىٍها ،بحٓث ٓصبح اإلعفاء وقتٍا غٓر

ذي جدوى.

ب -هن ىاحٓة الهستفٓد هن اإلعفاءات الضرٓبٓة :تفٓد اإلستثهارات الجدٓدة دوىاً عن

تعد الهىشآت الصغٓرة أكثر تأث اًر باإلعفاءات
اإلستثهارات القائهة أو التوسعات ،كها ّ
هن الهشارٓع الكبٓرة وتفٓد اإلستثهارات قصٓرة األجل ،أها طوٓمة األجل فال تستفٓد
هىٍا بالدرجة ىفسٍا إال إذا كاىت اإلعفاءات طوٓمة وقابمة لمتجدٓد ،فاإلعفاءات ال

تعد فعالة بخصوص الهشروعات كثٓفة رأس الهال التْ ال تستطٓع تكوٓن أرباح فْ
ّ
السىوات األولِ ،فٍْ ستفٓد الشركات الرابحة ألىٍا ستزٓد هن عوائد إستثهارٌا ،ولن
تفٓد الشركات الخاسرة التْ لن تدفع ضرائب بكل األحوال ،أي أن اإلعفاء ٓفٓد
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اإلستثهارات هحددة الهخاطر ،لذلك ىرى أن هعظم الهشروعات التْ إتجٍت ىحو
الدول الىاهٓة فْ هجهمٍا هشروعات تجارٓة وصىاعات إستٍالكٓة.

ٓعد أكثر األدوات الضرٓبٓة حساسٓة لمتخطٓط الضرٓبْ؛ ألن العوائد هن
إن اإلعفاء الضرٓبْ ّ
ٌذا الحافز هضهوىة لمهستثهر ،وكذلك فإن اإلعفاء الضرٓبْ قد ٓصبح وسٓمة لتجىب دفع
الضرٓبة ،فقد تىشأ هىشآت تحت تسهٓات جدٓدة لإلستفادة هن هدة إعفاء جدٓدة؛ هها ٓؤدي إلِ

خسارة فْ هوارد الدولة ،أو قد تغٓر الشركة شكمٍا القاىوىْ لإلستفادة هن إعفاء ٓرتبط بشكمٍا

الجدٓد ،أو تغٓر هوقع الهشروع ،أو التوسع عمِ هراحل أو اإلىدهاج والتصفٓة لإلستفادة هن
إجازة جدٓدة ،أو قد تج أز الشركة الكبٓرة إلِ وحدات صغٓرة لإلفادة هن تخفٓضات ضرٓبٓة

هخصصة لهصمحة الهىشآت الصغٓرة ،باإلضافة الِ أن اإلجازة الضرٓبٓة تجعل الهستثهرٓن
بهىأى عن إطالع هوظفْ الضرائب عمِ أعهالٍم أثىاء فترة السهاح الضرٓبْ ،حٓث ثار جدل

كثٓر حول فاعمٓة اإلعفاء الضرٓبْ بوصفً أحد أىواع الحوافز الضرٓبٓة وحاف اًز لإلستثهار ،وهع

ذلك فإن اإلعفاء الضرٓبْ حافز ضرٓبْ هٍم لتحفٓز بعض اإلستثهارات ،وٓقع عمِ عاتق
الهشرع ربط ٌذا الحافز باألٌداف التىهوٓة لمدولة ،واطالق اإلعفاءات حٓث هكاىٍا الهىاسب

بعٓداً عن الٍدر ،وال سٓها الهشروعات الصغٓرة ،كها ال بد هن إعتهاد سٓاسة التدرج فْ هدة
اإلعفاء بحسب أٌهٓة الٍدف الهبتغِ هن تطبٓق ٌذي السٓاسة (هاس. )2014 ،

 5.2المبحث الخامس :الدراسات السابقة
 1.5.2الدراسات العربية

أ -دراسة (سرية )2016 ،بعنوان" :اإلمتيازات الجبائية لتحفيز اإلستثمار الخاص في الجزائر"
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ توضٓح هدى هساٌهة السٓاسة الجبائٓة واإلهتٓازات الهقدهة هن خاللٍا
بالتطرق إلِ هختمف التفاصٓل الخاصة بالتعدٓالت التْ هست القاىون الجبائْ ،ودراسة هدى

فعالٓتٍا فْ تطوٓر وتشجٓع وجمب اإلستثهار ،وهن ثم الىٍوض باإلقتصاد الوطن ،وأستخدم
الباحث الهىاٌج الهتعددة فْ الدراسات اإلقتصادٓة ،وعمًٓ فقد إعتهد الباحث عمِ الهىٍج

التارٓخْ والهىٍج الوصفْ ،كها إتخذ الباحث هن التحمٓل هىٍجاً فْ تحمٓل هختمف اإلهتٓازات

والتحفٓزات الههىوحة لإلستثهار ،وكان هن أٌم الىتائج التْ توصل لٍا الباحث هن خالل دراستً

ٌو هساٌهة اإلصالحات الجبائٓة واإلقتصادٓة فْ زٓادة حصٓمة اإلٓرادات الجبائٓة لهختمف
الضرائب رغم أىً هازالت لم تحقق الطهوحات الهرجوة ،والتْ ته ّكن هن إحالل الجبآة العادٓة
هحل الجبآة البترولٓة ،باإلضافة الِ أن الىظام الجبائْ الجزائري ٓتسم بعدم اإلستقرار ،إذ ال
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ىجد تقرٓباً أي قاىون هالٓة ٓخمو هن التعدٓالت واإلجراءات الضرٓبٓة ،وٌذا ها ٓدل عمِ عدم
وضوح الرؤٓة لدى السمطات الجزائرٓة ،وذلك لبحثٍا الدائم عن الهوارد الهالٓة.

ب -دراسة (معالي (2015 ،بعنوان" :معوقات التحصيل لدى اإلدارة الضريبية في فمسطين من
وجية نظر موظفي الضرائب"

ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ هعوقات تحصٓل الدٓن الضرٓبْ لدى اإلدارة الضرٓبٓة فْ
فمسطٓن ،وذلك هن خالل التعرف عمِ دٓن الضرٓبة هن حٓث هفٍوهً وخصائصً والتعرف عمِ

أٌم إجراءات تحصٓل الدٓن الضرٓبْ اإلدارٓة والقضائٓة ،والهعٓقات التْ تواجً التحصٓل فْ
اإلدارة الضرٓبٓة هن أجل الهساعدة فْ إٓجاد حمول ٌذي الهشاكل وهعالجتٍا ،كها وٌدفت ٌذي

الدراسة أٓضاً إلِ التعرف عمِ التٍرب الضرٓبْ وأىواعً وأٌم هسبباتً وآثاري ،وطرق هكافحتً
والجزائٓات الضرٓبٓة التْ تكفل إستٓفاء الدٓن الضرٓبْ ،واعتهد الباحث فْ ٌذي الدراسة الهىٍج

الوصفْ التحمٓمْ ،وهن أٌم الىتائج التْ تم التوصل إلٍٓا هن خالل ٌذي الدراسة ٌْ عدم اإللتزام
بتقدٓم الكشوفات الدورٓة ودفع الضرٓبة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن ،طول فترة إجراءات تحوٓل

الشٓكات الهرتجعة إلِ القضاء ،وفترة تىفٓذ الحكم القضائْ الهتعمق بتحصٓل الشٓكات ،باإلضافة
إلِ عدم وجود ضبط لتزوٓر فواتٓر الهقاصة ،وعدم تطبٓق عقوبات اردعة عمِ التٍرب هن دفع
الضرٓبة واىعدام فعالٓة الجٍاز التىفٓذي فْ تحصٓل األهوال األهٓرٓة  ،وٓوصْ الباحث فْ ٌذي

الدراسة إلِ ضرورة الهتابعة الدورٓة والهستهرة هن قبل اإلدارة الضرٓبٓة لإلق اررات الضرٓبٓة ،كها

ٓجب تفعٓل قاىون تحصٓل األهوال األهٓرٓة وتطبٓق أحكاهً ،والعهل عمِ تفعٓل دور الهحاكم

الضرٓبٓة فْ فمسطٓن و هحاربة ظاٌرة التٍرب الضرٓبْ فْ فمسطٓن بشتِ الوسائل والطرق .

ت -دراسة (بن سنوسي )2014 ،بعنوان" :الضرائب وآثارىا عمى التنمية اإلقتصادية في
الجزائر"

وتبٓن هن خالل
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ آثار الضرائب عمِ التىهٓة االقتصادٓةّ ،
الدراسة أىً ٓهكن أن تمعب الضرائب دو اًر كبٓ اًر فْ هجال إىعاش اإلقتصاد الوطىْ و تحقٓق
هتطمبات التىهٓة ،واعتهد الباحث عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ واإلستقرائْ اإلستىباطْ،
وتوصل الباحث هن خالل دراستً لهجهوعة هن الىتائج كان هن بٓىٍا إعتبار الضرائب هن أٌم

دور رئٓسٓاً فْ عهمٓة التىهٓة اإلقتصادٓة ،و تمعب الضرائب دو اًر
دعائم الىظام الهالْ ،إذ تمعب اً

كبٓ اًر فْ هجال إىعاش اإلقتصاد الوطىْ وتحقٓق هتطمبات التىهٓة ،وهن أٌم توصٓات الباحث

وضع اإلهكاىٓات الحدٓثة والهتطورة تحت تصرف الهصالح الجبائٓة هن أجل تسٍٓل القٓام
بهٍهاتٍا فْ أحسن الظروف وهراجعة بعض الفراغات القاىوىٓة التْ ٓهكن أن تهكن األشخاص
35

غٓر الىزٌاء هن التٍرب الضرٓبْ بشكل قاىوىْ ،وتسمٓط عقوبات صارهة عمِ هخالفة القواىٓن

الخاصة فٓها ٓخص الغش والتٍرب الضرٓبْ.

ث -دراسة (الحديثي وحسين )2013 ،بعنوان" :اإلعفاء الضريبي كعامل جذب لإلستثمار
األجنبي في العراق"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓان أراء الهؤٓدة والهعارضة لإلعفاء الضرٓبْ ،كوسٓمة لجذب
الهستثهرٓن األجاىب إلِ العراق ،واعتهد الباحث اإلسموب اإلستىباطْ ،وكان هن أبرز ىتائج ٌذي

الدراسة إعتبار الضرائب هن العىاصر الهٍهة فْ إستقطاب اإلستثهارات الهحمٓة واألجىبٓة ،كها

أن اإلعفاءات الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة الدخل كثٓرةٌ جداً وجٓدة وتحتاج إلِ إعادة دراستٍا،
كها أن الدول تتىافس فٓها بٓىٍا فْ هىح الحوافز واإلجراءات الضرٓبٓة التْ توفر األرضٓة
الهالئهة لإلستثهار اإلجىبْ فْ بمداىٍا ،وفْ ظل العولهة الٓوم ٓمعب اإلستثهار اإلجىبْ الهباشر

بارز فْ دعم إقتصادٓات الدول الهتقدهة والىاهٓة ،وأن أغمب البراهج والسٓاسات لإلقتصاد
دور ًا
اً
الدولْ وهؤسساتً الفاعمة تركز عمِ خمق البٓئة االستثهارٓة الهالئهة ،وأن اإلزدواج الضرٓبْ

ٓعد هن أٌم عوائق اإلستثهار.

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

ٌدفت الدراسة إلِ بٓان دور الحوافز الضرٓبٓة فْ الىهو الصىاعْ الخاص فْ العراق ،وبٓىت

الدراسة أن االقتصاد العراقْ قد ورث فْ ظل الهرحمة الحالٓة واقعاً صىاعٓاً ٓتسم بالتخمف
وبالعدٓد هن الهشكالت والهعوقات ،التْ تحد ىشاطً وقدرتً عمِ العهل فْ ظالل سٓاستً

اإلقتصادٓة الجدٓدة ،التْ تتسم بحرٓة التجارة واعتهاد آلٓات السوق والهعآٓر اإلقتصادٓة فْ
تخصٓص الهوارد ،بدالً هن اإلجراءات اإلدارٓة التْ كاىت تعتهد فْ السابق فْ ظل تزآد

الضغوط اإلقمٓهٓة والدولٓة الهحٓطة بالعراق ،وتوصل الباحث إلِ عدد هن الىتائج هن خالل

دراستً ،هن أٌهٍا ٌو أن الحوافز الضرٓبٓة تحتل حٓ اًز ال بأس بً ،بالىسبة لبقٓة العواهل الهؤثرة
فْ ىهو القطاع الصىاعْ الخاص فْ العراق ،فٍْ جزء هن كل ،عمِ الرغم هن أن الهشرع

العراقْ كان سخٓاً فْ هىح الحوافز لتشجٓع اإلستثهار فْ ٌذا القطاع ،كها ٓعتبر القطاع
الصىاعْ الخاص هن القطاعات الهٍهة التْ ٓتشكل هىٍا اإلقتصاد الوطىْ ،وهرتكز ضروري
فْ تطوٓر بقٓة القطاعات ،فٍو ٓسد حاجة البمد هن العدٓد هن الهفردات السمعٓة ،وهٓدان

إستثهار هضهون وقطاع حٓوي إلستٓعاب األٓدي العاهمة ،وتبٓن هن خالل الدراسة أن دور

وبىاء عمِ
الضرائب هن خالل تشجٓع التىهٓة واإلستثهار ٓكهن هن خالل الحوافز التْ تهىحٍا،
ً
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ذلك فقد أوصِ الباحث بتخفٓف الضرائب أو إٓقافٍا لهدة هعٓىة فإن ذلك قد ٓساٌم فْ تىشٓط

اإلقتصاد وتىهٓة الهشارٓع اإلقتصادٓة فْ العراق ،والذي ٓعتهد بشكل أساسْ فْ وارداتً عمِ
الضرائب.
ح -دراسة (السكافي )2013 ،بعنوان" :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات
اإلقتصادية المدرجة في بورصة فمسطين"

ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح أثر اإلعفاءات الضرٓبٓة التْ ٓهىحٍا قاىون ضرٓبة الدخل الفمسطٓىْ

كقاىون تشجٓع اإلستثهار لهحددات الهساٌهة العاهة ،والتعرف عمِ بىود القوائم الهالٓة التْ تتأثر
باإلعفاءات الضرٓبٓة الههىوحة ،تم اإلعتهاد عمِ الهىٍج التحمٓمْ الكهْ لتحدٓد إتجاي وقوة

العالقة بٓن هتغٓرات الدراسة ،وذلك هن خالل إستخدام برىاهج التحمٓل اإلحصائْ ،SPSS
وتوصل الباحث فْ دراستً إلِ وجود أثر لإلعفاءات الضرٓبٓة الههىوحة عمِ القوائم الهالٓة

لموحدات اإلقتصادٓة الهدرجة فْ بورصة فمسطٓن ،وأوصِ الباحث هع ىٍآة بحثً إلِ ضرورة

اإلفصاح عن اإلعفاءات الضرٓبٓة فْ القواىٓن الهالٓة بشكل ُٓظٍر حجم ٌذي اإلعفاءات وهدتٍا،
وضرورة ّأال ٓقتصر تأثٓر الضرائب فْ التىهٓة اإلقتصادٓة عمِ توجًٓ رؤوس األهوال ىحو بعض
األىشطة ،باإلضافة إلِ العهل عمِ تطوٓر اإلعفاءات الضرٓبٓة والعهل عمِ خمق توضٓحْ

لإلعفاءات الضرٓبٓة ،وضرورة أن تسعِ الجٍات القاىوىٓة إلِ تسٍٓل الحصول عمِ اإلعفاءات

الضرٓبٓة ،كها وأوصِ بتحسٓن الهىاخ اإلستثهاري ،وتوجًٓ اإلعفاءات الضرٓبٓة وقطاعات
هعٓىة ذات هزآا تىافسٓة ،والعهل عمِ ىشر تقرٓر سىوي هن و ازرة الهالٓة ٓوضح حجم اإلعفاءات

الضرٓبٓة الههىوحة هادٓاً ،وأسهاء الوحدات الهستفٓدة هن ٌذي اإلعفاءات.

خ -دراسة (بن ساسي )2013 ،بعنوان " :السياسة الجبائية ودورىا في دعم اإلستثمار "
ٌدفت الدراسة إلِ هحاولة فٍم فعالٓة و كٓفٓة إىتقال السٓاسة الجبائٓة هن هجرد أداة لمتهوٓل إلِ
أداة ضبط إقتصادي واجتهاعْ ،وهدى هواكبة االصالح الجبائْ اإلصالح االقتصادي و تقٓٓم
هساٌهة الجبآة فْ تفعٓل اإلقتصاد الجزائري ،والهساٌهة فْ التخفٓف هن حدة اإلختالالت

اإلقتصادٓة ،واعتهد الباحث الهىٍج الوصفْ فْ التطرق لكل هن السٓاسة الجبائٓة واإلستثهار،
والهىٍج التارٓخْ بتتبع هسار وواقع الجبآة فْ الجزائر ،والهىٍج التحمٓمْ اإلستىباطْ فْ

توضٓح آثار السٓاسة الجبائٓة عمِ اإلستثهار ،وهن أٌم الىتائج التْ تم التوصل إلٍٓا هن خالل

ٌذا البحث ٌو أن السٓاسة الجبائٓة تش ّكل إحدى أدوات السٓاسة اإلقتصادٓة ،وٓرتكز تحدٓدٌا
عمِ كٓفٓة وىوعٓة اإلقتطاعات ،ضهن هحٓط جبائْ ٓسآر الوضع اإلقتصادي والسٓاسْ لمدولة،

كها أن هىح الحوافز الجبائٓة هن خالل السٓاسة الجبائٓة لتشجٓع اإلستثهار و جذبً كثٓ اًر ها
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تكون هوضع شك ،حٓث تكون ٌذي الحوافز الجبائٓة هعرضة لإلستغالل هن جاىب بعض

الشركات القائهة ،والتْ تختفْ تحت ستار شركات جدٓدة بإجراء عهمٓة إعادة تىظٓم صورٓة ،فال
فائدة ترجِ هن تشجٓع الدولة لإلستثهارات الوافدة عن طرٓق الحوافز الضرٓبٓة ،إذا لم تتوفر فٍٓا

البٓئة الهىاسبة لىجاح اإلستثهارات بصفة عاهة ،فٍىا ىرى ضرورة التركٓز عمِ أٌهٓة الوضع
األهىْ و اإلستقرار الداخمْ فْ إقمٓم الدولة الهضٓفة لإلستثهار ،واوصِ الباحث فْ ىٍآة بحثً
بضرورة تحقٓق اإلىسجام الداخمْ بٓن القطاع العام والخاص ،وتحدٓث وتطوٓر آلٓات الحصول
عمِ الهعموهات الدقٓقة والواضحة ،كها ٓىبغْ أن ٓىبثق اإلصالح الجبائْ عن قواىٓن جبائٓة

هستقرة قدر اإلهكان.
د -دراسة (ياسين ومفاتيح )2013 ،بعنوان " :التحفيز الجبائي وأثره عمى فرص اإلستثمار
لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية"

ٌدفت الدراسة إلِ إبراز دور الىظام الجبائْ وتحفٓزاتً فْ تطوٓر اإلقتصاد ،والتحفٓز الجبائْ

ودوري فْ إتخاذ ق اررات اإلستثهار عمِ هستوى الهؤسسات ،والتعرف عمِ كٓفٓة اإلستفادة هن

التحفٓز الجبائْ ودوري فْ تىشٓط اإلستثهار وىهو الهؤسسات ،و قدرة الهؤسسات عمِ إستغالل
هشارٓع إستثهارٓة والىهو والدفع الضرٓبْ ،دون أن ٓعود عمٍٓا بالضرر والوفاء باأللتزاهات ،واتبع
الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وهن أٌم الىتائج التْ توصل إلٍٓا الباحث أن اإلستثهار ٌو

الهحرك األساسْ لتحقٓق أي تىهٓة ،لذلك ىجد أن هعظم الدول تسعِ لمىٍوض بً وتطوٓري

لموصول إلِ الرقْ والتطور االقتصادي ،وأن هعظم الدول تعتهد عمِ السٓاسة الجبائٓة عاهةً و
عمِ الضرائب خاصةً ،بتهوٓل صفقاتٍا واحتٓاجات سٓاستٍا اإلقتصادٓة ،دون أن ىىسِ أن ٌذي

الضرائب الهفروضة ها ٌْ سوى أعباء هالٓة ،وأوصِ الباحث بأٌهٓة اإلصالح اإلداري الذي
ٓشكل عقبة فْ تحقٓق اإلصالح اإلقتصادي واصالح الىظام الهالْ ،باإلضافة إلِ ضرورة

تحدٓد بصفة دقٓقة إستراتٓجٓة ٌادفة إلِ إعادة تحدٓد قائهة األىشطة التْ تهكىٍا هن اإلهتٓازات

الجبائٓة.

ذ -دراسة (الشعالن )2012 ،بعنوان" :الحماية النظامية لإلستثمار األجنبي في المممكة
العربية السعودية"

ٌدفت الدراسة إلِ بٓان واقع الحهآة الىظاهٓة لإلستثهار األجىبْ فْ الههمكة العربٓة السعودٓة،
والفروق الجوٌرٓة بٓىٍا وبٓن الحهآة فْ الىظام الهصري ،إعتهد الباحث فْ ٌذي الدراسة عمِ

الهىٍج الوصفْ اإلستقرائْ ،وتوصل الباحث خالل دراستً إلِ هجهوعة هن الىتائج وهىٍا أن

الههمكة العربٓة السعودٓة تقدم هجهوعة كبٓرة هن الهزآا والحوافز اإلستثهارٓة التْ ٓتهتع بٍا
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الهستثهر األجىبْ ،كها أن لٍا دور واضح فْ تشجٓع اإلستثهار األجىبْ والهحمْ عمِ حد

سواء ،باإلضافة إلِ إهتالك الههمكة العربٓة السعودٓة وجهٍورٓة هصر العربٓة هجهوعة هن
الهقوهات لتٍٓئة الهىاخ الهىاسب لمهستثهر األجىبْ ،وٓتشابً ىظام اإلستثهار األجىبْ السعودي

وقاىون ضهاىات وحوافز اإلستثهار الهصري فْ عدم هىح الترخٓص بههارسة الىشاط اإلستثهاري

إذا كان ذلك ٓخالف اإل تفاقٓات الدولٓة أو اإلقمٓهٓة ،أو كان ٓترتب عمًٓ إلحاق الضرر بأصحاب

عقود االهتٓاز ،أو أصحاب الوكاالت التجارٓة ،وأوصِ الباحث بأٌهٓة تفعٓل دور هحكهة

اإلستثهار وهراكز التحكٓم العربٓة ،وأٌهٓة وضوح القواىٓن واألىظهة الهىظهة لإلستثهار وثباتٍا،
هها ٓساعد عمِ بىاء ثقة الهستثهر فْ هىاخ اإلستثهار ،وتوفٓر البٓئة القاىوىٓة الهالئهة لتسٍٓل
إجراءات الهوافقة عمِ الهشروع والقضاء عمِ الهعوقات البٓروقراطٓة ،وتوحٓد القواىٓن الهىظهة

لإلستثهار فْ قاىون هوحد ،والجٍات التْ ٓتعاهل هعٍا الهستثهرون فْ جٍة إدارٓة واحدة،
وضرورة إعادة الىظر فْ التشرٓعات الضرٓبٓة ،وهىح الهشارٓع اإلستثهارٓة الهزٓد هن اإلعفاءات
وتهٓزٌا عن اإلستثهارات األجىبٓة.

ر -دراسة (القرجي )2011 ،بعنوان" :أثر اإلعفـاءات الضـريبية لمنظمات األعمــال عمى
اإليرادات الضريبية"

ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح هفٍوم وأٌهٓة اإلعفاءات الهقررة فْ الضرائب وهدى هالءهتٍا
لمعدالة الضرٓبٓة ،وهفٍوم اإلٓرادات الضرٓبٓة وأىواعٍا ،وبٓان أثر اإلعفاءات الضرٓبٓة
لهىظهات األعهال عمِ اإلٓرادات الضرٓبٓة وهعرفة دواعْ هىح اإلعفاءات ،ودورٌا فْ
تشجٓع اإلستثهارات وهدى تحقٓقٍا لألٌداف التْ أدت الِ تشرٓعٍا ،واىتٍج الباحث الهىٍج

اإلستىباطْ والهىٍج اإلستقرائْ والهىٍج التارٓخْ والهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وتوصل الباحث

إلِ عدد هن الىتائج وهىٍا أن الطرق التْ بهوجبٍا ٓتم هىح اإلعفاءات الضرٓبٓة لهىظهات
األعهال ال تتم بصورة صحٓحة حتِ تحقق إٓرادات أكبر لمدولة ،عدم وجود هعآٓر تحكم
اإلعفاءات الضرٓبٓة ٓؤدي إلْ عدم تحقٓق العدالة الضرٓبٓة وبالتالْ ٓتىافِ هع عهوهٓة

الضرٓبة هها ٓؤثر عمِ ٌٓكمٓة الىظام الضرٓبْ ،أها وجود تمك الهعآٓر ٓحد هن اإلعفاءات

التْ ال تخدم هصمحة الضرائب وغرضٍا هن اإلعفاء ،واظٍار الخسائر فْ هىظهات األعهال

بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء الضرٓبْ ٓشكل تحآل وتٍرب عمِ اإلدارة الضرٓبٓة ،وفْ ظل

اإلعفاءات ٓهكن الحد هن ٌروب رؤوس األهوال الهحمٓة واألجىبٓة لمخارج وتشجٓعٍا عمْ

اإلستثهارات التْ تخدم اإلقتصاد الوطىْ ،وأوصِ الباحث فْ بحثً بإدخال فترة التوقف

بسبب الظروف القٍرٓة ضهن فترة اإلعفاء الهقررة ،وتحدٓد تعرٓف لمهشروع اإلستراتٓجْ

والهشروعات اإلستثهارٓة وفقاً لترتٓب دقٓق ألولوٓات اإلستثهار جغرافٓاً ،واعادة الىظر فْ
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قائهة الهشروعات اإلستراتٓجٓة وأولوٓات اإلستثهار هن وقت ألخر لتعدٓمٍا وفقاً لمتطور

اإلقتصادي واإلجتهاعْ والسٓاسْ ،كها ٓهكن لإلدارة الضرٓبٓة فْ السودان أن تقوم بوضع
آلٓات هراقبة عبرٌا ،تتأكد هن أن اإلعفاءات الههىوحة قد تم تىفٓذٌا وتوظٓفٍا بالصورة

السمهٓة حتِ ال ُٓساء إستغاللٍا .

ز -دراسة (عايش )2010 ،بعنوان" :دور اإلعفاء الضريبي في تشجيع اإلستثمار األجنبي في
العراق"

ٌدفت الدراسة إلِ تسمٓط الضوء عمِ اإلعفاءات الضرٓبٓة الههىوحة بهوجب القاىون العراقْ رقم

( )13لسىة  ،2006وٌل ٌْ كافٓة لجذب اإلستثهار بالعراق هقارىة هع بعض قواىٓن اإلستثهار
فْ الدول العربٓة ،وتقٓٓم هىاخ اإلستثهار فْ العراق هن خالل الهؤشرات اإلقتصادٓة ،وتقٓٓم ٌذي

الهؤشرات بهقارىتٍا بهؤشرات الدول االخرى ،وقد إتبع الباحث فْ هىٍجٓة بحثً األسموب
اإلستقرائْ والتحمٓمْ والوصف ،واستىتج الباحث أن اإلعفاءات الضرٓبٓة تحتل هكاىة ثاىوٓة
بالهقارىة بهدى تحقٓق اإلستقرار اإلقتصادي والسٓاسْ وتوفٓر فرص جٓدة لالستثهار ،وتعتبر

الهؤشرات اإلقتصادٓة عن العراق التْ تتهثل فْ سمبٓة أغمب الهؤشرات الىوعٓة ،وتؤدي إلِ عدم
تشجٓع الهستثهرٓن عمِ اإلستثهار فْ العراق ،وأوصِ الباحث فْ ىٍآة بحثً بالقٓام بحهالت

إعالهٓة بٍدف تعرٓف الهستثهرٓن بالفرص الهتوفرة لإلستثهار الهربح ،واألخذ بىظر اإلعتبار
الهؤشرات الىوعٓة التْ تعدٌا الهؤسسات اإلعالهٓة عن العراق والهىشورة عمِ هواقع اإلىترىت،
عدى عن أىً لتوفٓر األهن أٌهٓة لتوسع الىشاط اإلستثهاري إلعادة تأٌٓل الهشارٓع الهتضررة أو

القٓام بهشارٓع جدٓدة ،لها لٍا هن دور فْ إهتصاصً لألٓدي العاطمة عن العهل.

س -دراسة (عمي واحمد )2010 ،بعنوان" :اإلعفاءات الضريبية ودورىا في تشجيع
اإلستثمار"

ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ حجم أثار اإلقتصادٓة لمضرٓبة ودورٌا وأٌهٓتٍا فْ اإلقتصاد

العراقْ ،هن خالل دراسة بٓان أثرٌا عمِ اإلستثهار والتعرف عمِ الىظام الضرٓبْ الفعال،
وتحمٓل إعفاءات قاىون الضرٓبة وقاىون اإلستثهار ،والعالقة التْ تربط الضرٓبة وأثرٌا عمِ

اإلستثهار ودراسة العواهل غٓر الضرٓبٓة التْ تشجع اإلستثهار ،واعتهد أسموب الد ارسة عمِ

الهىٍج اإلستىباطْ ،وأٌم الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أن اإلعفاءات الههىوحة فْ قاىون

ضرٓبة الدخل العراقْ رقرم  113لسىة  1982كثٓرةٌ جداً ،وتحتاج إلِ إعادة دراستٍا ،وأن
اإلعفاءات الههىوحة فْ قاىون اإلستثهار جٓدة ،وأوصِ الباحث بدراسة اإلعفاء قبل هىحً ألن
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اإلعفاء الضرٓبْ وان كان كاهالً وهشجعاً لجذب اإلستثهاراتّ ،إال أىً لٓس العاهل الوحٓد،
وٓفضل هىح اإلعفاءات لمهشارٓع اإلستثهارٓة تبعاً لطبٓعة اإلستثهارات.

ش -دراسة (مياني )2010 ،بعنوان" :أثر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل
الفمسطيني عمى اإليرادات الضريبية في قطاع غزة"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ طبٓعة الحوافز التشجٓعٓة الضرٓبٓة بأىواعٍا الهختمفة،
وهدى تأثٓرٌا عمِ زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة ،وترت ّكز هىٍجٓة ٌذي الدراسة عمِ إتباع الهىٍج
الوصفْ ،وتوصل الباحث إلِ أن تطبٓق حوافز تشجٓعٓة ضرٓبٓة تؤدي إلِ زٓادة حصٓمة
اإلٓرادات الضرٓبٓة ،وأن توعٓة الهكمفٓن بالتىزٓالت والخصوهات الواردة فْ قاىون ضرٓبة الدخل

تعهل عمِ تسٍٓل إجراءات التحصٓل الضرٓبْ ،وأن تطبٓق اإلعفاءات بصورة عادلة بٓن

الهشرع الضرٓبْ الفمسطٓىْ
الهكمفٓن ٓحقق العدالة والهساواة بٓىٍم ،وأوصِ الباحث بضرورة قٓام
ّ
بتطوٓر الشرائح الضرٓبٓة الهىصوص عمٍٓا بها ٓتالءم هع الهقدرة التكمٓفٓة لألفراد ،واعادة الىظر

فٍٓا هن فترة إلِ أخرى حسب الظروف اإلقتصادٓة ،حتِ ٓشعر الهكمف بالعدالة الضرٓبٓة ،هع
العهل عمِ تخفٓض الىسب الضرٓبٓة لمحد هن التٍرب الضرٓبْ ،وتىهٓة الوعْ لدى كل هن

اإلدارة الضرٓبٓة والهكمفٓن بالضرٓبة عمِ حد سواء ،األهر الذي ٓؤدي إلِ إزالة الحاجز الىفسْ
بٓن الهكمف والدائرة الضرٓبٓة ،وٓقمل هن ظاٌرة عدم الرضا هن الضرائب ،وٓؤدي بالتالْ إلِ

تخفٓض ظاٌرة التٍرب الضرٓبْ ،وبالتالْ زٓادة حصٓمة اإلٓرادات الضرٓبٓة.
ص -دراسة (طالبي )2010 ،بعنوان" :أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيميا في جذب اإلستثمار
األجنبي المباشر في الجزائر"

ٌدفت الدراسة إلِ بٓان أثر الحوافز الضرٓبٓة لتشجٓع اإلستثهار السٓاحْ فْ الجزائر ،وقد إتبع
الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ فْ بحثً ،أها هتغٓرات البحث فكاىت الحوافز التشجٓعٓة،

اإلستثهارات الهؤقتة ،اإلٓرادات والقوائم الهالٓة ،وتوصل الباحث إلِ تعزٓز اإلٓجابٓات التْ ٓهكن
أن تتحقق ىتٓجة تقدٓم الحوافز الضرٓبٓة إىسجاهاً هع ها ٓقتضًٓ اإلستثهار األجىبْ الهباشر فْ

الجزئر ضعٓفة بالهقارىة هع دولة توىس،
ا
الجزائر ،وأن الحوافز الضرٓبٓة الههىوحة هن طرف

وأوصِ الباحث بضرورة تقدٓم هزٓد هن الحوافز الضرٓبٓة ،ألن ها ٌو هقدم حالٓاً هازال هرتفعاً
هع ها ٌو سائد عمِ الهستوى العالهْ ،وضرورة توحٓد اإلتفاقٓات الضرٓبٓة بٓن الجزائر وبقٓة

شركائٍا خاصة الواقعة عمِ ضفة البحر الهتوسط لهىع اإلزدواج الضرٓبْ هن جٍة ،وحتِ

ٓتهكن إقتصادٌا هن اإلىدهاج بسٍولة فْ اإلقتصاد العالهْ هن جٍة أخرى ،باإلضافة إلِ

تشجٓع اإلستثهارات العربٓة الهباشرة ألىٍا األقرب إلِ التفاعل هعً،ا خاصة التْ لٍا ىفس
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الهؤشرات اإلقتصادٓة هع الجزائر ،وتوجًٓ الحوافز الضرٓبٓة ىحو القطاعات التْ تتهٓز بهزآا
تىافسٓة.

ض -دراسة (ممحم )2006 ،بعنوان" :أثر ضريبة الدخل عمى القرار اإلستثماري لدى القطاع
الخاص في الضفة الغربية لمفترة ما بين "2005-1994

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓان أثر ضرٓبة الدخل عمِ القرار اإلستثهاري لردى القطاع الخاص فْ
الضفة الغربٓة لمفترة ها بٓن  ،2005-1994واستخدم الباحث فْ دراستً أسموب الدراسة

الكالسٓكْ التقمٓدي فْ اإلطار الىظري لمدراسة ،وهن جاىب آخر إستخدم الباحث الهىٍج
الوصفْ الهٓداىْ ،وكاىت الىتٓجة الرئٓسٓة لمدراسة ٌْ أن ٌىاك أث اًر لضرٓبة الدخل عمِ إتخاذ
القرار اإلستثهاري لدى القطاع الخاص فْ الضفة الغربٓة ،أها عن أٌم التوصٓات الترْ إرتآٌا

الباحث فٍْ تقمٓل أرس الهال الهسهوح بً هن أجل اإلستفادة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار ،ىظ اًر

لطبٓعة أرس هال ىسبة كبٓرة هن الشركات الهوجودة فْ اإلقتصاد الفمسطٓىْ ،وكذلك هرن الواجب

حسب ىظر الباحث أن ٓقوم الهجمس التشرٓعْ الفمسطٓىْ بتقسٓم الحوافز الضرٓبٓة فرْ قاىون

رتثهار هن أجل
تشجٓع اإلستثهار حسب الهىاطق الجغرافٓة ،وتعزٓز الحوافز فْ الهىاطق األقل إس اً

تشجٓع أرس الهال هن الدخول إلٍٓا.

 2.5.2الدراسات االجنبية

أ -دراسة ( )Peters,Kiab, 2015بعنوان :

""Tax Incentives and Foreign Direct Investment in Nigeria

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ إظٍار تأثٓر الحوافز الضرٓبٓة فْ قرار الهستثهر بتحدٓد هوقع اإلستثهار
األجىبْ الهباشر فْ ىٓجٓرٓا ،واعتهد الباحث فْ أسموب تحمٓل البٓاىات عمِ وصف هىٍجٓة

اإلقتصاد القٓاسْ الهعتهدة لتحمٓل هحددات اإلستثهار األجىبْ الهباشر ،واجراء تقٓٓم تجرٓبْ
ٔثار الحوافز الضرٓبٓة عمِ اإلستثهار األجىبْ الهباشر فْ ىٓجٓرٓا ،وأظٍرت الىتائج أن

إستجابة اإلستثهار األجىبْ الهباشر لمحوافز الضرٓبٓة ذات تأثٓر سمبْ ،أي أن زٓادة الحوافز
الضرٓبٓة ال تؤدي إلِ زٓادة هقابمة فْ اإلستثهار األجىبْ الهباشر ،وظٍر أن اإلستثهار األجىبْ
الهباشر هرتبط سمباً بهعدل الضرٓبة الفعال وهعدالت التضخم ،وٓرتبط إرتباطاً إٓجابٓاً بالىاتج

الهحمْ اإلجهالْ ،السكان واإلىفتاح عمِ التجارة ،وتبٓن هصفوفة اإلرتباط أن اإلستثهار اإلجىبْ

الهباشر فْ ىٓجٓرٓا ٓرتبط إرتباطاً سمبٓاً بالحوافز الضرٓبٓة ،وأن الحوافز الضرٓبٓة التْ ٓوفرٌا
بمد هضٓف ىاهْ ٓخفض هعدلً الضرٓبْ الفعال تكون فْ هعظم الحاالت فعالة فْ إجتذاب
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اإلستثهار األجىبْ الهباشر الالزم ،وبإستخدام تحمٓل اإلىحدار الخطْ ،تشٓر ىتٓجة الدراسة إلِ
أن إستجابة اإلستثهار األجىبْ الهباشر لمحوافز الضرٓبٓة ذات أٌهٓة سمبٓة ،واستىاداً إلِ الىتائج
أوصِ الباحث بضرورة تقمٓص اإلعتهاد عمِ الحوافز الضرٓبٓة ،وآالء هزٓد هن اإلٌتهام إلِ

إستراتٓجٓات الحوافز األخرى هثل اإلصالحات اإلقتصادٓة الهستقرة والهىاخ السٓاسْ الهستقر.
ب -دراسة ( )Mathieu, 2015بعنوان:

""Tax policy، investment decisions and economic growth

ٌدف ٌذا البحث إلِ دراسة تأثٓر الىظام الضرٓبْ عمِ تكالٓف عاهل اإلىتاج واإلستثهار

والىشاط اإلقتصادي فْ إٓطالٓا ،وأظٍرت ىتائج الدراسة أن التغٓٓرات التْ طرأت عمِ الىظام
الضرٓبْ لٍا تأثٓر ٌام عمِ تكالٓف عواهل اإلىتاج واإلستثهار والىشاط اإلقتصادي العام،

وأظٍرت الىتائج أٓضاً أىً وعمِ هر السىٓن ،أسٍهت الحوافز الضرٓبٓة الهؤقتة إسٍاهاً ٌاهاً فْ

تعزٓز اإلستثهار والىشاط اإلقتصادي خالل فترات اإلىكهاش ،وكان لمتخفٓضات فْ الهعدالت
الضرٓبٓة أثر أقل ،ولكىً دائمٓ ،فرض عبئاً ضئٓالً عمِ الىشاط اإلقتصادي ،وأوصِ الباحث فْ

ىٍآة بحثً إلِ أن سٓاسة الضرائب عمِ الشركات ،وال سٓها الحوافز الضرٓبٓة الهؤقتةٌْ ،

أدوات أكثر فعالٓة لمتغمب عمِ اإلىتكاسات الدورٓة هن األدوات البدٓمة ،هثل السٓاسة الىقدٓة،

التْ ال ٓبدو أىٍا تولد تبآىات دورٓة عكسٓة إقتصادٓة فْ الهعدالت الحقٓقٓة لمتهوٓل لمشركات

اإلٓطالٓة ،وتولد الحوافز الضرٓبٓة الهؤقتة آثا اًر إقتصادٓة إٓجابٓة ٌاهة ،تترتب عمٍٓا آثار طوٓمة
األهد عمِ الدٓىاهٓكٓات اإلقتصادٓة والرفآٌة اإلجتهاعٓة.

دراسة( )Gale, 2014بعنوان:

""Effects of income tax changes on economic growth

تٍدف ٌذي الدراسة ألِ بٓان كٓفٓة تأثٓر التغٓرات فْ ضرٓبة الدخل الفردي عمِ الىهو
اإلقتصادي عمِ الهدى الطوٓل فْ الوالٓات الهتحدة ،وجاء فْ ىتائج الدراسة أن جهٓع التغٓٓرات

الضرٓبٓة لن ٓكون لٍا ىفس التأثٓر عمِ الىهو ،فاإلصالحات التْ تحسن الحوافز وتقمل هن
اإلعاىات الهالٓة الهشوٌة وتتجىب الهكاسب غٓر الهتوقعة وتتجىب تهوٓل العجز ،ستكون لٍا

آثار أكثر تبشٓ اًر عمِ حجم اإلقتصاد عمِ الهدى الطوٓل ،ولكىٍا قد تخمق أٓضاً هقآضات بٓن
اً
اإلىصاف والكفاءة ،وٓؤثر تهوٓل اإلعفاءات الضرٓبٓة تأثٓ اًر كبٓ اًر عمِ تأثٓري عمِ الهشارٓع

طوٓمة االهد ،أوصِ الباحث بزٓادة اإلدخار الوطىْ ،واإلصالحات التْ تحسن الحوافز ،والتقمٓل
هن اإلعاىات القائهة ،وتجىب الغٓاب والهكاسب ،وتجىب تهوٓل العجز ،فٍذي كمٍا سٓكون لٍا
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آثار أكثر عمِ الهدى الطوٓل،

اإلىصاف والكفاءة.

ولكن فْ بعض الحاالت قد تخمق أٓضاً هقآضات بٓن

ت -دراسة( )Pary, 2012بعنوان :

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

ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد العالقة بٓن الضرائب عمِ الشركات واإلستثهار فْ البمدان الىاهٓة ،هع
إعطاء اإلٌتهام بشكل خاص لمحوافز الضرٓبٓة ،وكان هن ىتائج ٌذي الدراسة أن اإلستثهار
األجىبْ الهباشر أقل حساسٓة لهعدل الضرٓبة الفعمٓة الٍاهشْ لمشركات فْ البمدان ذات الهىاخ

اإلستثهاري غٓر الجذاب ىسبٓاً ،وأن إىخفاض هعدالت ضرٓبة الدخل والتسجٓل واإلعفاءات

الضرٓبٓة األطول فعالٓة فْ إجتذاب اإلستثهار األجىبْ الهباشر فْ أهرٓكا الالتٓىٓة وهىطقة

البحر الكارٓبْ ولكن لٓس فْ أفرٓقٓا ،كها أن إىخفاض تعقٓد الىظام الضرٓبْ والهزٓد هن
الضهاىات القاىوىٓة ٓساعد عمِ جذب اإلستثهار فْ هىطقة الفرىك األفرٓقْ ،وأوصِ الباحث بأن
الهستثهرٓن ٓكرٌون ضرائب الشركات الهرتفعة فْ البمدان التْ ٓساٌم فٍٓا تحسن هىاخ

اإلستثهار-الههول هن اإلٓرادات الضرٓبٓة اإلضافٓة -فْ زٓادة إىتاجٓة رأس الهال ،وىتٓجة لذلك
فهن الههكن فْ البمدان ذات أسوأ هىاخ إستثهاري أن ٓخفف العبء الضرٓبْ هن أثري.
ث -دراسة ( )kayaga, 2007بعنوان:

""Tax policy challenges facing developing countries

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد التحدٓات الخاصة التْ تواجٍٍا السٓاسة الضرٓبٓة فْ أوغىدا،
وكاىت الىتٓجة الرئٓسٓة لٍذي الدراسة أن الىظام الضرٓبْ فْ أوغىدا بحاجة إلِ اإلصالح ،وهع

ذلك فإن إصالح الىظام الضرٓبْ القائم ٓجب أن ٓأخذ بعٓن اإلعتبار الظروف اإلجتهاعٓة
السائدة هثل فٓروس ىقص الهىاعة البشرٓة  /اإلٓدز ،والحرب األٌمٓة فْ شهال أوغىدا،

واإلقتصاد غٓر الرسهْ الكبٓر ،والحواجز التْ تحول دون اإلدارة الضرٓبٓة غٓر الفعالة عىد

الىظر فٍٓا ،وأوصِ الباحث بأىً ٓجب هعرفة كٓفٓة زٓادة اإلٓرادات الكافٓة لمىهو اإلقتصادي
وشبكة األهان اإلجتهاعْ لمعدٓد هن الفقراء فْ أوغىدا ،وكٓفٓة إستخدام ٌذي األحكام الضرٓبٓة

فْ تحقٓق ذلك بطرٓقة تدرٓجٓة وهتكافئة حقاً.
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 4-5مناقشة الدراسات السابقة
تمحورت الدراسات السابقة حول عدد من المحاور عمى النحو التالي:
المحور االول :اإلعفاء اإلستثماري
تىاولت هجهوعة هن الدراسات اإلعفاء اإلستثهاري وأٌهٓتً لجذب اإلستثهار ،ففْ دراسة
(الحدٓثْ وحسٓن )2013 ،تحدثت الد ارسة عن اإلعفاءات الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة الدخل،
وعن اإلعفاءات االستثهارٓة كوسٓمة لجذب االستثهار( ،السكافْ )2013 ،وٌذي الدراسة تحدثت
عن أثر اإلعفاءات التْ ٓهىحٍا قاىون ضرٓبة الدخل الفمسطٓىْ وقاىون تشجٓع اإلستثهار ،دراسة
(القرجٌْ )2011 ،دفت ٌذي الدراسة إلِ بٓان أثر اإلعفاءات الضرٓبٓة لهىظهات األعهال عمِ
اإلٓرادات الضرٓبٓة وبٓان أثر اإلعفاءات عمِ اإلٓرادات ،وأظٍرت دراسة (هعٓن )2010 ،أن
اإلعفاءات الضرٓبٓة تحتل هكاىة ثاىوٓة بالهقارىة بهدى تحقٓق اإلستقرار اإلقتصادي والسٓاسْ
وتوفٓر فرص جدٓدة لإلستثهار ،سمبٓة أغمب الهؤشرات الىوعٓة فْ العراق تؤدي إلِ عدم تشجٓع
الهستثهرٓن إلِ األستثهار فْ العراق ،دراسة (عمْ واحهدّ )2010 ،بٓن الباحث فٍٓا أن
اإلقتصاد العراقْ ٓهر بخطِ بطٓئة ىحو اإلىخراط فْ اإلقتصاد الدولْ أو العالهْ ،وذلك بسبب
تأثري بالوضع السٓاسْ لمبمد وأن الىظام الضرٓبْ ٓشكل جزء هن الهىاخ اإلستثهاري ،ولكن
اإلعفاء الضرٓبْ وان كان عاهالً هشجعاً لجذب اإلستثهارات ،إال أىً لٓس العاهل الوحٓد،
وأظٍرت دراسة ( )Mathieu, 2015أن الحوافز الضرٓبٓة الهؤقتة أسٍهت فْ تعزٓز اإلستثهار
والىشاط اإلقتصادي خالل فترات اإلىكهاش.
المحور الثاني :الجباية
إٌتهت هجهوعة هن الدراسات بالجبآة الضرٓبٓة ودورٌا فْ التحفٓز عمِ اإلستثهار ،ففْ دراسة
(سرٓة )2016 ،أظٍرت أن اإلهتٓازات الجبائٓة والتْ تؤدي دور هٍم فْ التحفٓز عمِ اإلستثهار
هدى هساٌهة السٓاسة الجبائٓة واإلهتٓازات الهقدهة فْ الجزائر ،وأن ٌذي التحفٓزات واإلهتٓازات
وضحت إىتقال السٓاسة الجبائٓة هن
لم تحقق الطهوحات الهرجوي ،ودراسة (بن ساسّْ )2013 ،
هجرد أداة لمتهوٓل إلِ أداة ضبط إقتصادي فْ الجزائر ،وكذلك دراسة (ٓاسٓن وهفاتٓح)2013 ،
وضحت دور الىظام الجبائْ وتحفٓزاتً و التحفٓز الجبائْ ودوري فْ إتخاذ ق اررات اإلستثهار.
ّ
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المحور الثالث :الحوافز
كهررا تىاولررت كررل هررن د ارسررة (الع رزاوي )2013 ،دور الح روافز الض ررٓبة فررْ الىهررو الصررىاعْ فررْ
العرراق و تشررجٓع التىهٓررة واإلسررتثهار هررن خررالل الحروافز التررْ تهىحٍررا ،ود ارسررة (هٍرراىْ)2011 ،
تح ّردث الباحرث هررن خاللٍرا إلرِ أن تطبٓررق الحروافز التشررجٓعٓة الضررٓبٓة ترؤدي إلررِ زٓرادة حصررٓمة

اإلٓرادات الضرٓبٓة ،وتطبٓق اإلعفاءات بصورة عادلة بٓن الهكمفٓن ٓحقق العدالة والهساواة بٓىٍم،
وبٓىت دراسة (طالبْ )2010 ،أىً ٓجب تعزٓز اإلٓجابٓرات الترْ ٓهكرن أن تحقرق إىسرجاهاً هرع هرا

ٓقتضًٓ اإلسرتثهار األجىبرْ الهباشرر فرْ الج ازئرر والحروافز الضررٓبٓة الههىوحرة هرن طررف الج ازئرر
ضررعٓفة بالهقارىررة هررع دولررة ترروىس ،وأظٍرررت د ارسررة (2015

 )Peters،Kiab,ت رأثٓر الح روافز

الض ررٓبٓة فررْ ق ررار الهسررتثهر بتحدٓررد هوقررع اإلسررتثهار األجىبررْ الهباشررر فررْ ىٓجٓرٓررا ،واسررتخدام
وبٓىررت الىتررائج أن إسررتجابة
الح روافز الض ررٓبٓة كإسررتراتٓجٓة لجررذب اإلسررتثهار األجىبررْ الهباشرررّ ،
اإلسرتثهار الجىبرْ الهباشرر لمحروافز الضررٓبٓة ذات ترأثٓر سرمبْ ،وبٓىرت د ارسرة ))pary, 2012
أثر ر ررر الح ر ر روافز الض ر ر ررٓبٓة فر ر ررْ جر ر ررذب اإلسر ر ررتثهار وكر ر ررذلك أثرٌر ر ررا عمر ر ررِ حجر ر ررم الجبآر ر ررة ،د ارسر ر ررة
( )Peters،Kiab,2015بٓىرت أثرر الحروافز فرْ قررار الهسررتثهر فرْ ىٓجٓرٓرا كرران لترأثٓر الحروافز
ف ر ر ررْ قر ر ر ررار الهس ر ر ررتثهر بتجدٓ ر ر ررد هوق ر ر ررع اإلس ر ر ررتثهار األجىب ر ر ررْ الهباش ر ر ررر ف ر ر ررْ ىٓجٓرٓ ر ر ررا ،وبٓى ر ر ررت
د ارس ررة) )gale,2014أن جهٓ ررع التغٓ رررات الضر ررٓبٓة ل ررن ٓك ررون لٍ ررا ىف ررس التر رأثٓر عم ررِ الىه ررو أن
اإلص ر ررالحات ل ر ررن تحس ر ررن الحر ر روافز ول ر ررٓس لك ر ررل التغٓر ر ررات الضر ر ررٓبٓة لٍ ر ررا ه ر ررا ٓعادلٍ ر ررا ،د ارس ر ررة
(الشررعالن )2012،توصررل الباحررث فررْ ٌررذي الد ارسررة إلررِ أن السررعودٓة تقرردم هجهوعررة كبٓ ررة هررن
الهزآا والحوافز اإلستثهارٓة  ،وٓتشابً ىظام اإلستثهار األجىبْ السعودي وقاىون ضهاىات وحوافز
اإلستثهار الهصري فْ عدم هىح الترخٓص بههارسة الىشاط اإلستثهاري.
المحور الرابع :االيرادات
كها تىاولت كل هن دراسة (هعالْ )2015 ،عدم اإللتزام بتقدٓم الكشوفات الدورٓة ودفع الضرٓبة
الهطموبة هن قبل الهكمفٓن ،طول فترة إجراءات تحوٓل الشٓكات الهرتجعة إلِ القضاء وفترة تىفٓذ
الحكم القضائْ الهتعمق بتحصٓل الشٓكات ،عدم وجود ضبط لتزوٓر فواتٓر الهقاصة وعدم
تطبٓق عقوبات رادعة عمِ التٍرب هن دفع الضرٓبة وعدم فعالٓة الجٍاز التىفٓذي فْ تحصٓل
األهوال األهٓرٓة ،كذلك دراسة (هٍاىْ )2011،تحدثت عن التحصٓل هن حٓث التشرٓع،
دراسة(ٓاسٓن وهفاتٓح )2013،تحدثت آضاً عن هوضوع التحصٓالت.
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 5-5ما يميز ىذه الدراسة
تتهٓز ٌذي الدراسة بأىٍا تتىاول هوضوع اإلعفاء االستثهاري بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة وآثارٌا
الهتوقعة عمِ ضرٓبة الدخل هن حٓث:
أ-

تتهٓز ٌذي الدراسة بأىٍا ستتىاول اثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ ضرٓبة الدخل حٓث
تدرس هدى تأثٓر اإلعفاءات عمِ إسته اررٓة الجبآة وااللتزام بتقدٓم اإلقرار الضرٓبْ.

ب -التوقع هن ٌذي الدراسة عن غٓرٌا هن الدراسات السابقة فْ تحدٓد أثر اإلعفاء
اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلستثهار.
ت -تطرقت ٌذي الدراسة إلِ بحث هوضوع ٓتسم باألٌهٓة وذلك كوىً ٓهثل جزء هن إٓرادات
الحكوهة والتْ تهثل أحد دعائم بىاء التىهٓة وخصوصاً فْ ظل إىخفاض هوارد السمطة
الوطىٓة الفمسطٓىٓة.

ث -تهٓزت ٌذي الدراسة بأىٍا هن الدراسات الحدٓثة التْ تىاولت هوضوع اإلعفاء اإلستثهاري
وها لً هن أثر عمِ جبآة الضرائب وكذلك عمِ الىهو اإلقتصادي فْ فمسطٓن.
ج -ىتوقع هن ٌذي الدراسة إفادة الهعىٓٓن والهؤسسات ذات العالقة بهعرفة أٌهٓة اإلعفاء
اإلستثهاري وها ٓهكن أن تقدهً هن هقترحات وحمول تسٍم فْ هدى أٌهٓة اإلعفاء
اإلستثهاري وتفٓد الهعىٓٓن بهعرفة ىقاط القوة والضعف لهعالجة ٌذي الىقاط وتصحٓحٍا.

47

الفصل الثالث
منيج واجراءات الدراسة
تستعرض الدراسة فْ ٌذا الفصل هىٍجٓة الد ارسة وأسموب جهع البٓاىات ،باإلضافة إلِ التعرٓف

أٓضاً بهجتهع الدراسة وحجهً وحجم العٓىة التْ تم إعتهادٌا ،حسب الطرق العمهٓة واإلحصائٓة
وأسموب وأدوات جهع البٓاىات ،وصدق األداة الهستخدهة فْ جهع البٓاىات باإلضافة إلِ ثبات

األداة ،وهجتهع الدارسة والهعالجة اإلحصائٓة ،وذلك لفحص تأثٓر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ

إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن ،لها لدور اإلعفاء اإلستثهاري هن أثر لزٓادة أو إىخفاض
اإلٓرادات ،ولها لٍذا اإلعفاء هن أثر حتهْ عمِ التىهٓة اإلقتصادٓة.

 1.3منيج الدراسة

إستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ وٌرو طرٓقرة فرْ البحرث عرن الحاضر ،وتٍدف إلِ تجٍٓز
بٓاىات إلثبات فروض هعٓىة تهٍٓرداً لإلجابرة عمرِ ترساؤالت هحددة -سمفاً -بدقة تتعمق بالظواٌر

الحالٓة واألحداث الراٌىة ،التْ ٓهكن جهع الهعموهات عىٍا فْ زهان إجراء البحث ،وذلك

بإستخدام أدوات هىاسبة،

والٍدف هن إستخدام الهىٍج الوصفْ ٌىا ،هعرفة أثر اإلعفاء

اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن.
وقد استخدم الباحث هصدرٓن أساسٓن لمهعموهات:

أ -هصادر ثاىوٓة :تتهثل بالقواىٓن والتشرٓعات الضرٓبٓة الهطبقة فْ فمسطٓن ،والهراجع
والكتب العمهٓة ،باإلضافة إلِ الرسائل الجاهعٓة الهحمٓة والخارجٓة ،كها تم اإلعتهاد
عمِ الهقاالت والد ارسات الهىشورة عمِ الهواقع اإللكتروىٓة العمهٓة الهتخصصة ،وذلك

هن أجل وضع الد ارسة فْ إطارٌا وهساعدة القارئ عمِ فٍهً.

ب -هصادر أولٓةٓ :تم إستخدام اإلستباىة كأداة رئٓسٓة لجهع البٓاىات هن هجتهع الد ارسة

األصمْ ،بالرجوع إلِ األدبٓات السابقة ،وفحص العالقة بٓن اإلعفاء اإلستثهاري وأثري

عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن ،وٓقوم الباحث بتطوٓر إستباىة تتكون هن أربعة
أقسام رئٓسٓة (هوضحة فْ الحدٓث عن أداة الدارسة).
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 2.3مجتمع الدراسة:

تكون هجتهع الدراسة هن فئتٓن  :جهٓع هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار بهحافظات
ّ
وتكون أٓضاً هن جهٓع
الضفة الغربٓة لمعام  ،2118والبالغ عددٌم ( )32هوظفاً وهوظفة،
ّ

الهوظفٓن العاهمٓن فْ ضرٓبة الدخل فْ الضفة الغربٓة ،والبالغ عددٌم ( )215هوظفاً وهوظفة،

وعمِ ذلك ٓكون إجهالْ الهجتهع (.)237

 3.3عينة الدراسة:

ولتحقٓق غرض الدراسة تم أخذ عٓىة عشوائٓة هن فئتْ هجتهع الدراسة كها ٓمْ:

( )30هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار ،و( )134هن هوظفْ ضرٓبة الدخل حسب هعادلة
روبرت هاسون.

هعادلة روبرت هاسون (:)Mason, 1999

M
S 2  M 1  pq 1







n

إذ ٓصبح حجم العٓىة بىاء عمِ ٌذي العٓىة بهعدل ثقة ( )134( ،)0.05هن هوظفْ ضرٓبة

الدخل و( )30هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،وقد تم إسترجاع ( )118إستباىة هن أصل

( ،)134وبالىسبة لهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار تم إسترجاع ( )25إستباىة ،والجدول ()1-3
ٓوضح الهجتهع والعٓىة:

جدول ()1-3

فئات المجتمع والعينة في اإلستبانة
فئات الهجتهع

الهجتهع

العٓىة

الهستبعدة

الهرجعة

هوظفْ ضرٓبة الدخل

205

134

7

118

ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار

32

30

3

25

أ -عينة موظفي ضريبة الدخل
تكوىت عٓىة هوظفْ ضرٓبة الدخل هن ( )134هوظفاً وهوظفة ،تم إختٓارٌم بالطرٓقة العشوائٓة
ّ
البسٓطة ،حٓث تم إسترجاع ( )118إستباىة ،وبعد تدقٓق اإلستباىات الهعادة تم إستبعاد ()7
إستباىات لعدم إستٓفائٍا لإلجابات الهطموبة ،وتبقِ ( )111إستباىة صالحة لمتحمٓل ،والجدول
التالْ ٓوضح خصائص عٓىة هوظفْ ضرٓبة الدخل:
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جدول ()2-3

خصائص عينة موظفي ضريبة الدخل الديموغرافية
المتغير

الجنس

الحالة اإلجتماعية

العمر بالسنوات

المؤىل العممي

سنوات الخبرة

المسمى الوظيفي

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر

74

66.7

أىثِ

37

33.3

المجموع

111

100.0

أعزب

25

22.5

هتزوج

86

77.5

المجموع

111

100.0

25سىة فها دون

18

16.2

هن  26إلِ  30سىة

14

12.6

هن  31إلِ  35سىة

18

16.2

هن  36إلِ  40سىة

9

8.2

41سىة فأكثر

52

46.8

المجموع

111

100.0

دبموم

15

13.5

بكالورٓوس

81

73.0

هاجستٓر

15

13.5

المجموع

111

100.0

5سىوات فها دون

20

18.0

10-6سىوات

25

22.5

هن  15 - 11سىة

7

6.3

هن  20 - 16سىة

16

14.5

21سىة فأكثر

43

38.7

المجموع

111

100.0

هدٓر عام

1

0.90

هدٓر

13

11.7

ىائب هدٓر

12

10.8

رئٓس قسم

9

8.1

هأهور تقدٓر

76

68.5

المجموع

111

100.0
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ُٓالحظ هن الجدول السابق أىً فٓها ٓتعمق بهتغٓر الجىس ،فقد ش ّكمت ىسبة (الذكور) %6667هن
إجهالْ حجم العٓىة بٓىها ش ّكمت ىسبة (اإلىاث) .%3363
فٓها ٓتعمق بهتغٓر الحالة اإلجتهاعٓة ،فقد ش ّكمت فئة (أعزب)  %2265هن إجهالْ حجم العٓىة،
بٓىها ش ّكمت فئة (هتزوج) .%7765
فٓها ٓتعمق بهتغٓر العهر ،فقد ش ّكمت فئة(25سىة فها دون) ها ىسبتً  %1662هن إجهالْ حجم

العٓىة ،وش ّكمت فئة (31-26سىة) ها ىسبتً  %1266هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها شكمت فئة

(35-31سىة) ها ىسبتً  %1662هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها ش ّكمت فئة(41-36سىة) ها

ىسبتً  %862هن إجهالْ حجم العٓىة وكها ش ّكمت فئة (41سىة فأكثر) ها ىسبتً  %4668هن
إجهالْ حجم العٓىة.
فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهؤٌل العمهْ ،فقد ش ّكمت فئة (الدبموم) ها ىسبتً  %1365هن إجهالْ حجم

العٓىة ،وش ّكمت فئة (البكالورٓوس) ها ىسبتً %73هن إجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة

(الهاجستٓر) ها ىسبتً  %1365هن إجهالْ حجم العٓىة.

فٓها ٓتعمق بهتغٓر سىوات الخبرة ،فقد ش ّكمت فئة( 5سىوات فها دون) ها ىسبتً  %18هن إجهالْ
حجم العٓىة ،كها ش ّكمت فئة (11-6سىوات) ها ىسبتً  %2265هن إجهالْ حجم العٓىة  ،كها

ش ّكمت فئة (15-11سىة) ها ىسبتً %663هن إجهالْ حجم العٓىة  ،وش ّكمت فئة (21-16سىة)

ها ىسبتً  %1465هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها ش ّكمت (فئة  21سىة فأكثر) ها ىسبتً %3867

هن إجهالْ حجم العٓىة.

فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهسهِ الوظٓفْ ،فقد ش ّكمت فئة (هدٓر عام) ها ىسبتً  %0.90هن إجهالْ
حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة (هدٓر) ها ىسبتً  %1167هن إجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة (ىائب

هدٓر) ها ىسبتً %1168هن إجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة (رئٓس قسم) ها ىسبتً  %861هن
إجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة (هأهور تقدٓر) ها ىسبتً  %68.5هن إجهالْ حجم العٓىة.

ب -عينة موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار

تكوىت العٓىة هن ( )31هوظفاً وهوظفة هن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،تم إختٓارٌم بالطرٓقة
ّ

العشوائٓة البسرٓطة ،وقرد بمرغ عردد اإلسرتباىات الهسرترجعة ( )25إسرتباىة ،وبعرد تردقٓقٍا ترم إسرتبعاد
( )3إسررتباىات لعرردم صررالحٓتٍا لمتحمٓررل ،وتبقّررِ ( )22إس رتباىة صررالحة لمتحمٓررل ،والجرردول التررالْ
ٓوضح خصائص عٓىة هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار:
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جدول ()3-3

خصائص عينة موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار الديموغرافية
المتغير

الجنس

الحالة اإلجتماعية

العمر بالسنوات

عدد سنوات الخبرة في
ىيئة تشجيع االستثمار

المؤىل العممي

التخصص العممي

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر

12

54.5

أىثِ

10

45.5

المجموع

22

100.0

أعزب

7

31.8

هتزوج

15

68.2

المجموع

22

100.0

25سىة فها دون

1

4.5

هن  26إلِ  30سىة

8

36.4

هن  31إلِ  35سىة

4

18.2

هن  36إلِ  40سىة

6

27.3

41سىة فأكثر

3

13.6

المجموع

22

100.0

4سىوات فها دون

5

22.7

هن  - 5أقل هن  10سىوات

7

31.8

هن  - 10أقل هن  15سىة

7

31.8

هن  15سىة فأكثر

3

13.7

المجموع

22

100.0

بكالورٓوس

0

0

هاجستٓر

18

81.8

دكتوراي

4

18.2

المجموع

22

100.0

هحاسبة

5

22.7

إدارة أعهال

12

54.6

إقتصاد

5

22.7

المجموع

22

100.0
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ٓالحظ هن الجدول السابق أىً فٓها ٓتعمق بهتغٓر الجىس ،فقد ش ّكمت ىسبة (الذكور)  %5465هن

إجهالْ حجم العٓىة ،بٓىها ش ّكمت ىسبة (اإلىاث) .%4565

فٓها ٓتعمق بهتغٓر الحالة اإلجتهاعٓة ،فقد ش ّكمت فئة (أعزب)  %3168هن إجهالْ حجم العٓىة،
بٓىها ش ّكمت فئة هتزوج .%6862
فٓها ٓتعمق بهتغٓر العهر ،فقد ش ّكمت فئة (25سىة فها دون) ها ىسبتً  %465هن إجهالْ حجم

العٓىة ،وش ّكمت فئة (31-26سىة) ها ىسبتً  %3664هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها شكمّت فئة

(35-31سىة) ها ىسبتً  %1862هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها ش ّكمت فئة(41-36سىة) ها

ىسبتً  %2763هن إجهالْ حجم العٓىة ،وكها ش ّكمت (فئة 41سىة فأكثر) ها ىسبتً  %1366هن
إجهالْ حجم العٓىة.
فٓها ٓتعمق بهتغٓر سىوات الخبرة ،فقد ش ّكمت فئة( 4سىوات فها دون) ها ىسبتً  %2267هن

إجهالْ حجم العٓىة ،كها ش ّكمت فئة (-5اقل هن 11سىوات) ها ىسبتً  %3168هن إجهالْ حجم
العٓىة  ،كها ش ّكمت فئة (-11اقل هن 15سىة) ها ىسبتً  %3168هن إجهالْ حجم العٓىة ،كها

ش ّكمت فئة( 15سىة فأكثر) ها ىسبتً  %1367هن إجهالْ حجم العٓىة.
فٓها ٓتعمق بهتغٓر الهؤٌل العمهْ ،فقد ش ّكمت فئة (البكالورٓوس) ها ىسبتً  %1هن إجهالْ حجم
العٓىة ،وش ّكمت فئة (الهاجستٓر) ها ىسبتً  %8168هىإاجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة

(الدكتوراي) ها ىسبتً %1862هن إجهالْ حجم العٓىة.

فٓها ٓتعمق بهتغٓر التخصص العمهْ ،فقد ش ّكمت فئة (هحاسبة) ها ىسبتً  %2267هن إجهالْ

حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة (إدارة أعهال) ها ىسبتً  %5466هن إجهالْ حجم العٓىة ،وش ّكمت فئة
إقتصاد ها ىسبتً  %2267هن إجهالْ حجم العٓىة.

 4.3أداة الدراسة

هن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة ،قام الباحث بتطوٓر اإلستباىة إعتهاداً عمِ هراجعة الدراسات

تكوىت اإلستباىة هن قسهٓن رئٓسٓٓن ٌها:
السابقة ،وقد ّ
القسم األول :وٌو عبارة عن السهات الشخصٓة عن الهستجٓب (الدرجة الوظٓفٓة ،الجىررس،
العهر ،الخربرة ،الهؤٌل العمهْ ،الدائرة).

وتتكون اإلستباىة هن ( )34فقرة هوزعة عمرِ ((6
القسم الثاني :وٌو عبارة عن هحاور الدراسة،
ّ
هحاور ٌْ:

الهحور األول :هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة.

الهحور الثاىْ :اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة.
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الهحور الثالث :اإلعفاءات اإلستثهارٓة والتقدٓر الذاتْ.

الهحور الرابع :اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ.
الهحور الخاهس :اإلعفاءات اإلستثهارٓة واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل.
الهحور السادس :إستفادة الشركة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار.

 5.3صدق اإلستبانة

ُٓقصد بصدق اإلستباىة أن تقٓس أسئمة اإلستباىة ها ُوضعت لقٓاسً ،وقام الباحث بالتأكد هن
صردق اإلستباىة بطرٓقتٓن ٌها:
أ -صدق المحكمين:

قام الباحث بتصهٓم اإلستباىة األولٓة وعرضٍا عمِ هجهوعة هن الهح ّكهٓن هن ذوي الخبرة

واإلختصاص ،وقد أبدى الهح ّكهون بعض الهالحظات وأراء حول هدى صالحٓة الهقٓاس فْ

تحدٓد دور اإلعفاء اإلستثهاري فْ التأثٓر عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن (أىظر الهمحق

رقم( ،))2وقد أشاروا إلِ صالحٓة فقراتً وهالءهتً لٍذا الغرض ،وتم الخروج بالصورة الىٍآة

لإلستباىة التْ تم توزٓعٍا عمِ هجتهع الدراسة (أىظر الهمحق رقم(.))1
الجدول رقم()4-3

يبين عدد فقرات اإلستبانة حسب كل محور من محاورىا
عدد الفقرات

المحور
هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام 2011

6

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

6

اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

6

اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

5

اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

4

إستفادة الشركة إو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار

7

هجهوع فقرات اإلستباىة ككل

34
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ب -صدق المقياس:

 )1اإل تساق الداخمي

ُٓقصد بصدق اإلتساق الداخمْ هدى إتساق كل فقرة هن فقرات اإلستباىة هع الهحور الذي تىتهْ
إلٓرً ٌذي الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب اإلتساق الداخمْ لإلستباىة وذلك هن خالل حرساب
هعراهالت اإلرتباط بٓن كل فقرة هن فقرات هحاور اإلستباىة والدرجة الكمٓة لمهحور ىفسً.

وت ررم التحق ررق ه ررن ص رردق األداة بحس رراب هعاه ررل اإلرتب رراط بٓرس ررون ()Pearson correlation
لفقرات كل هحور هع الدرجة الكمٓة لمهحور ،وذلك كها ٌو واضح فْ الجدول (.)5-3
جدول رقم ()5-3

معامل اإل رتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط مدى مالءمة الشرائح
والنسب الضريبية

المحور األول :مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام 2011
الرقم
.1

الفقرات

بيرسون (ر)

()Sig.

**0.637

0.000

**0.763

0.000

تتالءم الىسب الضرٓبٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث الىسب الخاصة بكل
شرٓحة (%5لمشرٓحة األولِ%10 ،لمشرٓحة الثاىٓة15% ،لمشرٓحة الثالثة).

.2

تعتبر هعدالت الضرٓبة الحالٓة هالئهة فْ هجال زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة.

.3

الشرائح والىسب الضرٓبة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن.

.4

الهغاالة فْ الىسب الضرٓبٓة تزٓد هن التٍرب هن دفع الضرٓبة.

.5

ٓعتبر البدء بىسبة  %5فْ القاىون الجدٓد هالئهاً ألصحاب الدخل الهىخفض.

.6

معامل إرتباط

مستوى الداللة

تخفٓض الضرٓبة عمِ الشركات الهساٌهة هن  % 20إلِ ٓ% 15عهل عمِ
زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة هن خالل الحد هن التٍرب الضرٓبْ.

الدرجة الكمٓة لهدى هالئهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام 2011
** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5
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**0.760
**0.463

0.000
0.000

**0.418

0.000

**0.573

0.000

**0.706

0.000

جدول ( )6-3معامل اإلرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط اإلعفاءات اإلستثمارية
والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل

المحور الثاني :اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معامل إرتباط

الفقرات

بيرسون (ر)

تعتبر التعدٓالت عمِ اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة شاهمة وعادلة.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة الدخل تشجع الهكمفٓن عمِ سداد ضرٓبة
الدخل.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة تساعد عمِ إلتزام الشركات بدفع السمفٓات بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء
اإلستثهاري.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ بدآة حٓاة الهشروع تشجع عمِ اإلستثهار
فْ الهشارٓع داخل البالد.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار تعتبر عاهل هساعد لدقع ضرٓبة الدخل
الهستحقة.

اإلعفاء اإلستثهاري ٓزٓد ىسبة الجبآة هن ضرٓبة الدخل بعد اىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلعفاء.

الدرجة الكمٓة لالعفاءات االستثهارٓة والجبآة واثرٌا عمِ آرادات ضرٓبة الدخل

مستوى
الداللة

()Sig.

**0.631

0.000

**0.822

0.000

**0.844

0.000

**0.808

0.000

**0.799

0.000

**0.709

0.000

**0.828

0.000

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

جدول ( )7-3معامل اإلرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط اإلعفاء اإلستثماري
والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة الدخل
المحور الثالث :اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة الدخل.
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معامل إرتباط

الفقرات

بيرسون (ر)

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الذاتْ بالتارٓخ الهحدد.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات الهالٓة الدقٓقة أثىاء التقدٓر

الذاتْ.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ التصرٓح باألرباح الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ

بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء اإلستثهاري.

اإلعفاء اإلستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر ذاتْ فْ ىٍآة السىة الهالٓة بإىتظام.
التقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة اإلعفاء ٓكون بىفس الوضوح بعد فترة إىتٍاء

اإلعفاء اإلستثهاري.

اإللتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس إٓجابا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بعد إىتٍاء هدة
اإلعفاء اإلستثهاري.

الدرجة الكمٓة لالعفاء االستثهاري والتقدٓر الذاي واثرٌا عمِ آرادات ضرٓبة الدخل
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مستوى
الداللة

))Sig.

**0.712

0.000

**0.792

0.000

**0.783

0.000

**0.783

0.000

**0.762

0.000

**0.735

0.000

**0.781

0.000

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

جدول ()8-3

معامل اإلرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي
وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل

المحور الرابع :اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل.
الرقم

مستوى

معامل إرتباط

الفقرة

الداللة

بيرسون (ر)

))Sig.

.1

اإلعفاء اإلستثهاري ٓهىح الثقة لمشركات تقدٓم البٓاىات الهالٓة الحقٓقٓة.

**0.806

0.000

.2

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ بالتارٓخ الهحدد.

**0.756

0.000

**0.752

0.000

**0.808

0.000

**0.621

0.000

.3
.4
.5

تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ هن الشركات بهوضوعٓة و قائهة عمِ البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها
ٓؤثر عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل.

ضعف القىاعة عىد هوظف ضرٓبة الدخل فْ الكشوفات الهالٓة الهقدهة.
تعاهل هوظف ضرٓبة الدخل بثقة هع اإلقرار الضرٓبْ لالزهات الحاصمة هع اإلعفاء
اإلستثهاري.

الدرجة الكمٓة لالعفاءات االستثهارٓة واالقرار الضرٓبْ واثرٌا عمِ آرادات ضرٓبة الدخل

**0.802

0.000

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

جدول ()9-3
معامل اإلرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية
دفع ضريبة الدخل
المحور الخامس :اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل.
الرقم

معامل إرتباط

الفقرة

بيرسون (ر)

0.864

0.000

0.824

0.000

**0.800

0.000

**0.841

0.000

.1
.2

البٓئة اإلستثهارٓة فْ فمسطٓن تشجع عمِ إلتزام الهستثهرٓن واإلستهرار فْ دفع ضرٓبة الدخل.

.3

اإلعفاءات اإلستثهارٓة لمشركات تؤدي الِ إسته اررٓة أكثر فْ عهمٍا بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء.

**

.4

الدرجة الكمٓة لالعفاء االستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل
** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

جدول ()1.-3
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))Sig.

**0.776
**

الشركات.

الداللة

0.000

اإلجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضرٓبة الدخل تشجع الشركة باإلستهرار بدفع الضرٓبة الهستحقة.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار تعتبر عاهل هساعد عمِ إستهرار عهل

مستوى

معامل اإلرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة إرتباط إستفادة الشركة أو المؤسسة من
قانون تشجيع اإلستثمار
المحور السادس :إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون تشجيع اإلستثمار
الرقم

معامل
إرتباط

الفقرة

بيرسون (ر)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إن ىسبة الضرٓبة  %15هن دخل الهستثهرٓن فْ فمسطٓن هالئهة هع الدول الهجاورة.
ساٌهت هدة اإلعفاء الهؤقت هن الضرٓبة فْ تقمٓل تكالٓف اإلىتاج فْ بدآة الهشروع هها

ٓشجع عمِ اإلستهرار فْ اإلستثهار.

بدء سرٓان اإلعفاءات هن ضرٓبة الدخل هن بدآة تحقٓق الهشروع لألرباح أفضل هن بدآة
عهل الهشروع.
اإلعفاءات الضرٓبٓة عمِ األرباح الهعاد إستثهارٌا تشجع عمِ عهمٓة اإلستثهار هن جدٓد فْ

ىفس الهشروع أو هشارٓع أخرى.

ٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لإلستثهار والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة
التشغٓل الفعمْ لمهشروع.

إن السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع اإلستثهار الوصول لهوقع الهشروع
فْ أي وقت لمتأكد هن دقة الهعموهات لً أثر عمِ إسته اررٓة الشركة.

ٓتم تسٍٓل إجراءات هىح اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات.

الدرجة الكمٓة الستفادة الشركة او الهؤسسة هن قاىون تشجٓع االستثهار

مستوى الداللة
))Sig.

**0.630

0.000

**0.617

0.000

**0.663

0.000

**0.640

0.000

**0.737

0.000

**0.720

0.000

**0.643

0.000

**0.757

0.000

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

تُشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجداول السابقة إلِ أن جهٓع قٓم هصفوفة إرتباط فقرات كل هحور
هع الدرجة الكمٓة لمهحور دالة إحصائٓاً ،هها ٓشٓر إلِ قوة اإلتساق الداخمْ لفقرات كل هحور

هن هحاور أثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن ،وٌذا بالتالْ ٓعبر
عن صدق فقرات األداة فْ قٓاس ها صٓغت هن أجل قٓاسً.
 )2صدق البناء أداة الدراسة
ٓعتبر الصدق البىائْ أحد هقآٓس صدق األداة الذي ٓقٓس هدى تحقق األٌرداف الترْ ترٓرد األداة
الوصول إلٍٓا ،وٓبٓن هدى إرتباط كل هحور هن هحاور الدراسة بالدرجة الكمٓة لفقرات اإلستباىة،

ولمتحقق هرن ذلرك قرام الباحث بحرساب هعاهرل إرتبراط بٓرسون بٓن الدرجة الكمٓة لكل هحور هع
الدرجة الكمٓة لألداة والجدول رقم (ٓ )11-3وضح ذلك.
جدول رقم ()11-3
58

معامل اإل رتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة إرتباط الدرجة الكمية لكل محور مع
الدرجة الكمية لألداة.
الرقم

.1
.2
.3
.4

معامل إرتباط

المحور

بيرسون (ر)

مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام
2011
اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل
اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة
الدخل
اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات
ضريبة الدخل

.5

اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل

.6

إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون تشجيع اإلستثمار

القيمة
اإلحتمالية
()Sig.

**0.706

0.000

**0.828

0.000

**0.781

0.000

**0.802

0.000

**0.841

0.000

**0.757

0.000

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥...1دالة إحصائياً عند ()α≥...5

تشررٓر الهعطٓررات الرواردة فررْ الجرردول السررابق إلررِ أن جهٓررع قررٓم هصررفوفة إرتبرراط درجررة كررل هحررور

هررن هحرراور أثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري عمررِ إٓررادات ضررٓبة الرردخل فررْ فمسررطٓن هررع الدرجررة الكمٓررة
لررألداة دالررة إحصررائٓة ،ههررا ٓشررٓر إلررِ قرروة اإلتسرراق الررداخمْ لفق ررات األداة ،وأىٍررا تشررترك هع راً فررْ

قٓاس أثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ فمسطٓن ،عمِ ضوء الهقٓاس الذي
تم إعتهادي.

 6.3ثبات أداة الدراسة:

تم تقدٓر ثبات اإلستباىة عمِ أفراد العٓىة اإلستطالعٓة ،وذلك باستخدام طرٓقتْ هعاهل ألفرا

كروىباخ والتجزئة الىصفٓة.

أ -الثبات بطريقة كرونباخ ألفا

ُٓقصد بثبات اإلستباىة أن تعطْ ٌذي اإلستباىة ىفس الىتٓجة لو تم إعادة توزٓع اإلستباىة أكثر هن
هررة تحت ىفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستباىة ٓعىْ اإلستقرار فْ ىتائج

اإلسرتباىة وعدم تغٓٓرٌا بشكل كبٓر ،فٓها لو تم إعادة توزٓعٍا عمِ أفراد العٓىة عدة هرات خالل
فتررات زهىٓرة هعٓىة ،وقام الباحث بحساب الثبات بطرٓقة اإلتساق الداخمْ وبحساب هعادلة

الثبات كروىباخ ألفا ،وذلك كها ٌو هوضح فْ الجدول (.)12-3
جدول رقم ()12-3
59

معامل كرو نباخ ألفا لثبات أداة الدراسة
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المحور
هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام 2011

6

0.825

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

6

0.791

اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

6

0.885

اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

5

0.876

اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

4

0.853

إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار

7

0.810

الدرجة الكمية ألثر اإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل في فمسطين

34

0.931

تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدول السابق أن جهٓع قٓم هعاهالت ثبات ألفا كروىباخ لجهٓع
هحاور الدراسة وكذلك لمدرجة الكمٓة هرتفعة ،هها ٓشٓر إلِ أن اإلستباىة تتهتع بدرجة عالٓة هن

الثبات وقابمة إلعتهادٌا لتحقٓق أٌداف الدراسة.
ب -الثبات بطريقة التجزئة النصفية

حٓث تعهل ٌذي الطرٓقة عمِ حساب هعاهل اإلرتباط بٓن درجات ىصفْ الهقٓاس ،وٓتم تجزئة
الهقٓاس إلِ ىصفٓن هتكافئٓن ،ثم ٓتم إٓجاد هجهوع درجات الهبحوثٓن لكل ىصف هن الهقٓاس،
ثم حساب هعاهل اإلرتباط بٓىٍها ،وتم إستخدام هعادلة سبٓرهان براون لمتصحٓح وهعادلة جتهان،

وقد توصل الباحث إلِ ها ٓمْ:
جدول ()13-3
طريقة التجزئة النصفية
عدد

المحور

هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام

معامل

الفقرات

اإلرتباط

معامل اإلرتباط
المصحح

لسبيرمان براون

معامل
اإلرتباط

المصحح
لجتمان

6

0.571

**0.754

0.750

6

0.790

**0.722

0.721

6

0.520

**0.820

0.820

5

0.518

0.854

*0.853

اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

4

0.668

**0.825

0.824

إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار

7

0.719

0.810

34

0.764

2011

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل
اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة
الدخل
اإلعفاءات اإلستثهارٓة واالقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل

الدرجة الكمية ألثر اإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل
61

**0.866

*0.809
0.866

المحور

عدد

معامل

الفقرات

اإلرتباط

معامل اإلرتباط
المصحح

لسبيرمان براون

معامل

اإلرتباط
المصحح
لجتمان

في فمسطين
(*)

يتم إعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )**( //يتم إع تماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس

ٓتضح هن الجدول أن هعاهالت اإلرتباط وكذلك هعاهالت الثبات لكل هحاور الدراسة وكذلك

لجهٓع فقرات األداة عالٓة ،هها ٓشٓر إلِ أن الهقٓاس عمِ درجة عالٓة هن الثبات ،وٌو ٓعطِ

درجة هن الثقة عىد إستخدام الهقٓاس كأداة لمقٓاس فْ البحث الحالْ ،وٌو ٓعد هؤش اًر عمِ أن
الهقٓاس ٓهكن أن ٓعطْ الىتائج ىفسٍا ،إذا ها أعٓد تطبٓقً عمِ العٓىة ىفسٍا وفِ ظروف

التطبٓق ىفسٍا.

 7.3فرضيات الدراسة:

ولتحقٓق أٌداف الدراسة وغآاتٍا تم وضع الفرضٓة الرئٓسٓة التالٓة :

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل في فمسطين
من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل وموظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار .
و لإلجابة عمِ الفرضٓة الرئٓسٓة حٓث ىشتق هىٍا الفرضٓات الفرعٓة التالٓة :
 .1ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ الجبآة هن وجٍة ىظر
هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
 .2ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ تقدٓم كشف التقدٓر
الذاتْ هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار .
 .3ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ اإلقرار الضرٓبْ الهقدم
هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
 .4ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع ضرٓبة
الدخل لمشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإلستثهاري هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة
الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
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 8.3نموذج الدراسة:
الهتغٓر الهستقل

الهتغٓر التابع

(اإلعفاء االستثهاري)

(ضرٓبة الدخل)

اإلسته اررٓة

اإلقرار الضرٓبْ

اإلعفاء إالستثهاري لمشركات
التقدٓر الذاتْ

الجبآة

الشكل رقم()3
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 9.3متغيرات الدراسة:

 -1الهتغٓر الهستقل (اإلعفاء اإلستثهاري) :وٌْ هٓزة تهىحٍا السمطة العاهة بىص قاىون
لمشخص الطبٓعْ أو الهعىروي لتحقٓرق أٌرداف الدولرة ،والهتهثمرة باألٌرداف السٓاسرٓة،
اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة .
 -2الهتغٓر التابع (ضرٓبة الدخل) وٓتهثل فْ:
أ -اإلقرار الضرٓبٌْ :و عبارة عن كشف ٓتضهن تفصٓالت عن الدخل

اإلجهالْ ،الدخل الصافْ ،الىفقات والهصارٓف ،اإلعفاءات ،الدخل الخاضع
والضرٓبة الهستحقة عن أي فترة ضرٓبٓة هعٓىة (قاىون ضرٓبة الدخل الفمسطٓىْ
.)2008

ب -إسته اررٓة الشركة ٌْ :عهمٓة إستهرار الشركات بالعهل بعد إىتٍاء فترة
اإلعفاء االستثهاري الههىوحة لٍا.
ت -الجبآة ٌْ :التحصٓل الضرٓبْ وٓعىْ إستٓفاء الخزاىة العاهة لمضرٓبة حٓن
إستحقاقٍا ،حٓث أن اإلٓرادات الضرٓبٓة تشكل الركٓزة األساسٓة فْ اإلٓ اردات
التْ تصب فْ الخزٓىة العاهة لمدولة (هعالْ.)2015 ،

ث -التقدٓر الذاتْ :قٓام الهكمّف بتقدٓر الضرٓبة الهستحقة عمًٓ بصورة ذاتٓة،

وذلك هن خالل تقدٓم إقرار هن الشخص الطبٓعْ أو الهعىوي هرفقاً بحسابات

ختاهٓة (قاىون ضرٓبة الدخل الفمسطٓىْ.)2008 ،

 10.3فئات مقياس أداة الدراسة

تم حساب فئات هقآٓس أداة الدراسة لتحدٓد هستوى الحكم عمِ هتغٓرات الدراسةٌ ،ل ٌْ هرتفعة

أم هىخفضة ،أم هتوسطة؟

إستخدهت الدراسة هقٓاس هتدرج هن خهسة حقول ،وبالتالْ ٓتم حساب فئات الهقٓاس الخهاسْ
كها ٓمْ:

هدى الهقٓاس = الحد األعمِ لمهقٓاس -الحد األدىِ لمهقٓاس = (4 = )1-5

قسهة الهدى عمِ الحد األعمِ = 1681=5\4
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11.3مقياس ليكرت الخماسي:

إذا كاىت اإلستجابات ٌْ خهسة إختٓارات هثرل(دائهاً ،غالباً ،أحٓاىراً ،ىراد اًر ،ىراد اًر جرداً) فإىرً عرادة
ها تدخل القٓم (األوزان) كها فْ الجدول رقم(:)14-3

جدول ()14-3
مقياس ليكرت الخماسي
التوافر
الدرجة

دائهاً
5

غالباً

أحٓاىاً

4

ىاد اًر
2

3

ىاد اًر جداً
1

ٓكررون الرروزن الىسرربْ لكررل درجررة ( ،)%21بهعىررِ أن (ىرراد اًر جررداً) ٓكررون وزىٍررا الىسرربْ (،)%21

بٓىهررا (دائه راً) ( ،)%111لٓصررار بعررد ذلررك إلررِ حسرراب الهتوسررط الحسررابْ (الهتوسررط الهرررجح)،
وحٓث أن طول الفترة ٓساوي ( )1681فإىً ٓتم تحدٓد االتجاي حسب قٓم الهتوسط الهررجح كهرا فرْ

الجدول (.)15-3
جدول ()15-3
مقياس اداة الدراسة
المتوسط المرجح

المستوى

1.79 – 1.00

ىاد اًر جداً

3.39 – 2.60

أحٓاىاً

5.00 – 4.20

دائهاً

2.59 – 1.80

ىاد اًر

4.19 – 3.40

غالباً

 12.3فحص التوزيع الطبيعي لمبيانات

أ -التوزيع الطبيعي لبيانات موظفي ضريبة الدخل

لمتحقق هن التوزٓع الطبٓعْ لمبٓاىات قام الباحث بإستخدام إختبار كولهوجروف  -سهٓرىوف

( )K-Sلفحص توزٓع البٓاىات ،والجدول أتْ ٓوضح ذلك- :
جدول ()16-3

يبين نتائج إختبار التوزيع الطبيعي لكولموجروف  -سميرنوف ( )K-Sلبيانات الشركات
(ن = )30 > 111
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الداللة اإلحصائية

المتغير
هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام 2011

0.497

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.815

اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.085

اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.303

اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

0.430

إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار

0.613

ٓتضح هن خالل الجدول ( )16-3أن قٓهة الداللة اإلحصائٓة لجهٓع هتغٓرات الدراسة كاىت أكبر هن

( ،)0.05وٌذا ٓدل عمِ أن البٓاىات تتخذ شكل التوزٓع الطبٓعْ ،وٌذا ٓتٓح لمباحث إستخدام اإلختبارات
الباراهترٓة (الهعمهٓة) لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة والتحقق هن صحة الفرضٓات.
ب -التوزيع الطبيعي لبيانات موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار

لمتحق ر ر ررق ه ر ر ررن التوزٓر ر ر رع الطبٓع ر ر ررْ لمبٓاى ر ر ررات قرر ر ررام الباح ر ر ررث بإس ر ر ررتخدام إختب ر ر ررار ش ر ر ررابٓرو وٓمرر ر ررك

( )Shapiro Wilkلفحص توزٓع البٓاىات ،والجدول التالْ ٓوضح ذلك:
جدول ()17-3

نتائج إختبار التوزيع الطبيعي لشابيرو ويمك () Shapiro Wilk
لبيانات ىيئة تشجيع اإلستثمار(ن ≤ )30
الداللة اإلحصائية

المتغير
هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام 2011

0.080

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.093

اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.646

اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

0.209

اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

0.591

إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار

0.113

ٓتضح هن خالل الجدول ( )17-3أن قٓهة الداللة اإلحصائٓة لجهٓع هتغٓرات الدراسة كاىت
أكبر هن ( ،)0.05وٌذا ٓدل عمِ أن البٓاىات تتخذ شكل التوزٓع الطبٓعْ ،وٌذا ٓتٓح لمباحث

إستخدام اإلختبارات الباراهترٓة (الهعمهٓة) لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة والتحقق هن صحة

الفرضٓات.
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 13.3المعالجة االحصائية

بعد أن تم تجهٓع بٓاىات الدارسة وه ارجعتٍا ،تم إدخالٍا لمحاسوب بإعطائٍا أرقام هعٓىة ،أي

تحوٓل االجابات المفظٓة إلِ رقهٓة ،حٓث تم إعطاء اإلجابة دائهاً( )5درجات ،واإلجابة غالباً

( )4درجات ،واإلجابة احٓاىا( )3درجات ،واإلجابة ىاد اًر (درجتان) ،أها اإلجابة ىاد اًر جداً تم

إعطاؤٌا درجة واحدة عمِ هقٓاس لٓكرت الخهاسْ ،بحٓث كمها زادت الدرجة إزدادت درجة
إستجابات أفراد العٓىة ىحو إعتبار هحددات الجبآة ذات تأثٓر عمِ التٍرب الضرٓبْ فْ
رتخرج األعرداد والىسرب الهئوٓرة
فمسطٓن .وتهرت الهعالجرة اإلحصرائٓة الالزهرة لمبٓاىرات بإس ا

والهتوسرطات الحسرابٓة واالىح ارفر ررات الهعٓارٓر ررة والتك اررات ،وقر ررد تر ررم فحر ررص فرضر ررٓات الدارسر ررة
عر ررن طرٓر ررق تحمٓر ررل اإلىحردار البسٓط لهعاهالت اإلىحدار ،إختبررار تحمٓرل التبرآن لإلىحدار

البسٓط ،إختبرار تْ ( ، )t–testهعاهرل إرتبراط بٓرسرون وهعادلة الثبر ر رات كروىب ر رراخ ألف ر ررا

) ،(Cronbach Alphaوذلك بإس ر ررتخدام برى ر رراهج التحمٓ ر ررل اإلحص ر ررائْ (Statistical (SPSS

.Package For Social Sciences

14.3مفاتيح التصحيح

تصنيف المتوسطات الحسابية:
جدول ()18-3
مفاتيح التصحيح
المتوسط الحسابي

التقييم

2.33-1.00

ضعيف

3.67-2.34

متوسط

5.00-3.68

كبير

هدى الهقٓاس = 4= 1-5
طول الفئة = (هدى القٓاس÷عدد الفئات) = 1.33= 3÷4
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الفصل الرابع
تحميل نتائج الدراسة والمعالجة اإلحصائية
 1.4تحميل فقرات االستبانة

اوالً :مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام 2011
أ -من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل

لمتعرف عمِ هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام  2011هن وجٍة

ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل ،تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓارٓة واألوزان

الىسبٓة كها ٓمْ:

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

المتوسط

العبارة

الفقرة

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

درجة

الموافقة

تتالءم الىسب الضرٓبٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث
1

2
3
4
5

الىسب الخاصة بكل شرٓحة (%5لمشرٓحة األولِ،

%10لمشرٓحة الثاىٓة15% ،لمشرٓحة الثالثة).

تعتبر هعدالت الضرٓبة الحالٓة هالئهة فْ هجال زٓادة
اإلٓرادات الضرٓبٓة.
الشرائح والىسب الضرٓبة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن.
الهغاالة فْ الىسب الضرٓبٓة تزٓد هن التٍرب هن دفع

الضرٓبة.

ٓعتبر البدء بىسبة  %5فْ القاىون الجدٓد هالئهاً
ألصحاب الدخل الهىخفض.

3.81

0.83

76.22

2

كبٓرة

3.55

0.91

70.99

4

هتوسطة

3.32

0.98

66.31

5

هتوسطة

3.74

0.94

74.77

3

كبٓرة

3.99

0.80

79.82

1

كبٓرة

تخفٓض الضرٓبة عمِ الشركات الهساٌهة هن % 20
6

إلِ ٓ% 15عهل عمِ زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة هن
خالل الحد هن التٍرب الضرٓبْ.

الدرجة الكمية لمدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة
في القانون لعام 2011

2.94

1.19

58.74

3.56

0.94

71.14

6

هتوسطة

متوسطة

ٓتضررح هررن الجرردول السررابق أن هرردى هالءهررة الشررائح والىسررب الض ررٓبٓة الرواردة فررْ القرراىون لعررام

 2011ه ررن وجٍ ررة ىظ ررر ه رروظفْ ضر ررٓبة ال رردخل ،ك رران بدرج ررة هتوس ررطة بهتوس ررط حس ررابْ بم ررغ
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( )3.56وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%71.14فقد كاىت أكثر الفقررات أٌهٓرة الفقررة ( )5الترْ ىصرٍا
"ٓعتبر البدء بىسبة  %5فرْ القراىون الجدٓرد هالئهراً ألصرحاب الردخل الهرىخفض" بهتوسرط حسرابْ

( )3.99وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%79.82فْ حٓن أن أقل الفقرات أٌهٓة بالىسبة لهدى هالءهة

الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام  2011هن وجٍة ىظر هروظفْ ضررٓبة الردخل،

كاىررت الفق ررة ( )6التررْ ىصررٍا "تخفررٓض الض ررٓبة عمررِ الشررركات الهسرراٌهة هررن  % 20إلررِ
ٓ% 15عه ررل عم ررِ زٓ ررادة اإلٓر ررادات الضر ررٓبٓة ه ررن خ ررالل الح ررد ه ررن التٍ رررب الضر ررٓبْ" بهتوس ررط

حسررابْ ( )2.99وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( ،)%58.74وٌررذا ٓعىررْ أن القرراىون وبىررودي غٓررر هالئهررة
بش رركل هىاس ررب ه ررن وجٍ ررة ىظ ررر ه رروظفْ ضر ررٓبة ال رردخل ،وزٓ ررادة التع رردٓالت لمت ررأثٓر إٓجابر راً عم ررِ

آرادات ضرٓبة الدخل.

ب -من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار:

لمتعرف عمِ هدى هالءهة الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام  2011هن وجٍة
ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓارٓة

واألوزان الىسبٓة كها ٓمْ:

جدول ()20-4
مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام  2011من وجية نظر موظفي ىيئة
تشجيع األستثمار
رقم

المتوسط

العبارة

الفقرة

الحسابي

تتالءم الىسب الضرٓبٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث

1

2
3
4
5

الىسب الخاصة بكل شرٓحة ( %5لمشرٓحة األولِ،

 %10لمشرٓحة الثاىٓة %15 ،لمشرٓحة الثالثة).

تعتبر هعدالت الضرٓبة الحالٓة هالئهة فْ هجال زٓادة

اإلٓرادات الضرٓبٓة.

الشرائح والىسب الضرٓبة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن.
الهغاالة فْ الىسب الضرٓبٓة تزٓد هن التٍرب هن دفع

الضرٓبة.

ٓعتبر البدء بىسبة  %5فْ القاىون الجدٓد هالئهاً
ألصحاب الدخل الهىخفض.

تخفٓض الضرٓبة عمِ الشركات الهساٌهة هن % 20
6

إلِ ٓ% 15عهل عمِ زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة هن خالل
الحد هن التٍرب الضرٓبْ.

الدرجة الكمية لمدى مالءمة الشرائح والنسب

3.87
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اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

درجة

الموافقة

3.91

0.75

78.18

3

كبٓرة

3.73

0.77

74.55

4

كبٓرة

3.45

0.67

69.09

6

هتوسطة

4.45

1.01

89.09

1

كبٓرة

4.09

1.27

81.82

2

كبٓرة

3.59
0.99

1.50
77.42

71.82

5
كبيرة

هتوسطة

رقم

المتوسط

العبارة

الفقرة

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

درجة

الموافقة

الضريبية الواردة في القانون لعام 2011

ٓتضرح هرن الجردول السرابق أن هردى هالءهرة الشررائح والىسرب الضررٓبٓة الرواردة فرْ القراىون لعرام

 2011هرن وجٍرة ىظرر هرروظفْ ٌٓئرة تشرجٓع اإلسررتثهار ،كران بدرجرة كبٓررة بهتوسرط حسرابْ بمررغ
( )3.87وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%77.42فقد كاىت أكثر الفقرات أٌهٓرة الفقررة ( )4الترْ ىصرٍا

"الهغرراالة فررْ الىسررب الض ررٓبٓة تزٓررد هررن التٍرررب هررن دفررع الض ررٓبة" بهتوسررط حسررابْ ()4.45
وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%89.09فْ حٓن أن أقل الفقرات أٌهٓرة بالىسربة لهردى هالءهرة الشررائح

والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام  2011هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار،

كاىررت الفق ررة ( )3التررْ ىصررٍا "الش ررائح والىسررب الض ررٓبة تحقررق العدالررة بررٓن الهكمفررٓن" بهتوسررط
حسابْ ( )3.45وبىسبة هئوٓة بمغت (.)%69.09

وعمِ ذلك فان هالئهة الشرائح والىسب الضررٓبٓة الرواردة فرْ القراىون العرام هرن وجٍرة ىظرر ٌسرئة

تشجٓع اإلستثهار كاىت بدرجة هتوسطة وكبٓرة عمِ التوالْ ،وٓعىْ ذلك توافق أراء ٌو هعقولٓة
الشرائح والىسب الضررٓبٓة فرْ فمسرطٓن ،وٓفسرر ذلرك هردى هالئهرة الشررائح والىسرب الضررٓبٓة فرْ

قراىون ضررٓبة الرردخل لعرام  2011بزٓررادة اإلٓررادات العاهرة فررْ الهوازىررة الحكوهٓرة ،وههررا ٓؤكررد أن
التعرردٓالت الهتالحقررة فررْ الق رواىٓن الض ررٓبٓة كاىررت تغٓ ررات شرركمٓة لررم ٓمهررس هررن جرروٌر الهشرراكل

الض ررٓبٓة فررْ فمسررطٓن ،وٌررذا هررا ٓؤكرردي عرردم اإلخررتالف ف رْ ىسرربة هسرراٌهة ض ررٓبة الرردخل فررْ

اإلٓرادات العاهة.
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ثانياً :اإلعفاءات اإلستثمارية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل واستمرارية دفعيا
أ -من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل

لمتعرف عمِ أثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل واسته اررٓة دفعٍا هن وجٍة
ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل ،تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة ،واإلىحرافات الهعٓارٓة ،واألوزان

الىسبٓة ،والجدول (ٓ )21-4وضح ذلك:

جدول ()21-4
اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ضريبة
الدخل
رقم

العبارة

الفقرة
1
2

تعتبر التعدٓالت عمِ اإلعفاءات اإلستثهارٓة
الههىوحة شاهمة وعادلة.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة
الدخل تشجع الهكمفٓن عمِ سداد ضرٓبة الدخل.

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.14

0.94

62.70

6

هتوسط

3.19

0.95

63.78

5

هتوسط

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة تساعد عمِ التزام
3

3.40

الشركات بدفع السمفٓات بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء

0.96

67.93

3

هتوسط

اإلستثهاري.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ

4

5
6

بدآة حٓاة الهشروع تشجع عمِ اإلستثهار فْ
الهشارٓع داخل البالد.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار
تعتبر عاهل هساعد لدقع ضرٓبة الدخل الهستحقة.
اإلعفاء اإلستثهاري ٓزٓد ىسبة الجبآة هن ضرٓبة
الدخل بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلعفاء.

اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة
الدخل
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3.68

0.96

73.51

1

كبٓر

3.41

0.93

68.29

2

هتوسط

3.32

1.07

66.49

4

هتوسط

3.36

0.97

67.12

متوسط

ٓتضررح هررن الجرردول أعررالي أن أثررر اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة والجبآررة عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل

جراءت بدرجررة هتوسرطة ،حٓررث بمرغ الهتوسررط الحسرابْ لمدرجررة الكمٓرة ألثررر اإلعفراءات اإلسررتثهارٓة

والجبآة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل ( ،)3.36وبىسبة هئوٓرة بمغرت ( ،)%67.12وأن الفقررة ()4

التررْ ىصررت عمررِ "اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة الهؤقتررة التررْ تهررىح لمشررركة فررْ بدآررة حٓرراة الهشررروع
تشررجع عمررِ اإلسررتثهار فررْ الهشررارٓع داخررل الرربالد" قررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر

اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.68وبىسربة
هئوٓررة بمغررت ( ،)%73.51فررْ ح رٓن أن الفق ررة ( )1والتررْ ىصررت عمررِ "تعتبررر التعرردٓالت عم ررِ

اإلعفر رراءات اإلسر ررتثهارٓة الههىوحر ررة شر رراهمة وعادلر ررة" قر ررد حصر ررمت عمر ررِ أقر ررل درجر ررة بالىسر رربة ألثر ررر

اإلعف رراءات اإلس ررتثهارٓة والجبآ ررة عم ررِ إٓر ررادات ضر ررٓبة ال رردخل ،بهتوس ررط حس ررابْ بم ررغ ()3.14
وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%62.70هها ٓعىْ أن اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة وأسالٓب الجبآة

ٓفسر عدم هالءهة اإلعفاءات اإلستثهارٓة
لم ٓكن لٍا تأثٓر جٓد عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل ،هها ّ
والجبآة هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل.
جدول ()22-4

اإلعفاءات اإلستثمارية والتقدير الذاتي وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر
موظفي ضريبة الدخل

رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6

المتوسط

العبارة
اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر
الذاتْ بالتارٓخ الهحدد.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات
الهالٓة الدقٓقة أثىاء التقدٓر الذاتْ.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ التصرٓح

باألرباح الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء

اإلستثهاري.

اإلعفاء اإلستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر ذاتْ
فْ ىٍآة السىة الهالٓة بإىتظام.

التقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة اإلعفاء

ٓكون بىفس الوضوح بعد فترة إىتٍاء اإلعفاء اإلستثهاري.
اإللتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس إٓجاباً عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل بعد إىتٍاء هدة اإلعفاء اإلستثهاري.

اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة الدخل

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.78

0.87

75.68

1

كبٓر

3.42

0.94

68.47

2

هتوسط

2.88

1.02

57.66

5

هتوسط

3.32

0.93

66.31

3

هتوسط

2.85

1.12

56.94

6

هتوسط

3.31

1.01

66.13

4

هتوسط

3.26

0.98

65.20

متوسط

ٓتضح فْ الجدول السابق أن أثر اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل

ج رراء بدرج ررة هتوس ررطة ،حٓ ررث بم ررغ الهتوس ررط الحس ررابْ لمدرج ررة الكمٓ ررة ألث ررر اإلعف رراء اإلس ررتثهاري
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والتقدٓر الذاتْ عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل ( )3.26وبىسبة هئوٓة بمغرت ( ،)% 65.20وٓتضرح

أن الفقرة ( )1التْ ىصت عمِ "اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الرذاتْ
بالتررارٓخ الهحرردد" قررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ

عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.78وبىسبة هئوٓرة بمغرت ( ،)%75.68فرْ
حررٓن أن الفقررة ( )5التررْ ىصررت عمررِ "التقرردٓر الررذاتْ الهقرردم هررن قبررل الشررركة خررالل فتررة اإلعفرراء
ٓكون بىفس الوضوح بعد فترة إىتٍاء اإلعفاء اإلستثهاري" قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر

اإلعفرراء اإلسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل بهتوسررط حسررابْ بمررغ ()2.85
وبىسبة هئوٓة بمغت ( .)%56.94هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل ٓعىرْ ذلرك برأن اإلعفراء
اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ لً أثر عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل ولكن لٓس بالشكل الهتوقع هىٍا.
جدول ()23-4
اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي
ضريبة الدخل
رقم

الفقرة
1
2

المتوسط

العبارة
اإلعفاء اإلستثهاري ٓهىح الثقة لمشرركات تقردٓم البٓاىرات
الهالٓة الحقٓقٓة.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم
اإلقرار الضرٓبْ بالتارٓخ الهحدد.
تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ هن الشركات بهوضوعٓة وقائهة

3

4
5

عمِ البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ إٓرادات

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.43

0.92

68.65

4

هتوسط

3.69

0.88

73.87

2

كبٓر

3.53

0.90

70.63

3

هتوسط

ضرٓبة الدخل.
ضعف القىاعة عىد هوظف ضرٓبة الدخل فْ
الكشوفات الهالٓة الهقدهة.
تعاهل هوظف ضرٓبة الدخل بثقة هع اإلقرار الضرٓبْ
لألزهات الحاصمة هع اإلعفاء اإلستثهاري.

اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات

ضريبة الدخل

3.72

0.87

74.41

1

كبٓر

3.32

0.76

66.31

5

هتوسط

3.54

0.87

70.77

متوسط

أهرا بالىسربة ألثررر اإلعفراءات االسرتثهارٓة واإلقررار الضررٓبْ عمرِ إٓررادات ضررٓبة الرردخل فقرد جرراء
بدرجة هتوسطة ،حٓث بمغ الهتوسط الحسرابْ لمدرجرة الكمٓرة ألثرر اإلعفراءات اإلسرتثهارٓة واإلقررار

الض ررٓبْ عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل ( )3.54وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( ،)%70.77وٓتضررح أن

الفق ررة ( )4التررْ ىصررت عمررِ "ضررعف القىاعررة عىررد هوظررف ض ررٓبة الرردخل فررْ الكشرروفات الهالٓررة
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الهقدهة" قد حصمت عمِ أعمِ درجة بالىسبة ألثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ عمرِ
إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.72وبىسبة هئوٓرة بمغرت ( ،)%74.41فرْ حرٓن
أن الفقرة ( )5التْ ىصت عمِ "تعاهل هوظف ضرٓبة الردخل بثقرة هرع اإلقررار الضررٓبْ لألزهرات
الحاصمة هع اإلعفاء اإلستثهاري" قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر اإلعفاءات اإلسرتثهارٓة
واإلقرار الضرٓبْ عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسرط حسرابْ بمرغ ( )3.32وبىسربة هئوٓرة بمغرت

( ،)%66.31حٓث أن الىتائج تشٓر إلِ الترأثٓر الهتوسرط لإلعفراء اإلسرتثهاري واإلقررار الضررٓبْ
وذلك بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.

جدول ()24-4
اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل
رقم
الفقرة
1
2
3
4

العبارة
اإلجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضرٓبة الدخل تشجع
الشركة باإلستهرار بدفع الضرٓبة الهستحقة.
البٓئة اإلستثهارٓة فْ فمسطٓن تشجع عمِ إلتزام
الهستثهرٓن واإلستهرار فْ دفع ضرٓبة الدخل.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة لمشركات تؤدي الِ إسته اررٓة
أكثر فْ عهمٍا بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار
تعتبر عاهل هساعد عمِ إستهرار عهل الشركات.

اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل
الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إيرادات ضريبة
الدخل

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.53

0.85

70.63

1

هتوسط

3.04

1.09

60.72

4

هتوسط

3.31

0.81

66.13

3

هتوسط

3.46

0.88

69.19

2

هتوسط

3.33

0.91

66.67

متوسط

3.37

0.70

67.44

متوسط

بالىسبة ألثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل فقد جاء بدرجة هتوسطة،
حٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة ألثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع ضرٓبة

الدخل ( )3.33وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%66.67وٓتضح أن الفقرة ( )1التْ ىصت عمِ

"اإلجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضرٓبة الدخل تشجع الشركة باإلستهرار بدفع الضرٓبة الهستحقة"
قد حصمت عمِ أعمِ درجة بالىسبة ألثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل

بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.53وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%70.63فْ حٓن أن الفقرة ( )2التْ

ىصت عمِ "البٓئة اإلستثهارٓة فْ فمسطٓن تشجع عمِ إلتزام الهستثهرٓن واإلستهرار فْ دفع
ضرٓبة الدخل) قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع
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ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.04وبىسبة هئوٓة بمغت ( .)%60.72بىاءاً عمِ وجٍة
ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل التْ ظٍرت بعد عهمٓة التحمٓل أن التأثٓر لالعفاء االستثهاري

واالسته اررٓة كان هتوسطا وذلك بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.
جدول ()25-4
ممخص الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي
ضريبة الدخل
المتوسط

العبارة
اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة وأثرٌا عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل

اإلعفاء اإلستثهاري والتقدٓر الذاتْ وأثري عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل
اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ وأثرٌا عمِ
إٓرادات ضرٓبة الدخل
اإلعفاء اإلستثهاري واسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل
الدرجة الكمٓة ألثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

3.36

0.97

67.12

3.26

0.98

65.20

3.54

0.87

70.77

3.33

0.91

66.67

3.37

0.70

67.44

النسبي %

الترتيب
3
5
1
4
2

تقييم األثر
هتوسط
هتوسط
هتوسط
هتوسط
هتوسط

وبشكل عام فقد كان أثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بدرجة هتوسطة،
حٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة ألثر اإلعفاءات االستثهارٓة عمِ إٓرادات ضرٓبة
الدخل ( )3.37وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%67.44وٌذا ٓعىْ ان ٌىاك تأثٓر ولكن بشكل هتوسط
بىاءا عمِ همخص الدرجة الكمٓة الثر االعفاءات االستثهارٓة (الجبآة ،التقدٓر الذاتْ ،االقرار
الضرٓبْ واالسته اررٓة).

ب -من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار

لمتعرف عمِ أثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل واسته اررٓة دفعٍا هن وجٍة
ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة ،واإلىحرافات الهعٓارٓة،
واألوزان الىسبٓة ،والجدول (ٓ )26-4وضح ذلك:
جدول ()26-4
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اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ىيئة
تشجيع اإلستثمار
رقم

العبارة

الفقرة
1
2

تعتبر التعدٓالت عمِ اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة
شاهمة وعادلة.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة
الدخل تشجع الهكمفٓن عمِ سداد ضرٓبة الدخل.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة تساعد عمِ إلتزام

3

الشركات بدفع السمفٓات بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.59

1.18

71.82

3

هتوسط

3.45

0.91

69.09

4

هتوسط

3.41

0.85

68.18

5

هتوسط

اإلستثهاري.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ

4

5
6

بدآة حٓاة الهشروع تشجع عمِ اإلستثهار فْ الهشارٓع

3.86

1.08

77.27

كبٓر

1

داخل البالد.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار
تعتبر عاهل هساعد لدقع ضرٓبة الدخل الهستحقة.
اإلعفاء اإلستثهاري ٓزٓد ىسبة الجبآة هن ضرٓبة الدخل
بعد إىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلعفاء.

اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات ضريبة
الدخل

3.82

1.10

76.36

2

كبٓر

3.45

1.06

69.09

4

هتوسط

3.60

1.03

71.97

متوسط

ٓتضح هن الجدول أعالي أن أثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل جاء

بدرجة هتوسطة ،حٓث بمغ الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة ألثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة

عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل ( )3.60وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%71.97وأن الفقرة ( )4التْ
ىصت عمِ "اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ بدآة حٓاة الهشروع تشجع

عمِ اإلستثهار فْ الهشارٓع داخل البالد" قد حصمت عمِ أعمِ درجة بالىسبة ألثر اإلعفاءات
اإلستثهارٓة والجبآة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.86وبىسبة هئوٓة
بمغت ( ،)%77.27فْ حٓن أن الفقرة ( )3والتْ ىصت عمِ "اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة
تساعد عمِ إلتزام الشركات بدفع السمفٓات بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء اإلستثهاري" قد حصمت عمِ

أقل درجة بالىسبة ألثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة والجبآة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط

حسابْ بمغ ( )3.41وبىسبة هئوٓة بمغت ( .)%68.18ان االعفاءات االستثهارٓة الههىوحة
واسالٓب الجبآة لم تكن بالشكل الهتوقع هن التأثٓر عمِ آرادات ضرٓبة الدخل وذلك هن وجٍة

ىظر ٌٓئة تشجٓع االستثهار.
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جدول ()27-4
اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ىيئة
تشجيع اإلستثمار
رقم

الفقرة
1
2

المتوسط

العبارة
اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم
التقدٓر الذاتْ بالتارٓخ الهحدد.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم
البٓاىات الهالٓة الدقٓقة أثىاء التقدٓر الذاتْ.

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

4.00

0.76

80.00

1

كبٓر

3.77

0.92

75.45

2

كبٓر

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ التصرٓح
3

4

3.68

باألرباح الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد إىتٍاء فترة

0.99

73.64

كبٓر

3

اإلعفاء اإلستثهاري.
اإلعفاء اإلستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر

3.41

ذاتْ فْ ىٍآة السىة الهالٓة بإىتظام.

1.01

68.18

4

هتوسط

التقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة اإلعفاء
5

6

3.27

ٓكون بىفس الوضوح بعد فترة إىتٍاء اإلعفاء

0.98

65.45

6

هتوسط

اإلستثهاري.
اإللتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس إٓجابا عمِ إٓرادات
ضرٓبة الدخل بعد إىتٍاء هدة اإلعفاء اإلستثهاري.

اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات ضريبة
الدخل

3.32

1.09

66.36

3.58

0.96

71.52

5

هتوسط
متوسط

ُٓظٍررر الجرردول السررابق أن أثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل

ج رراء بدرج ررة هتوس ررطة ،حٓ ررث بم ررغ الهتوس ررط الحس ررابْ لمدرج ررة الكمٓ ررة ألث ررر اإلعف رراء اإلس ررتثهاري
والتقدٓر الذاتْ عمِ إٓررادات ضررٓبة الردخل ( )3.58وبىسربة هئوٓرة بمغرت ( ،)%71.52وٓتضرح
أن الفقرة ( )1التْ ىصت عمِ "اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر الرذاتْ
بالتررارٓخ الهحرردد" قررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ
عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )4.00وبىسبة هئوٓرة بمغرت ( ،)%80.00فرْ
حررٓن أن الفقررة ( )5التررْ ىصررت عمررِ "التقرردٓر الررذاتْ الهقرردم هررن قبررل الشررركة خررالل فتررة اإلعفرراء
ٓكون بىفس الوضوح بعد فترة إىتٍاء اإلعفاء اإلستثهاري" قد حصمت عمِ أقل درجة بالىسبة ألثر

اإلعفرراء اإلسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل بهتوسررط حسررابْ بمررغ ()3.27
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وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( .)%65.45ىالحررظ بررأن ترراثٓر االعفرراء االسررتثهاري والتقرردٓر الررذاتْ كرران
هتوسطا هن وجٍة ىظر ٌٓئة تشجٓع االستثهار.
جدول ()28-4
اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي
ىيئة تشجيع اإلستثمار
رقم

الفقرة
1
2

المتوسط

العبارة
اإلعفرراء اإلسررتثهاري ٓهررىح الثقررة لمشررركات تقرردٓم البٓاىررات
الهالٓة الحقٓقٓة.

اإلعفاءات اإلستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم
اإلقرار الضرٓبْ بالتارٓخ الهحدد.

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.86

0.94

77.27

2

كبٓر

3.82

0.85

76.36

3

كبٓر

تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ هن الشركات بهوضوعٓة وقائهة
3

4
5

عمِ البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ إٓرادات

3.91

0.87

78.18

كبٓر

1

ضرٓبة الدخل.
ضعف القىاعة عىد هوظف ضرٓبة الدخل فْ

الكشوفات الهالٓة الهقدهة.

تعاهل هوظف ضرٓبة الدخل بثقة هع اإلقرار الضرٓبْ
لألزهات الحاصمة هع اإلعفاء اإلستثهاري.

اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى إيرادات

ضريبة الدخل

3.86

0.77

77.27

2

كبٓر

3.77

0.92

75.45

4

كبٓر

3.85

0.87

76.91

كبير

بالىسبة ألثر اإلعفاءات اإلستثهارٓة واإلقرار الضرٓبْ عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فقد جاء بدرجة
كبٓرة ،حٓث بمرغ الهتوسرط الحسرابْ لمدرجرة الكمٓرة ألثرر االعفراءات اإلسرتثهارٓة واإلقررار الضررٓبْ
عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل ( )3.85وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( ،)%76.91وٓتضررح أن الفق ررة ()3
التْ ىصت عمِ "تقدٓم اإلقررار الضررٓبْ هرن الشرركات بهوضروعٓة وقائهرة عمرِ البٓاىرات الهالٓرة
الصررحٓحة ههررا ٓررؤثر عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل" قررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر
اإلعف رراءات اإلس ررتثهارٓة واإلقر ررار الضر ررٓبْ عم ررِ إٓر ررادات ضر ررٓبة ال رردخل بهتوس ررط حس ررابْ بم ررغ
( )3.91وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( .)%78.18ف ررْ حررٓن أن الفق ررة ( )5الت ررْ ىصررت عمررِ "تعاه ررل
هوظررف ضررٓبة الرردخل بثقررة هررع اإلقررار الضررٓبْ لألزهررات الحاصررمة هررع اإلعفراء اإلسررتثهاري" قررد
حصررمت عمررِ أقررل درجررة بالىسرربة ألثررر اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة واإلق ررار الض ررٓبْ عمررِ إٓ ررادات
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ضررٓبة الردخل بهتوسررط حسرابْ بمرغ ( )3.77وبىسرربة هئوٓرة بمغرت ( ،)%75.45هررن وجٍرة ىظررر
هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار كان لٍا تأثٓر كبٓر عمِ آرادات ضرٓبة الدخل.
جدول ()29-4
اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ىئة تشجيع اإلستثمار
رقم

الفقرة
1
2
3
4

المتوسط

العبارة
اإلجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضرٓبة الدخل تشجع
الشركة باإلستهرار بدفع الضرٓبة الهستحقة.

البٓئة اإلستثهارٓة فْ فمسطٓن تشجع عمِ إلتزام
الهستثهرٓن واإلستهرار فْ دفع ضرٓبة الدخل.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة لمشركات تؤدي إلِ إسته اررٓة
أكثر فْ عهمٍا بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء.
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع اإلستثهار تعتبر
عاهل هساعد عمِ إستهرار عهل الشركات.

اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل
الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إيرادات ضريبة

الدخل

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

تقييم

الترتيب

األ ثر

3.59

0.96

71.82

2

هتوسط

3.36

0.73

67.27

4

هتوسط

3.55

0.74

70.91

3

هتوسط

4.00

0.76

80.00

1

كبٓر

3.63

0.80

72.50

متوسط

3.66

0.67

73.22

متوسط

وبالىسربة ألثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري عمررِ إسررته اررٓة دفرع ضررٓبة الرردخل فقررد جرراء بدرجررة هتوسررطة،
حٓث بمغ الهتوسرط الحسرابْ لمدرجرة الكمٓرة ألثرر اإلعفراء اإلسرتثهاري عمرِ إسرته اررٓة دفرع ضررٓبة
ال رردخل ( )3.63وبىس رربة هئوٓر ررة بمغ ررت ( ،)%72.50وٓتض ررح أن الفق ر ررة ( )4الت ررْ ىص ررت عمرررِ
"اإلعف رراءات اإلس ررتثهارٓة الهتعمق ررة بتش ررجٓع اإلس ررتثهار تعتب ررر عاه ررل هس رراعد عم ررِ إس ررتهرار عه ررل
الشررركات" قررد حصررمت عمررِ أعمررِ درجررة بالىسرربة ألثررر اإلعفرراء اإلسررتثهاري عمررِ إسررته اررٓة دفررع
ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )4.00وبىسبة هئوٓة بمغت ( ،)%80.00فْ حٓن أن الفقرة
( )2التررْ ىصررت عمررِ "البٓئررة اإلسررتثهارٓة فررْ فمسررطٓن تشررجع عمررِ إلترزام الهسررتثهرٓن واإلسررتهرار
ف ررْ دف ررع ضر ررٓبة ال رردخل" ق ررد حص ررمت عم ررِ أق ررل درج ررة بالىس رربة ألث ررر اإلعف رراء اإلس ررتثهاري عم ررِ
إسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل بهتوسط حسابْ بمغ ( )3.36وبىسبة هئوٓة بمغت (.)%67.27
وبشركل عررام فقررد كرران أثررر اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة عمررِ إٓ ررادات ضررٓبة الرردخل بدرجررة هتوسررطة،
حٓررث بمررغ الهتوسررط الحسررابْ لمدرجررة الكمٓررة ألثررر اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة

الرردخل ( )3.66وبىسرربة هئوٓررة بمغررت (ٓ ،)%73.22عىررْ هررن وجٍررة ىظررر هرروظفْ ٌٓئررة تشررجٓع
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االستثهار عدم قدرة االعفاء االستثهارٓة واسته اررٓة دفع الضرٓبة فْ التأثٓر عمِ آررادات ضررٓبة

الدخل وبحاجة الِ اعادة تعدٓل.

جدول ()30-4
ممخص الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر ىيئة
تشجيع اإلستثمار
العبارة
اإلعفاءات اإلستثمارية والجباية وأثرىا عمى إيرادات
ضريبة الدخل

اإلعفاء اإلستثماري والتقدير الذاتي وأثره عمى إيرادات
ضريبة الدخل

اإلعفاءات اإلستثمارية واإلقرار الضريبي وأثرىا عمى
إيرادات ضريبة الدخل
اإلعفاء اإلستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل
الدرجة الكمية ألثر اإلعفاءات اإلستثمارية عمى إيرادات
ضريبة الدخل

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

3.60

1.03

71.97

3.58

0.96

71.52

3.85

0.87

76.91

3.63

0.80

72.50

3.66

0.67

73.22

الترتيب
4
5
1
3
2

تقييم األ ثر
متوسط
متوسط
كبير
متوسط
متوسط

وٓتضررح هررن التحمٓررل السررابق ،بررأن أثررر اإلعفرراءات اإلسررتثهارٓة عمررِ إٓ ررادات ض ررٓبة الرردخل جرراء
وٓفسرر الباحرث ٌرذي الىتٓجرة برأن اإلعفراء
هتوسطاً ،سواء هن وجٍة ىظر ٌٓئرة تشرجٓع اإلسرتثهارّ ،
اإلستثهاري ٓؤدي إلِ حاالت هن التٍرب الضرٓبْ ،سواء عمِ صرعٓد الهشرارٓع الهحمٓرة أو عمرِ

ٓفسرر الباحررث ٌررذي الىتررائج
صررعٓد الشررركات هتعررددة الجىسررٓات التررْ لرردٍٓا هجررال لمتٍرررب ،وكررذلك ّ
إلررِ إفتقررار ىهرروذج كشررف التقرردٓر الررذاتْ لمبسرراطة والوضرروح وعرردم كفآررة اإلرشررادات الهرفقررة هعررً،
هها ٓخمق صعوبة لدى الهستثهرٓن فْ التعاهل هرع الكشرف ،واإلعفراء اإلسرتثهاري ٓعفرْ الهكمفرٓن
هن اإلقرار الضرٓبْ ،وبالتالْ ٓؤثر اإلعفاء اإلستثهاري عمِ اإلقرار الضرٓبْ الهقدم.

ثالثاً :مدى إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون تشجيع اإلستثمار
أ -من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل

لمتعرف عمِ هدى إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار هن وجٍة ىظر
هوظفْ ضرٓبة الدخل تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓارٓة واألوزان الىسبٓة

كها ٓمْ:
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جدول ()31-4
مدى إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون تشجيع اإلستثمار من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل
رقم

العبارة

الفقرة
1

إن ىسبة الضرٓبة  %15هن دخل الهستثهرٓن فْ
فمسطٓن هالئهة هع الدول الهجاورة.

ساٌهت هدة اإلعفاء الهؤقت هن الضرٓبة فْ تقمٓل

2

3

4

5

تكالٓف اإلىتاج فْ بدآة الهشروع هها ٓشجع عمِ
اإلستهرار فْ اإلستثهار.

بدء سرٓان اإلعفاءات هن ضرٓبة الدخل هن بدآة تحقٓق
الهشروع لألرباح إفضل هن بدآة عهل الهشروع.
اإلعفاءات الضرٓبٓة عمِ األرباح الهعاد إستثهارٌا تشجع

عمِ عهمٓة اإلستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع أو
هشارٓع أخرى.

ٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لإلستثهار
والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التشغٓل الفعمْ

لمهشروع.

إن السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع

المتوسط

اإل نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

3.55

0.98

70.99

الترتيب
5

درجة
اإلستفادة
هتوسطة

3.64

0.81

72.79

2

هتوسطة

3.60

1.03

72.07

3

هتوسطة

3.57

3.35

0.76

1.00

71.35

67.03

4

7

هتوسطة

هتوسطة

6

اإلستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي وقت لمتأكد هن

3.66

0.89

73.15

1

هتوسطة

7

ٓتم تسٍٓل إجراءات هىح اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات.

3.54

0.88

70.81

6

هتوسطة

3.56

0.91

71.17

دقة الهعموهات لً أثر عمِ إسته اررٓة الشركة.

الدرجة الكمية لمدى إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون
تشجيع اإلستثمار

متوسطة

ٓتضح هن الجدول السابق أن هدى إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع األستثهار هن
وجٍررة ىظررر هرروظفْ ض ررٓبة الرردخل كرران بدرجررة هتوسررطة بهتوسررط حسررابْ بمررغ ( )3.56وبىسرربة

هئوٓة بمغت ( ،)%71.17فقد كاىت أكثر الفقرات أٌهٓة الفقرة ( )6الترْ ىصرٍا "السرهاح بهوجرب
القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع اإلستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي وقت لمتأكد هرن
دقررة الهعموهررات لررً أثررر عمررِ إسررته اررٓة الشررركة" بهتوسررط حسررابْ ( )3.66وبىسرربة هئوٓررة بمغررت

( ،)%73.15فررْ حررٓن أن أقررل الفق ررات أٌهٓررة بالىسرربة لهرردى اسررتفادة الشررركة أو الهؤسسررة هررن
قرراىون تشررجٓع اإلسررتثهار هررن وجٍررة ىظررر هرروظفْ ض ررٓبة الرردخل كاىررت الفق ررة ( )5التررْ ىصررٍا

"ٌىرراك تعرراون جٓررد هررن قبررل هرراقبٓن الٍٓئررة العاهررة لإلسررتثهار والهخررولٓن بررالتحقق هررن بردء عهمٓررة
التشغٓل الفعمْ لمهشروع" بهتوسط حسابْ ( )3.35وبىسبة هئوٓة بمغت (.)%67.03
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ب -من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار

لمتعرف عمِ هدى إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار هن وجٍة ىظر
هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،تم إستخدام الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓارٓة واألوزان

الىسبٓة كها ٓمْ:

جدول ()32-4
مدى إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون تشجيع اإلستثمار من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار
رقم

الفقرة
1

2

3

المتوسط

العبارة
إن ىسبة الضرٓبة  %15هن دخل الهستثهرٓن فْ فمسطٓن
هالئهة هع الدول الهجاورة.
ساٌهت هدة اإلعفاء الهؤقت هن الضرٓبة فْ تقمٓل تكالٓف
اإلىتاج فْ بدآة الهشروع هها ٓشجع عمِ اإلستهرار فْ
اإلستثهار.

بدء سرٓان اإلعفاءات هن ضرٓبة الدخل هن بدآة تحقٓق
الهشروع لألرباح افضل هن بدآة عهل الهشروع.

اإلعفاءات الضرٓبٓة عمِ األرباح الهعاد إستثهارٌا تشجع

4

5

عمِ عهمٓة اإلستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع أو
هشارٓع أخرى.

ٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لإلستثهار

والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التشغٓل الفعمْ لمهشروع.
إن السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الوزن

3.91

0.87

78.18

النسبي %

الترتيب

درجة

اإلستفادة
كبٓرة

5

3.55

1.01

70.91

7

هتوسطة

4.00

1.15

80.00

4

كبٓرة

3.73

0.94

74.55

6

كبٓرة

4.32

0.89

86.36

2

كبٓرة

6

اإلستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي وقت لمتأكد هن

4.18

0.91

83.64

3

كبٓرة

7

ٓتم تسٍٓل إجراءات هىح اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات.

4.45

0.74

89.09

1

كبٓرة

4.02

0.93

80.39

دقة الهعموهات لً أثر عمِ أسته اررٓة الشركة.

الدرجة الكمية لمدى إستفادة الشركة أو المؤسسة من قانون
تشجيع اإلستثمار

كبيرة

ٓتضح هن الجدول السابق أن هدى إستفادة الشركة أو الهؤسسة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار هن
وجٍ ررة ىظ ررر ه رروظفْ ٌٓئ ررة تش ررجٓع اإلس ررتثهار ك رران بدرج ررة كبٓرررة بهتوس ررط حس ررابْ بم ررغ ()4.02
وبىسرربة هئوٓررة بمغررت ( ،)%80.39فقررد كاىررت أكثررر الفق ررات أٌهٓررة الفق ررة ( )7التررْ ىصررٍا "ٓررتم
تسررٍٓل إج رراءات هررىح اإلعفرراء اإلس ررتثهاري لمشررركات) بهتوسررط حسررابْ ( )4.45وبىسرربة هئوٓ ررة
بمغررت ( ،)%89.09فررْ حررٓن أن أقررل الفقررات أٌهٓررة بالىسرربة لهرردى إسررتفادة الشررركة أو الهؤسسررة
هن قاىون تشجٓع اإلستثهار هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار كاىت الفقرة ( )2التْ
81

ىصررٍا "سرراٌهت هرردة اإلعفرراء الهؤقرت هررن الضررٓبة فررْ تقمٓررل تكررالٓف اإلىترراج فرْ بدآررة الهشررروع
ههر ررا ٓشر ررجع عمر ررِ اإلسر ررتهرار فر ررْ اإلسر ررتثهار" بهتوسر ررط حسر ررابْ ( )3.55وبىسر رربة هئوٓر ررة بمغر ررت
( ،)%70.91وعمِ ذلك فان ٌىاك إختالف هن اإلستفادة هن قاىون تشجٓع اإلستثهار هن وجٍة
ىظرر الٍٓئرة الترْ بمغرت درجرة كبٓررة ،وهروظفْ ضررٓبة الردخل الترْ بمغرت درجرة هتوسرطة ،وٓعررزو
الباحث ٌذي الىتٓجة الِ إستغالل التسٍٓالت فْ هىح اإلعفاء اإلستثهاري والتٍرب الضرٓبْ لٍذي

الشركات واستغاللٍا لجهٓع اإلجراءات الههىوحة لٍا.
 2.4التحميل ومناقشة النتائج
إلختبار فرضٓات الدراسة تم إستخدام إختبار تحمٓل التبآن لإلىحدار الهتعدد لهعرفة العالقة
بٓن الهتغٓر الهستقل والهتغٓرات التابعة ،ودرجة تأثٓر الهتغٓر الهستقل عمِ الهتغٓرات التابعة.
وألجل تحقٓق أٌداف الدراسة فقد تم فحص الفرضٓة الرئٓسٓة التالٓة:

"ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )0.05 ≤ aلإلعفـاء االسـتثماري عمـى

إيرادات ضريبة الدخل في فمسطين".

ولإلجابة عن الفرضة السابقة تم إستخدام تحمٓل اإلىحدار الهتعدد كها ٌو هوضح فٓها ٓمْ:
أ -من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل

جدول ()33-4
نحائج جحيٍو اىحباٌن ىإلنحدار اىَحؼدد ىيحأمد من صالحية النموذج إلختبار الفرضية الصفرية ()H0
ألثر اإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي ضريبة الدخل
ٍصدر اىحباٌن
اإلنحدار
ٍجٌَع ٍزبؼات اىبٌاقً
اىَجٌَع

ٍجٌَع
اىَزبؼات
18.036
22.027
40.063

درجات
اىحزٌة
4
106
110

ٍحٌسظ
اىَزبؼات
4.509
.2081

قٍَة ف
21.698

اىدالىة اإلحصائٍة
*

0.000

هررن خررالل الىتررائج الرواردة فررْ الجرردول (ٓ )33-4تبررٓن ثبررات صررالحٓة الىهرروذج إلختبررار الفرضررٓة

الصفرٓة حٓث بمغت) (Fالهحسوبة ( )21.698وبقٓهة إحتهالٓة ( ،)0.000وٌْ أقل هن هستوى
الداللة (ألفا=  ،)0.05وٌْ تدل عمِ قدرة تىبؤٓة هرتفعة.
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جدول ()34-4

تحميل اإلنحدار البسيط لمعامالت اإل نحدار ألثز اإلػفاء اإلسحثَاري ػيى اىجباٌة ٍن ًجية
نظز ٌٍظفً ضزٌبة اىدخو
اىَحغٍزات اىَسحقية

ٍؼاٍالت االنحدار

اىَقدار اىثابث
اإلعفاءات اإلستثمازٌة والجباٌة وأثسها
 1.097
على إٌسادات ضسٌبة الدخل( )X1
اإلعفاء اإلستثمازي والتقدٌس الراتً
-0.149
وأثسه على إٌسادات ضسٌبة الدخل
( )X2
اإلعفاءات اإلستثمازٌة واإلقساز
 1.308
الضسٌبً وأثسها على إٌسادات ضسٌبة
الدخل( )X3
اإلعفاء اإلستثمازي وإستمسازٌة دفع
1.394
ضسٌبة الدخل( )X4
ٍؼاٍو اىححدٌد= 17451
ٍؼاٍو اإلرجباط=17671
1.315

قٍَة اخحبار T
4.659

اىقٍَة االححَاىٍة
Sig.
1.000

2.722

 1.004

-2.729-

 1.007

2.793

1.006

4.578

1.000

ٍؼاٍو اىححدٌد اى َُؼدَّه= 17429

تبٓن هن الجدول ( )34-4أن اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات ٓؤثر عمِ الهتغٓر التابع (إٓرادات

اله َّ
عدل ()0.450
ضرٓبة الدخل) ،حٓث بمغت قٓهة هعاهل اإلرتباط ( ،)0.671وهعاهل التحدٓد ُ
وٌذا ٓعىْ أن ( )%45.0هن التغٓر فْ (إٓرادات ضرٓبة الدخل) (الهتغٓر التابع) تم تفسٓري هن
خالل العالقة الخطٓة:

Y = 1.315 + (0.097)X1 – (0.149)X2 + (0.308)X3 + (0.394)X4
وهن خالل الىتائج السابقة فإىً ٓتم رفض الفرضٓة الصفرٓة التْ تىص عمِ أىً " :ال ٓوجد
تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ( ) ≤ 0.05لإلعفاء اإلستثهاري عمِ إٓرادات

ضرٓبة الدخل" هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل" ،وقبول الفرضٓة البدٓمة التْ تىص
عمِ أىًٓ " :وجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ( ) ≤ 0.05لإلعفاء

االستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل" هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل".
ب -من وجية نظر موظفي ىيئة تشجيع االستثمار
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جدول ()35-4

نتائج تحميل التباين لإل نحدار المتعدد لمتأكد من صالحية النموذج إلختبار الفرضية

الصفرية ( )H0ألثر اإلعفاء اإلستثماري عمى إيرادات ضريبة الدخل من وجية نظر موظفي
ىيئة تشجيع اإلستثمار

ٍصدر اىحباٌن
االنحدار
ٍجٌَع ٍزبؼات اىبٌاقً
اىَجٌَع

ٍجٌَع
اىَزبؼات
5.433
.5411
5.975

درجات
اىحزٌة
4
17
21

ٍحٌسظ
اىَزبؼات
1.358
.0321

قٍَة ف
42.657

اىدالىة اإلحصائٍة
*0.000

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()2020 ≥α

ه ررن خرررالل الىت ررائج ال ر رواردة فر ررْ الج رردول (ٓ )35-4تبرررٓن ثبر ررات ص ررالحٓة الىه رروذج إلختبر ررار
الفرضٓة الصرفرٓة ،حٓرث بمغرت ( )Fالهحسروبة ( )42.657وبقٓهرة احتهالٓرة ( )0.000وٌرْ
أقل هن هستوى الداللة (ألفا=  ،)0.05وٌْ تدل عمِ قدرة تىبؤٓة هرتفعة.
جدول ()36-4

تحميل اإلنحدار البسيط لمعامالت اإل نحدار ألثز اإلػفاء اإلسحثَاري ػيى اىجباٌة ٍن ًجية
نظز موظفي ىيئة تشجيع اإلستثمار

اىَحغٍزات اىَسحقية

ٍؼاٍالت االنحدار

اىَقدار اىثابث
االعفاءات االستثمازٌة والجباٌة واثسها على
0.261
اٌسادات ضسٌبة الدخل()X1
االعفاء االستثمازي والتقدٌس الراتً واثسه على
0.271
اٌسادات ضسٌبة الدخل( )X2
االعفاءات االستثمازٌة واالقساز الضسٌبً
0.238
واثسها على اٌسادات ضسٌبة الدخل( )X3
االعفاء االستثمازي واستمسازٌة دفع ضسٌبة
0.134
الدخل( )X4
ٍؼاٍو اىححدٌد= 17919
ٍؼاٍو االرجباط=17954
0.459

قٍَة اخحبار T
3.443

اىقٍَة االححَاىٍة
Sig.
1.000

4.713

 1.000

3.345

 1.000

2.337

1.003

4.421

1.000

ٍؼاٍو اىححدٌد اى َُؼدَّه= 17888

تبٓن هن الجدول ( )36-4أن اإلعفاء اإلستثهاري لمشركات ٓؤثر عمِ الهتغٓر التابع (إٓرادات

اله َّ
عدل ()0.909
ضرٓبة الدخل) ،حٓث بمغت قٓهة هعاهل االرتباط ( ،)0.954وهعاهل التحدٓد ُ
وٌذا ٓعىْ أن ( )%90.9هن التغٓر فْ (إٓرادات ضرٓبة الدخل) (الهتغٓر التابع) تم تفسٓري هن
خالل العالقة الخطٓة:
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Y = 0.459 + (0.261)X1 – (0.271)X2 + (0.238)X3 + (0.134)X4
وهن خالل الىتائج السابقة فإىً ٓتم رفض الفرضٓة الصفرٓة التْ تىص عمِ أىً " :ال ٓوجد تأثٓر

ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ( ) ≤ 0.05لإلعفاء االستثهاري عمِ إٓرادات ضرٓبة

الدخل" هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار" وقبول الفرضٓة البدٓمة التْ تىص عمِ
أىًٓ " :وجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة ( ) ≤ 0.05لإلعفاء االستثهاري عمِ
إٓرادات ضرٓبة الدخل" هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع االستثهار".
بىاء عمِ وجٍة ىظر كل هن هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع
أثبتت الىتائج وذلك ً
اإلستثهار ،بأىً ٓتم قبول الفرضٓة البدٓمة والتْ تىص عمِ أىًٓ" :وجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد
هستوى الداللة لإلعفاء اإلستثهاري عمِ الهتغٓرات األربعة (الجبآة ،التقدٓر الذاتْ ،اإلقرار الضرٓبْ

واالستهرآة) ،بغض الىظر إن كاىت ٌذا التأثٓر كبٓ اًر ،هتوسطاً أو ضعٓفاً ،وٓتم رفض الفرضٓة
الصفرٓة والتْ تىص عمِ أىً " :ال ٓوجد تأثٓر ذو داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة لإلعفاء

اإلستثهاري عمِ الجبآة والتقدٓر الذاتْ واالقرار الضرٓبْ واالسته اررٓة" .وتشٓر الىتائج إلِ وجود

عالقة طردٓة بٓن كل هن اإلعفاء اإلستثهاري والهتغٓرات األربعة ،وٓهكن هالحظة ذلك هن خالل
العالقة الخطٓة ،وٓظٍر أن زٓادة اإلعفاء اإلستثهاري تؤدي إلِ زٓادة فْ كل هن الجبآة واإلقرار

الضرٓبْ والتقدٓر الذاتْ واإلسته اررٓة ،هها ٓؤدي إلِ إىعكاس الزٓادة عمِ إٓرادات ضرٓبة الدخل فْ

فمسطٓن.

 4.3ممخص النتائج ومناقشتيا مع الدراسات السابقة
 )1أظٍرت الدراسة برأن الشرائح والىسب الضرٓبٓة الواردة فْ القاىون لعام  2011هن وجٍة
ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وهن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار ،كاىت هالئهة
وٓفسر الباحث ٌذي الىتائج بهدى هالئهة الشرائح
بدرجة هتوسطة وكبٓرة عمِ التوالْ،
ّ
والىسب الضرٓبٓة فْ قاىون ضرٓبة الدخل لعام  2111بزٓادة اإلٓرادات العاهة فْ الهوازىة
الحكوهٓة ،هها ٓثبت بأن التعدٓالت الهتتالٓة فْ القواىٓن الضرٓبٓة كاىت عبارة عن تغٓرات
شكمٓة لم تهس جوٌر الهشاكل الضرٓبٓة فْ فمسطٓن ،وذلك ٓتفق هع دراسة(عمي واحمد،
 )2.1.وذلك بأٌهٓة اإلعفاءات الضرٓبٓة فْ ظل قاىون ضرٓبْ ٓفرض ىسب هىخفضة
وبوجود عواهل أخرى غٓر ضرٓبٓة ،وٓفترض فٍٓا أٌهٓة اإلعفاءات الضرٓبٓة فْ ظل قاىون
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ضرٓبْ ٓفرض ىسب هىخفضة وهشجعة عمِ اإلستثهار ،كها تتفق هع دراسة (مياني،
 )2.1.وذلك بتطوٓر الش ارئح الضرٓبٓة الهىصوص عمٍٓا لها ٓتالئم هع الهقدرة التكمٓفٓة،
واعادة الىظر فٍٓا هن فترة ألخرى حسب الظروف اإلقتصادٓة.
تبٓن هن خالل الىتائج بأىً ٓوجد تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ الجبآة هن وجٍة ىظر
ّ )2
وٓفسر الباحث ٌذي الىتائج بأن
هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار وهوظفْ ضربٓة الدخل،
ّ
ٌىاك تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ زٓادة الجبآة ،وٓترتب عمًٓ زٓادة اإلعفاءات

اإلستثهارٓة لزٓادة الجبآة وزٓادة إٓرادات ضرٓبة الدخل ،عمِ أن تكون التعدٓالت عمِ
اإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة شاهمة وعادلة.
 )3تبٓن هن خالل الىتائج بأىً ٓوجد تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ تقدٓم كشف التقدٓر الذاتْ
وٓفسر الباحث ٌذي
هن وجٍة ىظر هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار وهوظفْ ضرٓبة الدخلّ ،
الىتائج إلِ إفتقار ىهوذج كشف التقدٓر الذاتْ لمبساطة والوضوح وعدم كفآة اإلرشادات
الهرفقة بً ،قد خمق صعوبة لدى الهستثهرٓن فْ التعاهل هع الكشف ،حٓث ٓحتاج ىهوذج
كشف التقدٓر الذاتْ إلِ هتخصص لفٍم هفرداتً وسٍولة التعاهل هعً ،كذلك سوء األوضاع
اإلقتصادٓة الىاتجة عن إغالق الهعابر والحصار وتدىْ الدخلٓ ،عتبر عراهالً هؤث اًر أدى إلِ
تخمّف الهكمّفٓن عن تقدٓم كشف التقدٓر الذاتْ ،وهن ٌذا الهىطمق فإن غٓاب الدور الفعال
الذي تهارسً اإلدارة العاهة لضرٓبة الدخل هن خالل الهتابعرة الدورٓرة والهستهرةٓ ،عتبر

عاهالً وراء تخمف الهكمفٓن عن اإللتزام بتعبئة كشف التقدٓر الرذاتْ فرْ الهوعد الهحدد.

واتفقررت ٌ ررذي الىتٓج ررة هررع دراســـة (معـــالي (2015 ،الت ررْ توص ررمت إلررِ ع رردم اإللتررزام بتق رردٓم
الكشوفات الدورٓة ودفع الضرٓبة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن.
 )4أظٍرت الدراسة بأىً ٓوجد تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ اإلقرار الضرٓبْ الهقدم هن وجٍة
وٓفسر الباحث ٌذي الىتٓجة عمِ أن اإلعفاء اإلستثهاري ٓعفْ
ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل،
ّ
الهكمف هن تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ ،بالتالْ فإن اإلعفاء اإلستثهاري ٓؤثر عمِ اإلقرار
الضرٓبْ الهقدم ،هن ٌىا فإن تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ بشكل سمٓم ٓتم عن طرٓق هىح حوافز
تشجٓعٓة لمهكمف عمِ هرسك حرسابات هىتظهة ،واإلفصاح بهكوىاتٍا ،وذلك تعزٓ اًز لمفكرة
األساسٓة فْ القاىون الهبىٓة عمِ الثقة فرْ الهكمف ،وفْ ىفس اإلطار إلغاء بىد الفوائد

والغراهات الهستحقة عمِ الهكمف فْ حالة إلتزاهً واىتظاهً بدفع الضرائب الهستحقة عمًٓ،
األهر الذي ٓشجع عمرِ ترسدٓد الضرٓبة فْ هواعٓدٌا الهقررة.
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واتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة (معالي (2015 ،التْ توصمت إلِ عدم اإللتزام بتقدٓم
الكشوفات الدورٓة ودفع الضرٓبة الهطموبة هن قبل الهكمفٓن ،ودراسة (ياسين ومفاتيح،
 )2013التْ بٓىت أن التحفٓز الجبائْ لٓس ٌو الهحدد األساسْ لقرار اإلستثهار ،وٓتم
تقدٓم التحفٓزات واإلهتٓازات الجبائٓة فْ إطار أجٍزة هعىٓة باإلستثهار.
 )5بٓىت ىتائج الدراسة وجود تأثٓر لإلعفاء اإلستثهاري عمِ إسته اررٓة دفع ضرٓبة الدخل
لمشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإلستثهاري هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل ،وٓعزو
الباحث ذلك إلِ أىً هن خالل الحوافز التْ تم إضافتٍا فْ قاىون ضرٓبة الردخل الجدٓرد
والحروافز التْ تم التعدٓل عمٍٓا ،أن الهشرع الفمسطٓىْ كان هوفقاً وىاجحاً فْ إضافة هثل
تمرك الحروافز ،ولكىٍا لم تصل بعد إلِ تحقٓق أٌدافٍا الهطموبة ،حٓث أىٍا تعهل عمِ تحفٓز
وترشجٓع الهكمفرٓن عمِ دفع الضرٓبة الهستحقة عمٍٓم ،كها وأن زٓادة الحوافز التشجٓعٓة
تعهل أٓضاً عمِ الحد هن التٍرب الضرٓبْ وزٓادة الثقة بٓن الهكمفٓن وهوظفْ الضرٓبة ،لذا
البد هن زٓادة ٌذي الحروافز واجراء التعدٓالت الهىاسبة بها ٓتىاسب والظروف اإلقتصادٓة
الصعبة ،وغالء الهعٓشة الذي أدى إلِ إحداث أضرار كثٓرة فْ العدٓد هن فئرات الهجتهرع،
وذلك تخفٓفاً وتسٍٓالً لمهكمفٓن.
واتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة (معالي (2015 ،التْ توصمت إلِ عدم تطبٓق عقوبات
رادعة عمِ التٍرب هن دفع الضرٓبة ،وعدم فعالٓة الجٍاز التىفٓذي فْ تحصٓل األهوال
األهٓرٓة.
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الفصل الخامس
اإلستنتاجات والتوصيات
 1.5اإلستنتاجات
عمِ ضوء ىتائج الدراسة فٓها ٓمْ أٌم اإلستىتاجات التْ تم التوصل الٍٓا:
 .1تم اإلستىتاج بأن اإلعفاءات اإلستثهارٓة لٍا أثر عمِ إسته اررٓة إٓرادات ضرٓبة الدخل
هن وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
 .2تبٓن الدراسة أن اإلعفاءات اإلستثهارٓة لٍا أثر عمِ جبآة إٓرادات ضرٓبة الدخل هن
وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
ٌ .3ىاك أثر لإلعفاءات الإلستثهارٓة عمِ تقدٓم اإلقرار الذاتْ لضرٓبة الدخل هن وجٍة
ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وٌٓئة تشجٓع اإلستثهار.
 .4أظٍرت الدراسة بأن قاىون اإلستثهار وقاىون ضربٓة الدخل هالئهان بدرجة هتوسطة،
وعمِ ذلك فٍذي القواىٓن بحاجة إلِ هتابعة وتطوٓر دائم تقابل حجم التغٓرات الكبٓرة
والسرٓعة فْ الهجتهع واإلقتصاد الفمسطٓىْ .
 .5تبٓن أن الهتابعة الهتواصمة والهستهرة هن قبل ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار لمشركات
الحاصمة عمِ اإلعفاء االستثهاري ضعٓفة وغٓر فعالة بعد هىح اإلعفاء وبعد إىتٍاء
الفترة الههىوحة .
 .6أظٍرت الدراسة بأن العالقة ضعٓفة هابٓن هوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار وهوظفْ
ضرٓبة الدخل ،فال بد هن هراجعة ٌذي العالقة وتطوٓرٌا وتقوٓتٍا لها فًٓ هن أثر عمِ
قرار اإلعفاء اإلستثهاري بحٓث تعالج كافة أوجً القصور .
 .7أظٍرت الدراسة بأن اإلعفاءات اإلستثهارٓة بحاجة إلِ تطوٓر ،بحٓث تعالج كافة أوجً
ىوي إلٍٓا الهبحوثون ،وذلك لتحفٓز الحاصمٓن عمِ اإلعفاء اإلستثهاري
القصور التْ ّ
عمِ اإللتزام باإلستهرار بدفع الضرٓبة .
 .8تبٓن أن اإلعفاءات اإلستثهارٓة لٍا أثر عمِ تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ لضرٓبة الدخل هن
وجٍة ىظر هوظفْ ضرٓبة الدخل وهوظفْ ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار .
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 2.5التوصيات
فْ ضوء الىتائج التْ خمصت إلٍٓا الدراسة ،تم التوصل إلِ هجهوعة هن التوصٓات التْ ٓهكن
أن تساٌم فْ تفعٓل دور اإلعفاء اإلستثهاري ىحو زٓادة اإلٓرادات:
الهشرع الضرٓبْ الفمسطٓىْ بتعدٓل القواىٓن الهتعمقة بتشجٓع
 .1ىوصْ بأٌهٓة قٓام
ّ
اإلستثهار ،لها لً هن أٌهٓة فْ زٓادة اإلستثهار فْ الهشارٓع.

 .2العهل عمِ تطوٓر الحوافز واإلعفاءات اإلستثهارٓة الههىوحة فْ قاىون تشجٓع
اإلستثهار لتشجٓع الهستثهرٓن.

ٓ .3جب أن تتهٓز القواىٓن واإلجراءات الضرٓبٓة الهتعمقة باإلعفاء اإلستثهاري بالوضوح
والشفافٓة ،لغرض تقوٓة الرقابرة الخارجٓة.

 .4تسٍٓل اإلجراءات لمهستثهرٓن والتواصل الهستهر هعٍم هن خالل ٌٓئة تشجٓع
اإلستثهار لإلسته اررٓة فْ تقدٓم اإلقرار الضرٓبْ والتقدٓر الداتْ.

ٓ .5تطمب وضع إلتزاهات عمِ الشركات الحاصمة عمِ اإلعفاء اإلستثهاري لإلستهرار
فْ اإللتزام الضرٓبْ بعد إىتٍاء فترة اإلعفاء اإلستثهاري.

 .6ىوصْ بضرورة قٓام ٌٓئة تشجٓع اإلستثهار بهتابعة وبهراقبة الشركات الحاصمة عمِ
اإلعفاءات اإلستثهارٓة ،بعد الحصول عمِ الهوافقة عمِ هىحٍم اإلعفاء اإلستثهاري.
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المالحق
ممحق رقم()1
االستبانة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة القدس
كمية الدراسات العميا
معيد التنمية المستدامة
بناء المؤسسات والتنمية البشرية
استبيان
ييدف ىذا االستبيان الى انجاز رسالة بعنوان:
اثر االعفاء االستثماري عمى ايرادات ضريبة الدخل في فمسطين
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
األسئمة المطروحة ،لما لذلك من آثار إيجابية في الوصول إلى نتائج دقيقة يمكن االعتماد عمييا وتعميميا
عمى المختصين عمماً بأن جميع المعمومات التي تقدمونيا سيتم التعامل معيا بسرية تامة وسيتم استخداميا
ألغرض البحث العممي فقط .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحـث :اسحاق اب ارىيم الشيش
اشراف :د .كامل ابو كويك
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القسم االول
المعمومات العامة لموظفي ضريبة الدخل
الرجاء اإلجابة عمى األسئمة اآلتية بوضع إشارة × في المربع المناسب :
الجنس:

( ) ذكر

( ) أنثى

الحالة االجتماعية ) (:أعزب

( ) متزوج

العمر بالسنوات 25) (:سنة فما دون ( ) من 26سنة الى  30سنة ( ) من  31سنة الى  35سنة
( ) من  36سنة الى  40سنة ( )
المؤىل العممي ) ( :دبموم

 41سنة فأكثر

( ) بكالوريوس ( ) ماجستير

( ) دكتوراه

عدد سنوات الخبرة في مجال الضرائب  5 ) (:سنوات فما دون ( ) من 10-6سنوات
م( ) من  15 -11سنة

( ) من  20-16سنة ( )  21سنة فأكثر

المسمى الوظيفي  ) (:مدير عام ( ) مدير ( ) نائب مدير ( ) رئيس قسم

( ) مأمور تقدير

مكان العمل............................................................ :
القسم االول
المعمومات العامة لموظفي ىيئة تشجيع االستثمار
الرجاء اإلجابة عمى األسئمة اآلتية بوضع إشارة × في المربع المناسب :
الجنس ) ( :ذكر
الحالة االجتماعية ) ( :أعزب

( ) أنثى
( ) متزوج

العمر بالسنوات25 ) ( :سنة فما دون( )من  26سنة الى من  30سنة ( ) من  31سنة الى  35سنة

( ) من  36سنة الى  40سنة

( ) 41سنة فأكثر

عدد سنوات الخبرة في ىيئة تشجيع االستثمار:
( )4سنوات فما دون( )من  5سنوات _ أقل من  10سنوات( ) من  10سنوات _ أقل من  15سنة
( ) من  15سنة فأكثر

المؤىل العممي) ( :ثانوية عامة ( ) دبموم متوسط ( ) بكالوريوس ( ) ماجستي( ) دكتوراه
( ) ادارة مالية

التخصـص العممي ) (:محاسبة ( )ادارة اعمال
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( ) اقتصاد

القسم الثاني :يرجى وضع إشارة × أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة:
المحور االول :مدى مالءمة الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القانون لعام .2011
الرقم
.1

دائماً

العبارة

غالباً

أحياناً

نادراً

ناد ارً جداً

تتالءم الىسب الضرٓبٓة هع جهٓع الهكمفٓن هن حٓث الىسب
الخاصة بكل شرٓحة (%5لمشرٓحة األولِ%10 ،لمشرٓحة

الثاىٓة15% ،لمشرٓحة الثالثة).
.2

تعتبر هعدالت الضرٓبة الحالٓة هالئهة فْ هجال زٓادة
اإلٓرادات الضرٓبٓة.

.3

الشرائح والىسب الضرٓبة تحقق العدالة بٓن الهكمفٓن.

.4

الهغاالة فْ الىسب الضرٓبٓة تزٓد هن التٍرب هن دفع
الضرٓبة.

.5

ٓعتبر البدء بىسبة  %5فْ القاىون الجدٓد هالئهاً ألصحاب

.6

تخفٓض الضرٓبة عمِ الشركات الهساٌهة هن  % 20إلِ

الدخل الهىخفض.

ٓ% 15عهل عمِ زٓادة اإلٓرادات الضرٓبٓة هن خالل الحد هن
التٍرب الضرٓبْ.

المحور الثاني :االعفاءات االستثمارية والجباية واثرىا عمى ايرادات ضريبة الدخل.
الرقم
.1

العبارة
تعتبر التعدٓالت عمِ االعفاءات االستثهارٓة الههىوحة شاهمة
وعادلة.

.2

االعفاءات االستثهارٓة الههىوحة فْ قاىون ضرٓبة الدخل تشجع

.3

االعفاءات االستثهارٓة الههىوحة تساعد عمِ التزام الشركات

.4
.5
.6

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

ناد ارً جداً

الهكمفٓن عمِ سداد ضرٓبة الدخل.

بدفع السمفٓات بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.
االعفاءات االستثهارٓة الهؤقتة التْ تهىح لمشركة فْ بدآة حٓاة
الهشروع تشجع عمِ االستثهار فْ الهشارٓع داخل البالد.
االعفاءات االستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع االستثهار تعتبر عاهل
هساعد لدقع ضرٓبة الدخل الهستحقة.
االعفاء االستثهاري ٓزٓد ىسبة الجبآة هن ضرٓبة الدخل بعد

اىتٍاء الفترة القاىوىٓة لإلعفاء.

المحور الثالث :االعفاء االستثماري والتقدير الذاتي واثره عمى ايرادات ضريبة الدخل.
الرقم
.1

العبارة
االعفاءات االستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم التقدٓر
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دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

ناد ارً جداً

الذاتْ بالتارٓخ الهحدد.
.2
.3

االعفاءات االستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم البٓاىات
الهالٓة الدقٓقة اثىاء التقدٓر الذاتْ.
االعفاءات االستثهارٓة تشجع الشركات عمِ التصرٓح باألرباح
الصافٓة فْ التقدٓر الذاتْ بعد اىتٍاء فترة االعفاء االستثهاري.

.4

االعفاء االستثهاري ٓشجع الشركات عمِ عهل تقدٓر ذاتْ فْ

.5

التقدٓر الذاتْ الهقدم هن قبل الشركة خالل فترة االعفاء ٓكون

.6

ىٍآة السىة الهالٓة باىتظام.

بىفس الوضوح بعد فترة اىتٍاء االعفاء االستثهاري.
االلتزام بتقدٓم التقدٓر الذاتْ ٓىعكس آجابا عمِ آرادات ضرٓبة
الدخل بعد اىتٍاء هدة االعفاء االستثهاري.

المحور الرابع :االعفاءات االستثمارية واالقرار الضريبي واثرىا عمى ايرادات ضريبة الدخل.
العبارة

الرقم
.1

االعفاء االستثهاري ٓهىح الثقة لمشركات تقدٓم البٓاىات الهالٓة

.2

االعفاءات االستثهارٓة تشجع الشركات عمِ تقدٓم االقرار

.3

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

ناد ارً جداً

الحقٓقٓة.

الضرٓبْ بالتارٓخ الهحدد.
تقدٓم االقرار الضرٓبْ هن الشركات بهوضوعٓة و قائهة عمِ
البٓاىات الهالٓة الصحٓحة هها ٓؤثر عمِ آرادات ضرٓبة

الدخل.
.4
.5

ضعف القىاعة عىد هوظف ضرٓبة الدخل فْ الكشوفات الهالٓة
الهقدهة.
تعاهل هوظف ضرٓبة الدخل بثقة هع االقرار الضرٓبْ لالزهات
الحاصمة هع االعفاء االستثهاري.

المحور الخامس :االعفاء االستثماري واستمرارية دفع ضريبة الدخل.
الرقم

العبارة

.1

االجراءات الهتبعة فْ تحصٓل ضرٓبة الدخل تشجع الشركة

.2

البٓئة االستثهارٓة فْ فمسطٓن تشجع عمِ التزام الهستثهرٓن

.3
.4

باالستهرار بدفع الضرٓبة الهستحقة.
واالستهرار فْ دفع ضرٓبة الدخل.

االعفاءات االستثهارٓة لمشركات تؤدي الِ استه اررٓة اكثر فْ
عهمٍا بعد اىتٍاء فترة االعفاء.
االعفاءات االستثهارٓة الهتعمقة بتشجٓع االستثهار تعتبر عاهل
هساعد عمِ استهرار عهل الشركات.
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دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

ناد ارً جداً

القسم الثالث :يرجى االجابة عمى االسئمة التالية بوضع اشارة × لالجابة التي تراىا مناسبة
المحور السادس :استفادة الشركة او المؤسسة من قانون تشجيع االستثمار:
الرقم
.1
.2

دائماً

الفقرة
ان ىسبة الضرٓبة  %15هن دخل الهستثهرٓن فْ فمسطٓن
هالئهة هع الدول الهجاورة.
ساٌهت هدة االعفاء الهؤقت هن الضرٓبة فْ تقمٓل تكالٓف
االىتاج فْ بدآة الهشروع هها ٓشجع عمِ االستهرار فْ

االستثهار.
.3
.4

بدء سرٓان االعفاءات هن ضرٓبة الدخل هن بدآة تحقٓق
الهشروع لالرباح افضل هن بدآة عهل الهشروع.
االعفاءات الضرٓبٓة عمِ االرباح الهعاد استثهارٌا تشجع عمِ
عهمٓة االستثهار هن جدٓد فْ ىفس الهشروع او هشارٓع اخرى.

.5

ٌىاك تعاون جٓد هن قبل هراقبٓن الٍٓئة العاهة لالستثهار

.6

ان السهاح بهوجب القاىون لهوظفْ الٍٓئة العاهة لتشجٓع

والهخولٓن بالتحقق هن بدء عهمٓة التشغٓل الفعمْ لمهشروع.

االستثهار الوصول لهوقع الهشروع فْ أي وقت لمتأكد هن دقة
الهعموهات لً اثر عمِ استه اررٓة الشركة.

.7

ٓتم تسٍٓل اج ارءات هىح االعفاء االستثهاري لمشركات.
انتيى

99

غالباً

احياناً
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ممحق رقم()2
اسماء اعضاء لجنة التحكيم
الجامعة/الكلية
جامعة القدس(ابو ديس)
جامعة القدس(ابو ديس)
جامعة القدس المفتوحة
الجامعة العربية االمريكية
جامعة القدس المفتوحة

المحكمون لالستبانة
د.اكرم رحال
د.فراس بركات
د.مروان ابو هالل
د.ناريمان ابو عطوان
د.يونس جعفر

ممحق رقم()3
اسماء المحممين االحصائيين
مكان العمل
وكالة الغوث الدولية (األونروا) /اريحا
التربية والتعليم /نابلس
التربية والتعليم /رام هللا

المحللين االحصائيين
بيهس محارمة
ايهاب بزارية
هشام ابو بكر
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ممحق رقم()4
جدول الدراسات السابقة
اسم الباحث

ىدف الدراسة

وعنوان الدراسة

متغيرات/فرضيات الدراسة

اسموب

اىم النتائج

الدراسة

دراسة شارف سرٓة توضٓح هدى

الهىٍج

 -اإلصالحات الجبائٓة

ٓتسم الىظام الجبائْ

( )2016بعىوان

هساٌهة السٓاسة

التارٓخْ

وضعت فرص و حوافز

الجزائري بعدم

االهتٓازات الجبائٓة

الجبائٓة

والوصفْ

لالستثهار فْ الجزائر

االستقرار ولقد

الخاص فْ

الهقدهة هن

لالستثهار فْ الجزائر تساٌم

هسألة االستثهارات

الجزائر

خاللٍا ودراسة

هدى فعالٓتٍا فْ

فْ توفٓر الهىاخ الهالئم

لالستثهار

هىذ االستقالل عن

تطوٓر وتشجٓع

 -هتابعة الدولة لالستثهار

القواىٓن الهتعاقبة

لتحفٓز االستثهار

واالهتٓازات

والتحمٓمْ

 -االهتٓازات الجبائٓة

عالجت الجزائر

طرٓق هجهوعة هن

وجمب االستثهار،

عن طرٓق هؤسساتٍا وقٓاهٍا

باالضافة الِ أن

وهن تم الىٍوض

بترقٓتً وتطوٓري.

الجزائر سعت إلِ
تحفٓز االستثهار

باالقتصاد الوطن

هن خالل هىح

اهتٓازات جبائٓة
واإلصالحات
االقتصادٓة تعتبر
بهثابة تهٍٓد

األرضٓة لمىٍوض
باالقتصاد الوطىْ.
دراسة ساهح خالد

التعرف عمِ

الهىٍج

 -الهؤٌل العمهْ

عدم االلتزام بتقدٓم

هعالْ )(2015

هعوقات تحصٓل

الوصفْ

 -الهسهِ الوظٓفْ

الكشوفات الدورٓة ودفع

بعىوان  :هعوقات

الدٓن الضرٓبْ

التحمٓمْ

 -سىوات الخبرة

الضرٓبة الهطموبة هن

االدارة الضرٓبٓة

الضرٓبٓة فْ

 -الدخل

اجراءات تحوٓل

التحصٓل لدى

فْ فمسطٓن هن

لدى االدارة

فمسطٓن و اٌم

وجٍة ىظر هوظفْ اجراءات تحصٓل
الضرائب

 -التخصص

قبل الهكمفٓن ،طول فترة

 -القٓهة الهضافة

الشٓكات الهرتجعة الِ

 -هوظفْ ضرٓبة الدخل

القضاء وفترة تىفٓذ
الحكم القضائْ الهتعمق

الدٓن الضرٓبْ

بتحصٓل الشٓكات،

االدارٓة والقضائٓة
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 ،والهعٓقات التْ

عدم وجود ضبط

تواجً التحصٓل

لتزوٓر فواتٓر الهقاصة

الضرٓبٓة هن اجل

رادعة عمِ التٍرب هن

الهساعدة فْ

دفع الضرٓبة وعدم

وعدم تطبٓق عقوبات

فْ االدارة

آجاد حمول ٌذي

فعالًٓ الجٍازالتىفٓذي

وهعالجتٍا.

االهٓرٓة.

فْ تحصٓل االهوال

الهشاكل
دراسة (لٓمِ بن

التعرف عمِ أثار

هىٍج

 -تعتبر الضرٓبة هورد هالْ

اعتبار الضرائب

سىوسْ )2014 ،

الضرائب عمِ

تحمٓمْ

ٌام فْ تهوٓل خزٓىة الدولة

هن أٌم دعائم

بعىوان :

التىهٓة االقتصادٓة وصفْ

كها لمضرٓبة أٌهٓة بالغة فْ

الىظام الهالْ  ،إذ

تطوٓر االقتصاد و توجًٓ

تمعب دو ار رئٓسٓا

الضرائب وآثارٌا

والدور الٍام الذي

االقتصادٓة

عمِ التىهٓة

هىٍج

تمعبً الضرٓبة فْ

استقرائْ

األىشطة

تحقٓق الىفع العام

واستىباط

 -توفر هىاخ هالئم ٓساعد االقتصادٓة وأٓضا

وتأثٓرٌا عمِ

ي

فْ تحقٓق عهمٓة التىهٓة أداة هٍهة لمتأثٓر

اإلٓرادات ألعاهً
لمدولة

االقتصادٓة،
االقتصادٓة

فْ عهمٓة التىهٓة

والتىهٓة عمِ الىشاط

ضرورة

همحة االقتصادي

بالىسبة لمدول الهتخمفة ٓهكن
بواسطتٍا تقمٓل الفجوة بٓىٍا و

بٓن الدول الهتقدهة.
دراسة (كرٓم عبٓس هعرفة ثقل واثر
حسان العزاوي

الحوافز الضرٓبٓة

 )2013،بعىوان :

ودورٌا واٌهٓتٍا

هىٍج

 -تعد الحوافز الضرٓبٓة جزء

وصفْ

هن السٓاسة الهالٓة التْ تمعب الخاص هن القطاعات

تحمٓمْ

دور هٍهاً فْ تشجٓع

ٓعتبر القطاع الصىاعْ
الهٍهة التْ ٓتشكل

الحوافز الضرٓبٓة

فْ تسرٓع ىهو

الصىاعة والصىاعٓٓن ضهن

هىٍا االقتصاد الوطىْ

و دورٌا فْ ىهو

القطاع الصىاعْ

القطاع لخاص الذي ٓعاىْ

وهرتكز ضروري فْ

القطاع الصىاعْ
الخاص فْ العراق

الخاص فْ العراق

خمالً كبٓ اًر اعاقً هن التطور

تطوٓر بقٓة القطاعات،

فٍو بحاجة الِ هجهوعة هن

ٌىاك عواهل غٓر

الخطوات تعجل فْ ىهوي

ضرٓبٓة تؤثر عمِ

وتحدٓثً سٓها الحوافز

ىشاط القطاع الصىاعْ

الضرٓبٓة التْ تعد فاعمً اذا

الخاص فالحوافز

ها عهمت هع هجهوعة

الضرٓبٓة لٓست ٌْ

العواهل غٓر الضرٓبٓة بشكل

العاهل الوحٓد لمىهو
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دراسة( الحدٓثْ

بٓان أراء الهؤٓدة الهىٍج

وحسٓن )2013،

والهعارضة

الضرٓبْ كعاهل

كوسٓمة لجذب

بعىوان  :االعفاء
جذب لالستثهار

لإلعفاء الضرٓبْ

االستىباط

ي

الهستثهرٓن

االجىبْ فْ العراق األجاىب إلِ
العراق

هتكاهل.

والتطوٓر.

 -تعد الضرٓبة اٌم ادوات

ان الضرائب ٌْ

السٓاسة الهالٓة ىظ ار لمدور

احد العىاصر

االستثهار

استقطاب

الذي تمعبً فْ تشجٓع

الهٍهة فْ

 -الىظام الضرٓبْ السمٓم

االستثهارات الهحمٓة

والفعال ٌو الىظام الذي ٓوفر

واالجىبٓة،

لمدولة هوارد هالٓة وٓؤثر عمِ

واالعفاءات

االوضاع االقتصادٓة

الههىوحة فْ قاىون

واالجتهاعٓة لمبمد فْ ىفس

ضرٓبة الدخل كثٓرة

الوقت.

جداو الدول تتىافس
فٓها بٓىٍا فْ هىح

الحوافز.
دراسة هحهد ٓاسٓن ابراز دور الىظام
واحهد هفاتٓح

الجبائْ وتحفٓزاتً

( )2013بعىوان :

فْ تطوٓر

التحفٓز الجبائْ

االقتصاد و فْ

هىٍج

 -إن الىظام الضرٓبْ ٌو

ان االستثهار

وصفْ

اىعكاس لمواقع ،لٓكون فعاال

الهحرك األساسْ

تحمٓمْ

ٓجب أن ٓستىبط هن واقع

لتحقٓق أي تىهٓة

الحٓاة االجتهاعٓة واالقتصادٓة لذلك ىجد أن هعظم
و ان الهؤسسات االقتصادٓة

الدول تسعِ

واثري عمِ فرص

اتخاذ ق اررات

لمىٍوض بً و

االستثهار

االستثهار عمِ

التْ تحقق أرباحا توظف

لمهؤسسات

االقتصادٓة

هستوى الهؤسسات

،التعرف عمِ

أرباحٍا فْ استثهارات جدٓدة

تطوٓري لموصول إلِ

الجزائرٓة

كٓفٓة االستفادة

هىخفضة

 -التحفٓز الجبائْ لٓس ٌو

االقتصادي و عمِ

الضرائب خاصة

الجبائْ ودوري فْ

الهحدد األساسْ لقرار

بتهوٓل صفقاتٍا و

تىشٓط االستثهار

االستثهار

احتٓاجات سٓاستٍا

وذالك بهعدالت ضرٓبٓة

هن التحفٓز

وىهو الهؤسسات

الرقْ و التطور

االقتصادٓة دون أن

ىىسِ أن ٌذي
الضرائب الهفروضة
ها ٌْ سوى أعباء

هالٓة
دراسة بن ساسْ

فٍم فعالٓة و

الهىٍج

 -االصالح الجبائْ ضرورة

إن هىح الحوافز

شٍرزاد ()2013

كٓفٓة اىتقال

التحمٓمْ

لهواكبة التحوالت التْ عرفٍا

الجبائٓة هن خالل
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بعىوان  :السٓاسة

السٓاسة الجبائٓة

الجبائٓة ودورٌا فْ هن هجرد أداة

دعم االستثهار

لمتهوٓل ،إلِ أداة

االستىباط

االقتصاد الجزائري

السٓاسة الجبائٓة

ي

 -اٌهٓة الجبآة كأداة ضبط

لتشجٓع االستثهار و

العالهٓة والهحمٓة.

هوضع شك و ال فائدة

والوصفْ

ضبط اقتصادي و والتارٓخْ

وتوجًٓ لهسآرة التحوالت

اجتهاعْ و فٍم

جذبً كثٓ ار ها تكون

ترجِ هن تشجٓع الدولة

آلٓة عهل السٓاسة

االستثهارات الوافدة عن

الجبائٓة فْ

طرٓق الحوافز

الضرٓبٓة ،إذا لم تتوفر

الجزائر

فٍٓا البٓئة الهىاسبة

لىجاح االستثهارات
دراسة (عبد

بٓان واقع الحهآة

الهىٍج

 -بٓان الحهآة القاىوىٓة

تقدم السعودٓة هجهوعة

المطٓف الشعالن

الىظاهٓة

الوصفْ

لالستثهار االجىبْ فْ ىظام

كبٓرة هن الهزآا

 )2012،بعىوان :
الحهآة الىظاهٓة
لالستثهار االجىبْ

فْ الههمكة العربٓة

السعودٓة دراسة
هقارىة ،رسالة

هاجستٓر ،جاهعة

ىآف العربٓة

لمعموم األهىٓة.
دراسة (هعتصم

لالستثهار األجىبْ االستقرائ
فْ الههمكة

ي

العربٓة السعودٓة،

االستثهار االجىبْ السعودي

هقارىاً بىظام االستثهار فْ

القاىون الهصري.

والحوافز االستثهارٓة ،
وٓتشابً ىظام االستثهار
األجىبْ السعودي

والفروق الجوٌرٓة

وقاىون ضهاىات

بٓىٍا وبٓن الحهآة

وحوافز االستثهار

فْ الىظام

الهصري فْ عدم هىح

الهصري

الترخٓص بههارسة
الىشاط االستثهاري.

القرجْ) 2011 ،

إلِ بٓان أثر

االستىباط

 -األسالٓب الهتبعة هن قبل

دٓوان الضرائب لهىح

إن الطرق التْ بهوجبٍا

بعىوان  :أثر

اإلعفاءات

ي

والهىٍج

اإلعفاءات لهىظهات األعهال
ال تتم بصورة صحٓحة حتِ

الضرٓبٓة لهىظهات

الضررٓبٓة

لهىظهات األعهال االستقرائ

تحقق إٓرادات كبٓر لمدولة .

صحٓحة حتِ تحقق

لهىظهات األعهررال

عمْ اإلٓرادات

ي

 -تحآل وتٍرب هىظهات

إٓرادات اكبر

عمِ اإلٓرادات

الضرٓبٓة.

والهىٍج

األعهال واظٍارٌا لمخسائر

لمدولة،عدم وجود

التارٓخْ

بعد اىتٍاء هدة اإلعفاء ٓشكل

هعآٓر تحكم

الوصفْ

هن اجل الحصول عمْ إعفاء

ٓؤدي إلْ عدم تحقٓق

اإلعفراءات

الضرٓبٓة

ٌدفت ٌذي الدراسة الهىٍج

الضرٓبٓة

والهىٍج

ضغط عمْ اإلدارة الضرٓبٓة
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ٓتم هىح اإلعفاءات

اإلعهال ال تتم بصورة

اإلعفاءات الضرٓبٓة

التحمٓمْ.

جدٓد.

العدالة الضرٓبٓة
واظٍار الخسائر فْ
هىظهات األعهال .

دراسة (عمْ و
احهد

التعرف عمِ حجم الهىٍج
االثار االقتصادٓة

) 2010،

لمضرٓبة ودورٌا

بعىوان :

واٌهٓتٍا فْ

االستىباط

ي

 -تعد الضرٓبة اٌم ادوات

ان االقتصاد العراقْ

السٓاسة الهالٓة ىظ ار لمدور

ٓهر بخطِ بطٓئة ىحو

االستثهار

الدولْ او العالهْ

الذي تمعبً فْ تشجٓع

االىخراط فْ االقتصاد

"االعفاءات

االقتصاد العراقْ

 -الىظام الضرٓبْ السمٓم

وذلك بسبب تأثري

الضرٓبٓة و

هن خالل دراسة

والفعال ٌو الىظام الذي ٓوفر

بالوضع السٓاسْ لمبمد

دورٌا فْ

بٓان اثرٌا عمِ

لمدولة هوارد هالٓة وٓؤثر عمِ

وان الىظام الضرٓبْ

تشجٓع

االستثهار و

االوضاع االقتصادٓة

ٓشكل جزء هن الهىاخ

االستثهار "

التعرف عمِ

واالجتهاعٓة لمبمد فْ ىفس

االستثهاري  ،ولكن

دراسة(هٍاىْ،

التعرف عمِ

الوقت

الىظام الضرٓبْ

االعفاء الضرٓبْ وان
كان عاهال هشجعا
لجذب االستثهارات اال

اىً لٓس العاهل الوحٓد.

طبٓعة الحوافز

وصفْ

 االٓرادات الضرٓبٓة -االعفاءات

ان تطبٓق الحوافز

بعىوان":الحوافز

التشجٓعٓة

تحمٓمْ

 -الحوافز الهؤقتة

ىؤدي الِ زٓادة حصٓمة

التشجٓعٓة فْ

الضرٓبٓة باىواعٍا

 -الشرائح والىسب الضرٓبٓة

االٓرادات الضرٓبٓبة،

الدخل

الفمسطٓىْ عمِ

تأثٓرٌا عمِ زٓادة

االٓرادات

بصورة عادلة بٓن

االٓرادات

الضرٓبٓة.

والهساواة بٓىٍم.

)2011

قاىون ضرٓبة

اسموب

 -القوائم الهالٓة

الهختمفة وهدى

التشجٓعٓة ضرٓبٓة

وتطبٓق االعفاءات

الهكمفٓن ٓحقق العدالة

الضرٓبٓة فْ
قطاع غزة"

دراسة(طالبْ

بٓان أثر الحواز

هىٍج

 -الحوافز التشجٓعٓة

تعزٓز االٓجابٓات التْ

هحهد)2010،

الضرٓبٓة لتشجٓع

وصفْ

 -االستثهارات الهؤقتة

ٓهكن ان تحقق

بعىوان":الحوافز

االستثهار

تحمٓمْ

 -االٓرادات

اىسجاها هع ها ٓقتضًٓ

الضرٓبٓة وسبل

السٓاحْ فْ

-القوائم الهالٓة

االستثهار االجىبْ

تفعٓمٍا فْ

الجزائر

جذب

الهباشر فْ الجزائر
والحوافز الضرٓبٓة
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االستثهار

الههىوحة هن طرف

االجىبْ

الجزائر ضعٓفة

الهباشر فْ

بالهقارىة هع دولة

الجزائر"

توىس.

هعٓن)2010،

عمِ االعفاءات

استقرائْ

 -تعد االعفاءات الضرٓبٓة

وسٓمة الزهة لجذب

تحتل االعفاءات

دراسة(عروبة
بعىوان":دور

الضرٓبٓة وٌْ

وتحمٓمْ

الهستثهرٓن الِ العراق اال

بالهقارىة بهدى تحقٓق

الضرٓبْ فْ

االستثهار بالعراق

والسٓاسْ وتوفٓر فرص

تشجٓع

هقارىة هع بعض

جدٓدة لالستثهار،

االستثهار

قواىٓن االستثهار

سمبٓة اغمب الهؤشرات

االجىبْ فْ

فْ الدول العربٓة

الىوعٓة فْ العراق

االعفاء

العراق"

تسمٓط الضوء

كافٓة لجذب

هىٍج

وصفْ

أىٍا تبدو غٓر كافٓة

الضرٓبٓة هكاىة ثاىوٓة

االستقرار االقتصادي

تؤدي الِ عدم تشجٓع

الهستثهرٓن الِ
االستثهار فْ العراق.
دراسة(ساهر

بٓان اثر ضرٓبة

اسموب

 -الجىسٓة

ان ٌىاك اث ار لضرٓبة

همحم)2006،

الدخل عمِ القرار

وصفْ

 -الهركز الوظٓفْ

الدخل عمِ اتخاذ

 -القطاع االقتصادي

القرار االستثهاري لدى

بعىوان":اثر

االستثهاري لدى

ضرٓبة الدخل

القطاع الخاص

 -عدد العهال

القطاع الخاص فْ

عمِ القرار

فْ الضفة الغربٓة

 -رأس الهال

الضفة الغربٓة

االستثهاري

لفترة ها بٓن

لدى القطاع

1994-2005

الخاص فْ

هٓداىْ

 -هوقع االستثهار

الضفة الغربٓة
لفترة ها بٓن
19942005
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ممحق رقم()5
تسييل ميمة
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ممحق رقم ))6
معادلة روبرت ماسون
هعادلة روبرت هاسون (:)Mason, 1999
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حٓث إن:

 :Mحجم الهجتهع
 :Sالدرجة الهعٓارٓة الهقابمة لهستوى الداللة ( )0.95أي قسهة ىسبة الخطأ ( )0.05عمِ

()1.96

 :Pىسبة توافر الخاصٓة وٌْ ()0.50

 :qالىسبة الهتبقٓة هن الخاصٓة وٌْ ()0.50
تحدٓد حجم عٓىة هوظفْ ضرٓبة الدخل:

بالتعوٓض فْ الهعادلة ٓىتج أن حجم عٓىة هوظفْ ضرٓبة الدخل = ()134
ىسبة العٓىة إلِ الهجتهع = (()%65( = %100×))205( ÷ )134
تحدٓد حجم عٓىة ٌٓئة االستثهار:
حجم عٓىة ٌٓئة االستثهار = ()30
ىسبة عٓىة ٌٓئة االستثهار = (()%94( = %100 ×))32( ÷ )30
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