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"إن الً السماء يعطيىا الىجاح وحنه عبيدي وقوم ووبىي"
(نحمٍا ٢٢-٢االصحاح العشرٌن العذد †)٢


أ

اإلهـــــــــــــــذاء
إىل هي احتارث كلواتً وهشاعزي هلن..

إىل هي أحببتك كوا علوتين كٍف أحبك ....سوجً املهنذص مسري
عٍاد
إىل أبنائً وفلذاث كبذي ....جالل وحسام وفادي
إىل ٌا هي ٌهىاه قليب وعقلً وكل جىارحً ....ووالذي عٍسى تزسي
إىل اإلًساًت التى هتش املهذ بٍوٍنها وهتش العامل بٍسارها ....أهً احلنىى
إىل روحهن الطاهزة يف السواء ...والذة و
والذ سوجً
إىل أحبيت املخلذٌي يف قليب ...إخىاًً وأخىاتً وإخىة سوجً
إىل أصذقائً وسهالئً بالذراست والعول


ب

الشكر والتقدير
انطالق ػػنالػ ػػفااالرمػ ػػنفاهنا ل ػ ػػؿ ام نػ ػػواا س ػ ػرنثاج ػ ػ أنا ػػدر ا فا تق ػػدـاه ز ػ ػػؿاااش ػ ػ را
جاإللتنػػنفاإاػػأا سػػتنذ اااقػػد ر اجلش ػرمثااافنضػػؿاااػػد تجر/اعأػػثاسػػأ لنفااانلػػنلثا ارم ػ ساقسػػـا
االحنسهةامثا نللةااألزىرا)اااذ الدنثالفالننهعاعألواهنا ر اجااذ الناتجانأا جلػناعػفالػدا
دااالجفااثامثا نمةااال نالت اجحلداااهللاهأفا سرهامػثادرهػثاج سػراهػوا لػر اجعسػأا فا ط ػؿا
علره .ا
ج تقدـا ذاؾاه ز ؿاااش راجاالرمنفاإاػأا ػنللتثااا ارمػدةا نللػةااألزىػراغػزة ااجاااػأاطػنقـا
أ ػ ػػةااالقت ػ ػػنداجاالأػ ػػجـااإلدار ػ ػػةاج خػ ػػصاهنا ػ ػذ را سػ ػػنتذتث ااألسػ ػػتنذاااػ ػػد تجر/ا هػ ػػراااػ ػػداعجر ا
جااد تجر/اإهراى ـاجا د اا ؿالناقدلاجهااثالفالسنعدةاجلسنندةال نتنثالفااالضػثاهخطػأا نهتػةا
مثالس رتثااالأل ة .ا
اجااش ػ رالج ػػجؿاألعضػػنناا ن ػػةااالننقشػػةااالػػجقر فااألس ػػتنذاااػػد تجرا/ا جسػػؼا ره ػػجعا
س ػػتنذااالحنس ػػهةاه نلل ػػةامأس ػػط ف)الننقش ػػناخنر ػػن ااجاألس ػػتنذااا ػػد تجر/ا ه ػػرااا ػػداعاجرا س ػػتنذا
االحنسهةاه نللةااألزىر)الننقشناداخأ ن اعأأالنات هػداهالػفاعنػننامػثاقػرانةاد ارسػتثااالتجاضػلةا
جا راميناهلقترحنتيلناااق لةاجااذ فا شرمنثااالستلنعاان نمحيلناجارشنداتيلن .ا
جمػػثاااختػػنـ االا فػػجتنثا فا تقػػدـاه ز ػػؿاااشػ راإاػػأا ػػؿاسػػنىـامػػثالسػ رتثااالأل ػػةالػػفا
خهراناجلح ل ف.ا ا
ا
الباحثة


ت

ممخص الدراسة
ىدمتااادراسةاإاأاااتلرؼاعأأاه نفادجراضر هةااادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ة ا
ج رىناعأأال نالتااإلنفنؽاااح جلثامثاتلج ؿااألنشطةاااتشغ أ ةاجاارسلنا ة ااذاؾامقدااتهلتا
ىذه ااادراسة ااالنين اااج فث اااتحأ أث اح ث اتـ اااتطرؽ ااأه نننت ااألجا ة اهناهحث امث ااا ننبا
اال دانثاعهراتطج راإستهننةااللرمةادجراضر هةااادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأا
اإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتاااضر ه ة الفاج يةانظرا ؿالفااال أف فاجاالنلأ فامثا
دجامراضر هةااادخؿامثاقطنعاغزة ا لناتـااإلستلننةاهنالجازننتاااح جل ةااالنشجرةاعهرالجقعا
سأطةااانقدااافأسط ن ةااأفترةا 1998ـ ا– ا2014ـ)امثاااج جؿااأنسباااالزلةااق نسااانسهةا
ااتثاتش أيناضر هةااادخؿالفااال راداتااالنلةامثااالجازنة اج رىناعأأااالنفنؽااالنـ .ا
ح ثاشلأتاع نةااادراسةا22ااستهننةالفالجظفثاضر هةااادخؿاج148الفااالحنسه فا
اال أف فاهضر هةااادخؿ .ا
جقداتج أتااادراسةاإاأاعدةانتنمنا ىلينا فالسنىلةاضر هةااادخؿااـاتت نجزاحن زا
%8الفااإل راداتااالنلةااألجازنة اجىثانسهةاضل فةاهنالقنرنةاهنادجؿااال نجرة .ا
لنا ظيرتااانتنمناج جدا ر اذج ادالاةاإح نم ةااضر هةااادخؿاعأأااإل راداتااالنلةا
مثااالجازنةاااح جل ة ا لنا ج دا راداؿاإح نم نااضر هةااادخؿاعأأااانفقنتااالنلة اإالا فا
راضر هةااادخؿا راجضجحناعأأااانفقنتااا نر ةالنيناعأأااانفقنتاااتطج ر ة .ا
جاز ندة إ رادات ضر هة اادخؿ ا ج ت ااادراسة اهناللؿ عأأ تجس ع قنعدة داملث
ااضرامب اتشلؿاهنإلضنمة إاأ لستخدلث ااسأطة لستخدلث ااقطنع ااخنص جاالشتغأ ف مث
ااقطنع اااخنص مث نمة االننطؽ اافأسط ن ة عف طر ؽ نشر ااجعث جز ندة فننة اإلدارةا
ااضر ه ة جتفل ؿ ااقضنن جلنح اا قة األ أف ف جا ند ينز ت جف لف لينلو لعاااللأجلنت
ااجام ة عف اال أف ف ألف ىذه األلجر تت ح اأسأطة ز ندة اإل رادات لف ىذااااهند ج ضلف عدااة
مث تحلؿ األعهنن ااضر ه ة .ا


ث

Abestract
This study aimed to bring into view the role of income tax in funding the
government budget, in addition to realize the impact on areas of government
spending, including funding the capital investment and operating activities.
The study adopted the descriptive analytical approach

which aimed to

provide the data about the problem to demonstrate its indications. Hence, initial data
was addressed in order to develop a set of questionnaires to identify the role of
income tax in light of Palestinian tax legislations. This role was formed by the
perspective of taxpayers and the department of income tax officials in Palestine. The
published government budgets on the website of Palestinian Monetary Authority
over the period 1998-2014 were used to get to the needed percentages. This enabled
to measure the percentage of income tax constituting the public revenue in the
budget, and to realize the impact on the public spending. The study sample included
questionnaires of 22 income tax officials, and 148 accountants of taxpayers.
The study concluded a set of results, the most important one is that the
contribution of income tax did not exceed 8% of the overall revenues of the budget,
and this was a little ratio compared to the neighboring countries. There were
statistically impact at the significant level α ≤ 0.05 regarding the income tax to the
public revenues in the governmental budget. The results also showed statistically
impact for the income tax on the public expenditures; however, the impact is clearer
on the current expenditures than the developmental ones.
In order to increase the tax revenues, the study recommended to expand the
base of taxpayers including the workers in private sector in the whole areas of
Palestinian Territories. This can be achieved by spreading the awareness and
enhancing the efficiency of tax administration and activating the judiciary.
Moreover, trusting taxpayers and creating an administrative body to collect full
information about taxpayers that enable the Palestinian Authority to increase the
revenues in this field and guarantee the effects of tax loads.


ج

فيرس المحتويات
رقـ

الموضوع

الصفحة

اإلىػدان ا

با
ا

ااش راجااتقد ر ا

تا
ا

لأخصااادراسة ا

ثا
ا

 Abestractا

جا
ا

ميرسااالحتج نت ا

حا
ا

ميرسااا داجؿاجاألش نؿ ا

اذ ا

ااف ؿااألجؿا :اإلطنرااالنـااأهحث ا

2ا

اا

2ا

 1.1لقدلة

 1.2لش أةاااهحثا ا

4ا

 1.3مرض نتاااهحث

5ا

اا

 1.4ىداؼاااهحثا ا

5ا

 1.5ىل ةاااهحث ا ا

5ا

1.5.1ااألىل ةااالأل ةااأهحث

اا

6ا

1.5.2ااألىل ةاااللأ ةااأهحث

اا

6ا

اا

6ا

 1.6اادراسنتاااسنهقة

 1.6.1اادراسنتاجاالره ة ا ا

6ا

 1.6.2اادراسنتااأل نه ة ا ا

 12ا

 1.7ااتلق باعأأااادراسنتاااسنهقة ا ا

 17ا

اا

 19ا

االهحثااألجؿا:اااضرامبامثامأسط فا ا

 20ا

2.1اضر هةااادخؿا ا

 20ا

 2.1.1تلر ؼاجلفيجـاضر هةااادخؿا ا

 20ا

 2.1.2خ نمصاضر هةااادخؿ

اا

 22ا

 2.1.3ىل ةاضر هةااادخؿ

اا

 24ا

ااف ؿااا ننث :ااإلطػ ػػنرااانظ ػ ػػر

 25ا

 2.1.4نطنؽامرضاضر هةااادخؿ ا
2.1.5اطرؽامرضاااضر هةاعأأااألنجاعااالختأفةالننادخؿ
 2.1.6ضر هةااادخؿامثامأسط ف ا ا
 2.1.7لتطأهنتاتفل ؿاضر هةااادخؿ

اا

 26ا
 28ا
 38ا

اا


ح

رقـ

الموضوع

الصفحة

االهحثااا ننثا:ااانفقنتاااح جل ةااافأسط ن ة ا ا
 2.2االجازنةااالنلة

 41ا

اا

 41ا

2.2.1الفيجـااالجازنةااالنلةا ا

 41ا

2.2.2انشجناجتطجرااالجازنةااالنلة ا ا

 42ا

اا

 43ا

 2.2.3نجاعااالجازننتااالنلة

2.2.4اااقجاعداجاالهندئااألسنس ةااألجازنةااالنلة

اا

2.2.5ااالراحؿااالختأفةااألجازنةااالنلةا دجرةااالجازنةااالنلة)
االرحأةاألجاأا:الرحأةاإعدادااالجازنةااالنلةااأدجاة

 44ا
اا

اا

 47ا
 48ا

االرحأةااا نن ةا:الرحأةاإعتلندااالجازنةا ا

 50ا

االرحأةااا نا ة:الرحأةاتنف ذااالجازنة ا

 51ا

االرحأةاااراهلةا:ااارقنهةاعأأاتنف ذااالجازنة ا

 51ا

2.2.6اى ؿااالجازنةااالنلةامثامأسط ف

 52ا

اا

2.3ااانفقنتااالنلةا ا

 53ا

2.3.1اتطجرالفيجـااانفقنتااالنلة ا ا

 53ا

2.3.2اتلر ؼااانفقنتااالنلة

اا

 54ا

 2.3.3تقس لنتااانفقنتااالنلة

اا

 55ا

ااف ؿااا ناثا:اااطر قةاجاإل رانات ا

 61ا

ا

 61ا

 3.1لقدلة

 3.2لني ةااادراسة

ا

 61ا

 .33طرؽا لعاااه نننت

ا

 61ا

3.3.1اااه نننتااألجا ة

ا

 61ا

3.3.2اااه نننتااا ننج ة

ا

 62ا

 3.4ل تلعااادراسة

ا

 62ا

 3.5ع نةااادراسة ا

 62ا

 3.6داةااادراسة ا

 65ا

3.6.1ا دؽااالسته نف

ا

3.6.2ا هنتامقراتااالستهننةاReliability

 66ا
 70ا

ا

 3.7االلنا نتااإلح نم ة ا ا

 71ا

ااف ؿاااراهع:اااادراسةااال دان ةااجاختهنرااافرض نت

 74ا

 4.1تحأ ػػؿااافرض ػ ةااارم سػػةااألجاػػأاااتػػثاتػػنصاعأػػأ:ا"اتفل ػػؿاضػػر هةاااػػدخؿا ػ د اإاػػأاز ػػندةا

 74ا


خ

رقـ

الموضوع

الصفحة

اال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة"
 4.2اختهنرااافرض ةااارم سػةااا نن ػةا"اتج ػد مػرجؽ ذات دالاػة إح ػنم ةاعنػدالسػتج ادالاػة (  

) 0.05امث إسػت نهةالفػردات اال نػة حػجؿادجراضػر هةاااػدخؿامػثاتلج ػؿااالجازنػةاااح جل ػةا

 84ا

ج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتاااضر ه ةاتلز ااطه لةااالست با ل أػؼ ا
لجظؼاضر هة)".

ا

 4.3اختهػػنرااافرضػ ةااارم سػػةااا نا ػػةا"اتشػ ؿاضػػر هةاااػػدخؿانسػػهةاليلػػةالػػفااال ػراداتااالنلػػةامػػثا
االجازنةاااح جل ةا"

 86ا

ا

 4.4اختهنرااافرض ةااارم سةاااراهلػةا"ا ج ػدا ػراجاضػحااضػر هةاااػدخؿاعأػأااإل ػراداتااالنلػةامػثا

 88ا

 4.5اختهنرااافرض ةااارم سةاااخنلسػةا"ا ج ػدا ػراجاضػحااضػر هةاااػدخؿاعأػأااانفقػنتااالنلػةامػثا

 89ا

االجازنةاااح جل ةا"
االجازنةاااح جل ةا"

ا
ا

نت

ااف ؿاااخنلسا:انتنمنااادراسةاجااتج

 91ا

ا

جالا:ااانتنمن ا
نن نا:اااتج

 91ا
 93ا

نت ا

اال ار ع ا

 94ا

جالاا:ااال ار عااالره ة ا

 94ا

نن ناا:ااال ار عااأل نه ةا ا

 96ا

االالحػ ػػؽا

 97ا

لأحؽارقـا )1ا:ااإلستهننة

 98ا

لأحؽارقـا )2ا:ا سلننااالح ل ف

 102ا

ا



د

فيرس الجداوؿ واألشكاؿ
رقـ

الموضوع

الجدوؿ
 )1.1ا

جضحااافرجقنتاه فاقننجفاضر هةااادخؿارقـا )17االػنـا2004ـاجتلد التػواجقػننجفارقػـا )8االػنـا

2011ـ ا

 )2.2ا ااتلد التاااتثاطرتاعأأاقننجفاضر هةااادخؿارقـا )8االنـا2011ـ ا
 )2.3ا نسػػهةاضػػر هةاااػػدخؿاإاػػأاإ لػػناثااإل ػراداتااالحأ ػػةااأسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػػط ن ةالػػفا1995ـاإاػػأا
2014ـ ا

رقـ
الصفحة
 31ا
 34ا
 36ا

 )2.4ا ى ؿااالجازنةااالنلةااأسأطةااافأسط ن ة ا

 52ا

 )2.5ا نسهةااانفقنتاااتشغ أ ةاجاارسلنا ةاجااتطج ر ةاإاأاإ لناثااانفقنتااالنلة ا

 58ا

 )3.1ا تجز عاع نةااادراسةاحسباعالقتواهناضر هة ا

 63ا

 )3.3ا تجز عاع نةااادراسةاحسباعدداااللر ا

 63ا

 )3.4ا تجز عاع نةااادراسةاحسبااال ىؿااالألث ا

 64ا

 )3.5ا تجز عاع نةااادراسةاحسباااتخ ص ا

 64ا

 )3.6ا تجز عاع نةااادراسةاحسباااح جؿاعأأادجراتاتدر ه ة ا

 65ا

 )3.7ا لق نساا نرتاااخلنسث ا

 66ا

 )3.8ا اا دؽاااداخأثااأفقرات ا

 67ا

 )3.9ا للنلؿااإلرتهنطاه فاللدؿا ؿالحجراجااللدؿااا أثااإلستهننة ا

 69ا

 )3.10ا للنلؿااا هنتا اطر قةااات زمةااان ف ةا) ا

 70ا

 )3.11ا للنلؿااا هنتا اطر قةاجاافنا رجنهنخا) ا

 71ا

 )3.12ا لق نساا رتاااخلنسث ا

 72ا

 )4.1ا االتجسػػطاااحسػػنهثاجق لػػةااالحتلػػنؿا)(Sig.اا ػػؿامقػرةالػػفامقػراتال ػػنؿا"الالنلػػةاااشػرامحاجاانسػػبا
ااضر ه ةا" ا

 75ا

 )4.2ا االتجسطاااحسنهثاجق لةااإلحتلنؿا)(Sig.اا ؿامقرةالفامقراتال نؿا"اإلعفنناتاااضر ه ة" ا

 76ا

 )4.3ا االتجسطاااحسنهثاجق لةااإلحتلنؿا)(Sig.اا ؿامقرةالفامقراتال نؿا"ااتنز التاااضر ه ة" ا

 78ا

 )4.4ا االتجسػػطاااحس ػػنهثاجق ل ػػةااإلحتل ػػنؿا)(Sig.اا ػػؿامقػ ػرةال ػػفامقػ ػراتال ػػنؿا"اط ػػرؽاج س ػػنا باتق ػػد را
جتح

ؿاااضر هةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ةا" ا

 )4.5ا االتجسػػطاااحسػػنهثاجق لػػةااإلحتلػػنؿا)(Sig.اا ػػؿامق ػرةالػػفامق ػراتال ػػنؿا"اااخ ػػـاااتش ػ لثاج ػرها
عأأااإل راداتاااضر ه ةا" ا

 )4.6ا االتجسطاااحسنهثاجق لةااإلحتلنؿا)(Sig.اا ل عا هلنداااقننجفاااضر هث ا
 )4.7ا نتنمنااختهنراtاحسبااأفرجؽاه فاإ نهنتااالشنر فامثاإست نهةالفرداتااال نػةاحػجؿادجراضػر هةا
اادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتاااضر ه ة ا

 80ا
 82ا
 83ا
 85ا

 )4.8ا تطجرانسهةاضر هةااادخؿاإاأااإل راداتامثااافترةا 1998ـا–ا2014ـ) ا

 86ا

 )4.9ا تحأ ؿااإلنحداراااخطثاااهس طا-ا راضر هةااادخؿاعأأااإل راداتااالنلة ا

88

 )4.10ا تحأ ؿااإلنحداراااخطثاااهس طا-ا راضر هةااادخؿاعأأااانفقنتااالنلة ا

 89ا

ذ

فيرس األشكاؿ
رقـ

الموضوع

الشكؿ

رقـ

الصفحة

 )2.1ا نسهةاضر هةااادخؿاإاأاإ لناثااإل راداتااالحأ ةااأسأطةاااجطن ةااافأسػط ن ةالػفا1995ـا
 36ا

إاأا2014ـ ا
 )2.2ا جضحالراحؿاإعدادالشرجعااالجازنةااالنلةااد اااسأطةاااجطن ةااافأسط ن ة ا

 48ا

 )2.3ا جضحانسهةااانفقنتاااتشغ أ ةاجاارسلنا ةاجااتطج ر ةاإاأاإ لناثااانفقنتااالنلة ا

 59ا

 )4.1ا نسهةاضر هةااادخؿاإاأااإل راداتااالنلة ا

 87ا

ر

الفصل األول
اإلطار العام للبحح

الفصؿ األوؿ

اإلطار العاـ لمبحث
 1.1مقدمة

ننػػتاااض ػرامباجال ازاػػتاتألػػبادج ارا ه ػ ارامػػثاااح ػػنةااالنلػػةااأل تلػػع اح ػػثا نيػػنات ػرهطا

االػجاطفاهناح جلػةاميػثاا سػتامقػطا حػدال ػندراتلج ػؿانفقػنتااادجاػةاه ننػبااإل ػراداتااألخػػر ا
نإلست لنراتاجاارسجـاجاالػنحاجاايهػنت اهػؿا ضػناا لتهػرالػفااال ػندرااارم سػ ةااتلج ػؿااألنشػطةا

جااخ ػػدلنتااالنل ػػةااات ػػثاتخ ػػدـااالػ ػجاطفام ػػثااانين ػػةا خأ ػػؼ ا2014ـ اص1؛اجقهن ػػة 2011ـ ا
ص .)4ا
ج لتهرامرضاااضرامباه نمػةا شػ نايناج نجاعيػنا حػدالظػنىراسػ ندةاااػدجؿاعأػأا ارضػ ينا
جااتثات جفالأزلةااأل أؼاهنصاقننجنثااتغط ةاتأؾااانفقنتاجتحق ؽا هراقدرالفاااتنل ةاه نمػةا
ػػجرىناجخن ػػةاااتنل ػػةااإلقت ػػند ة ااجاسػػتقراراااػػدخؿاجاانلػػجااإلقت ػػند اجااتنل ػػةااإل تلنع ػػةا

اتحق ؽااالدااةااإل تلنع ةالفاخالؿاإعندةاتجز عااادخجؿاجااحدالػفاهلػضاااظػجاىرااإل تلنع ػةا
ااس ػػأه ةال ػػؿااا ح ػػجؿاجاا ػػدخنفال ػػفاخ ػػالؿام ػػرضاااضػ ػرامبااأح ػػدال ػػفاإس ػػتللناينا عه ػػدااا ػ ػجاد ا
2015ـ اص4ا؛اجاادقة ا2009ـ اص.)14

جالنا ننػتااإل ػراداتااانن لػةاعػفاضػر هةاااػدخؿاتحد ػدااايػنال ننػةاىنلػةااقػدرتيناعأػأا

تلج ػػؿاخز ن ػػةااا ػػدجؿااالتقدل ػػةاجااننل ػػةاعأ ػػأاح ػػداسػ ػجان اجلس ػػنىلتيناهتلج ػػؿااانفق ػػنتااالنل ػػةا
ااتشػػغ أ ةاجاارسػػلنا ةاهناتػػناثام ػ فاتنل ػػةاىػػذهااإل ػراداتا سػػنعدامػػثاحػػؿالش ػ أةاع ػػزااالجازنػػةا
جضلؼااإلنفنؽااالنـاجحسفاإسػتغالايناسػجؼا سػنىـامػثاتحق ػؽاااتنل ػةااإلقت ػند ة اإذاتشػ ؿا
ضر هةااادخؿانسهةالفااإل راداتااالحأ ةاالا ستينفاهين اح ثاتهأغانسهةااالسػنىلةامػثاااػدجؿا

االتقدلػػةا %50اه نلػػنان ػػدا فاىػػذهااانسػػهةات ػػؿااأرهػػعامػػثاااػػدجؿاااننل ػػةاح ػػثاتل ػػؿانسػػهةا
االسػ ػػنىلةاهنالتجسػ ػػطا%23الػ ػػفااإل ػ ػراداتااالحأ ػ ػػةا اج لػ ػػجداااسػ ػػهباإاػ ػػأاااتجسػ ػػعااا ػ ػػننعثا
اا ننعثاجااخدلنتثاجمرصااإلست لنراىثالتفنجتةاه فااادجؿااالتقدلةاعفااادجؿاااننل ةا ا هجا
نلش ا2012ـ اص .)5ا
جمػػثامأسػػط فاتػػـامػػرضاااضػرامباهشػ ؿارسػػلثاجلػػنظـاألجؿالػرةاخػػالؿامتػرةااإلنتػػدابا
ااهر طػػننثاجااػػذ ا لػػرؼاهأنػػواااقػػننجفااأل ػػأثارقػػـا13ااسػػنةا1947ـ اججضػػلتاق ػجان فاتح ػػـا

اانظ ػػنـاااض ػػر هث اهح ػػثاقس ػػلتاااضػ ػرامباإا ػػأانجع ػػنف اضػػرامباغ ػػرالهنشػػرةال ػػؿااا ل ػػنرؾا
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جضر هةااإلنتنج اجضرامبالهنشرةال ؿاضر هةااادخؿا ا هر ا1997ـ اص )34اجلنػذاذاػؾا

ااجقتاهقثااانظنـاااضر هثا لناىجاحتأاهلداعنـا1948ـامثاااضفةاااغره ةاإاأا فا

ػدرتا

ااح جلةااألردن ةاقجان فاضرامبا د دةاعنـا1964ـ اإالا فااإلحتالؿااإلسرام أثاجهلداإحتالاوا

اأضفةاااغره ةامثااالنـا1967ـا دخؿااالد دالفاااتلد التاعأأاقننجفا25االػنـا1964ـاهلػنا
تجامؽالعال ناحوااإلستللنر ة .ا

لنامثاقطنعاغزةامقداهقثاااجضعاااضر هثا لناىجالنذااإلنتداباااهر طننثاحتأاق ػنـا

ااسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػػط ن ةامػػثااالػػنـا1994ـا اخأػػؼ ا2014ـ اص2ا؛اجعالجنػػة ا1992ـ ا
ص .)50ا

جنظ اراألىل ةاج جدانظنـاضر هثاملػنؿ اقنلػتاااسػأطةاااجطن ػةااافأسػط ن ةالنػذاق نليػنا

مثااالنـا1994ـاهدراسةاإ داراقننجفاضر هةا د داجلجحدااتطه قوامثامأسط ف .ا
جتج تا يجدىنامثااالػنـا2004ـاح ػثاقنلػتاىػذهاااسػأطةاجألجؿالػرةاه

ػداراقػننجفا

ضػ ػ ػػر هةاااػ ػ ػػدخؿاااػ ػ ػػذ ا حلػ ػ ػػؿارقػ ػ ػػـا17االػ ػ ػػنـا2004ـاجااػ ػ ػػذ اهػ ػ ػػد اااللػ ػ ػػؿاهػ ػ ػػوالنػ ػ ػػذاتػ ػ ػػنر ا
2005/01/01ـا ااسالل ف ا2009ـ اص26ا) .ا
جمػػثاعػػنـا2011ـا

ػػدرتاااسػػأطةااافأسػػط ن ةاتلػػد ؿاق ػرارارمػ ساااسػػأطةااافأسػػط ن ةا

هقننجفاضر هةااادخؿاعفاتلد التاقننجفاعنـا2004ـاجتـاتطه قوامثاااضفةاااغره ػةامقػطاجاػـا
طهؽامثاقطػنعاغػزةانت ػةاحناػةااإلنقسػنـااافأسػط نثااافأسػط نثااالسػتلرالنػذاعػنـا2007ـا ا

اانلنلثااجآخرجف ا2014ـ اصا.)127

جمثاظؿاااظػرجؼاااس نسػ ةااا ػلهةاجااح ػنراااػذ ا لػراهػواااشػلبااافأسػط نث اظيػرا

دجراضػر هةاااػػدخؿامػػثالسػػنعدةاااسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػط ن ةاعأػػأالجا يػػةاااضػػنمقةااالنا ػػةاااتػػثا
تلرضػػتاايػػن امقػػدا

ػػهحتاااس نسػػةاااضػػر ه ةاتل ػػؿااانسػػهةااأل هػػرالػػفاإ ػراداتاااسػػأطة اح ػػثا

تلتهراحأقةاااج ػؿاهػ فاااسػأطةاج مػرادااال تلػعاااطه ل ػ فاجااللنػج فااقػدرتينامػثاتلج ػؿالجازنػةا

ااسأطة اميثاااللجؿااألسنسثاألنشطتينا اجهناتناثا سنعدىناعأأاتقد ـاااخدلنتاااالزلةاجتحق ؽا
االدااػػةامػػثامػػرضاجتح ػ ؿاااضػػر هةالػػفاخػػالؿاإ ػػداراااتشػػر لنتاااضػػر ه ةااالالملػػة اح ػػثا

ش أتااإل راداتااا لر ةااجااضر ه ة – %64الفاإ لناثااإل راداتااالحأ ةااأسأطةاهنالتجسط .ا
ىذااه ننبا فاإ راداتاضر هةااادخؿارغـاضلفيناتش ؿا زناااىنلناامػثاإ ػراداتاااسػأطةا

ااجطن ػػةااافأسػػط ن ة اح ػػثاهأغػػتانسػػهتيناحػجااث  7%لػػفال لػػؿااإل ػراداتاااضػػر ه ةا) قػػزع ا
2013ـ اص15؛اج هجازع تر ا2010ـ اص1ا) .ا
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 1.2مشكمة البحث

نظ ارااضلؼاإ ػراداتاضػر هةاااػدخؿانسػهةاإاػأالسػنىلتينامػثااإل ػراداتااالنلػة اجاانظػنـا

ااضػػر هثاغ ػػرااالسػػتقرااجااػػذ اخضػػعاالػػدةاتلػػد الت اهنإلضػػنمةااإلنقسػػنـااافأسػػط نثااافأسػػط نثا

االستلرالنذاعنـا2007ـا ؿاذاؾا د االخػتالؼااانظػنـاااضػر هثااالطهػؽامػثاقطػنعاغػزةاعنػوا
مثاااضفةاااغره ة اجهننناعأ وام فااالجالؿاسنهقةاااذ رال تللةاايناانل نسنتاسأه ةاعأػأادعػـا
االجازنػةاااح جل ػةااتلج ػػؿااانفقػنتااالنلػػةاللػنااضػطرتاااسػػأطةاااجطن ػةااافأسػػط ن ةااأهحػثاعػػفا

ل ندر خػر ااأتلج ػؿا ػنإلقتراضالػفاااخػنرجاجطأػبااالسػنعداتاجاايهػنتاجااتػثاتقػدـاهأغأه تيػنا
لػػفاقهػػؿاااػػدجؿااالننحػػةاجىػػثاغناهػػنالػػنات ػػجفالشػػرجطةاجايػػناإسػػتحقنقنتاح ػػثاج ػػأتانسػػهتينا
%49ام ػػثااال ػػنـا2010ـاجى ػػجال ػػنا ل ػػندؿاتقر ه ػػنان ػػؼاإ ل ػػناثالجازن ػػةاااس ػػأطةااافأس ػػط ن ةا ا

اان نر 2013ـ اص11ا) .ا

ج الحػػظا فاىنػػنؾاعػػدـاتفل ػػؿااقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿامػػثااالجازنػػةاااح جل ػػةاح ػػثاتهأػػغا

نسهةالسنىلةاضر هةااادخؿا%7الفال لجعااإل راداتااالحأ ةااأسأطةاااجطن ةااافأسط ن ةاجىذاا
لنثا فاىذهااانسهةاضم أةاهنالقنرنةالعااادجؿااألجرجه ةاجاادجؿاااننل ةا لناذ رتاسنهقنا .ا

جالػػؿاهلػػضاااد ارسػػنتااا ػػندرةاعػػفا ػػناحا ا2014ـا)اجد ارسػػةاااخط ػػبا ا2006ـا)ا

تلززال ؿاىذهاااحناة اىذااه ننبا فااادراسةاقنلتاهػ رانالقنهأػةاشخ ػ ةالػعاااسػ داجسػنـا هػجا
شػلهنفالػد رااإلسػتقطنعنتاااضػر ه ةاهتػنر ا2015/6/28ـاااسػنعةااالنشػرةا ػهنحنامػثال تهػوا

هػج ازرةااالنا ػةاهغػزة ح ػثا شػنراإاػأاعػدـاج ػجداإاػزاـاطػجعثالػفاقهػؿااال أفػ فاجمػثانفػساااجقػتا
عدـاتفل ؿاتطه ؽااان ػجصاااقننجن ػةاجهنػنناااعأػأالػناسػهؽا ننػتالشػ أةاااد ارسػةاتتلحػجراحػجؿا

ااتسن التاااتنا ةا :ا

 -1ىؿا د از ندةا فننةاضر هةااادخؿ ا اقراراهقننجفارقـا -8ااسنةا 2011ا) اإاأاز ندةا
اإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة ؟ ا

 -2ىؿ اتج د مرجؽ ذات دالاة إح نم ة امث إست نهة الفردات اال نة حجؿ ادجر اضر هةا
اادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتا
ااضر ه ةاتلز ااطه لةااالست با ال أؼ الجظؼاضر هةا)ا؟ ا

 -3ىؿاتش ؿاضر هةااادخؿانسهةاليلةالفااإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ةا؟

 -4ىؿا ج دا راجاضحااضر هةااادخؿاعأأااإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ةا؟ ا
 -5ىؿا ج دا راجاضحااضر هةااادخؿاعأأااانفقنتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ةا؟ ا
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 1.3فرضيات البحث

اإل نهةاعأأاااتسن التااال جنةاالش أةااادراسة اتـاجضعااافرض نتاااتنا ةا:



ز ػػندةا فػػننةاضػػر هةاااػػدخؿا اق ػراراهقػػننجفارقػػـ8ا-ااسػػنةا2011ـا)ا ػ د اإاػػأاز ػػندةا



تج ػد مػرجؽ ذات دالاػة إح ػنم ةامػث إسػت نهةالفػردات اال نػة حػجؿادجراضػر هةاااػدخؿا

اإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا

مػ ػػثاتلج ػ ػػؿااالجازنػ ػػةاااح جل ػ ػػةاج رىػ ػػناعأػ ػػأااإلنفػ ػػنؽاااح ػ ػػجلثامػ ػػثاضػ ػػجناااتشػ ػػر لنتا

ااضر ه ةاتلز ااطه لةااالست با ال أؼ الجظؼاضر هةا) .ا


تش ؿاضر هةااادخؿانسهةاليلةالفااإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة.



ج دا راجاضحااضر هةااادخؿاعأأااإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا



ج دا راجاضحااضر هةااادخؿاعأأااانفقنتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة.

 1.4أىداؼ البحث


ه نفادجراضر هةااادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةامثاقطنعاغزة.



ااتلرؼاعأأال نالتااإلنفنؽاااح جلثامثاتلج ؿااألنشطةاااتشغ أ ةاجاارسلنا ة.



إختهػػنرااالالقػػةاه ػ فااالتغ ػراتااالسػػتقأةاجااتنهلػػةام لػػنا تلأػػؽاهػػدجراضػػر هةاااػػدخؿامػػثا



تقػػد ـال لجعػػةالػػفاااتج ػ نتاجاالقترحػػنتااأح جلػػةااافأسػػط ن ةاجاال سسػػنتاااح جل ػػةا

تلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلث.

ذاتااالالقػػةال ػػؿاج ازرةااالنا ػػة اجااهػػنح فاجاالػػجظف فاهيػػدؼاتفل ػػؿادجراضػػر هةاااػػدخؿا
مثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةاهلنا لجداهنانفعاهش ؿاإ نهثاعأأااال تلع.

 1.5أىمية البحث

سػػتلداىػػذااااهحػػثا ىل تػػوالػػفا نػػوا تنػػنجؿالجضػػجعاح ػػج ا اجليػػـاجىػػجاضػػر هةاااػػدخؿا

جااتثاتلدا حدال ندراتلج ؿااالجازنةاااح جل ة اجىثالناتجا ينااالد دالفااادجؿاإىتلنلناعنا نا
جتقجـاهت ر سالجاردا ه رةااز ندةانسهةاتح

االنلة .ا

أينالػفا ػؿاتحسػ فانسػهةالسػنىلتينامػثااالجازنػةا

جمػػثاىػػذاااإلطػػنر ام نػػواتػػـاااتطػػرؽاإاػػأا ىل ػػةاااهحػػثالػػفااانػػنح ت فااالأل ػػةاجااللأ ػػةا

عأأااانحجاااتناث :ا
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 1.5.1األىمية العممية لمبحث
لتهراىذااااهحثا حدااالحنجالتااال دان ةااأجقجؼاعأأادجراضر هةاااػدخؿامػثاتلج ػؿا

االجازن ػػةاااح جل ػػةاج رى ػػناعأ ػػأااإلنف ػػنؽاااح ػػجلث ا ل ػػنا لته ػػراى ػػذااااهح ػػثاإض ػػنمةااأل ته ػػةا
اافأسػ ػػط ن ةاح ػ ػػثاتلخػ ػػضاعػ ػػفاىػ ػػذااااهحػ ػػثال لجعػ ػػةالػ ػػفاااتج ػ ػ نتاااتػ ػػثاتيػ ػػـاااح جلػ ػػةا
اافأسط ن ةاج حنباااقرارامثاج ازرةااالنا ةاجاالسمجا فاجااهنح ف اجذاؾامثاضجنااانتنمناااتثا

تـاااتج ؿاإا يناجاقتراحادراسنتا د دةامثاىذاااال نؿ .ا
 1.5.2األىمية العممية لمبحث

تسػباىػػذااااهحػثا ىل ػػةاخن ػةا جنػػوا هحػثامػػثاضػر هةاااػػدخؿاجىػثاااضػػر هةاعأػػأا

اارجاتػػباجاأل ػجراجتأ رىػػناعأػػأاخز نػػةاااسػػأطةااافأسػػط ن ة اج ضػػناإ ػراناقػرانةااضػػر هةاااػػدخؿا
جاالتلأقةاهنارجاتباجاأل جرامثاظػؿاقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا17االػنـا2004ـااالطهػؽاحنا ػنا

مثاقطنعاغزة اجدراسةااالالقةاه فاضر هةااادخؿاجدجرىنامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ة اجتدارؾا
جللنا ػػةاااقض ػػن نااات ػػثاتػ ػ راس ػػأهناعأ ػػأاى ػػذهااالالق ػػة ااا ػػذ ال ػػفاش ػػأنوا فا ػ ػ د اإا ػػأاز ػػندةا

ااح

أة اجهناتناثارمداااخز نةااالنلةااأدجاةاهنأللجاؿاااالزلةااتغط ةانفقنتين .ا

 1.6الدراسات السابقة

تـاتقد ـاعددالفااادراسنتاااسنهقةااالرتهطةاهلجضجعاااهحثاجلتغ راتوااالستقأةاجااتنهلةا

لنا أثا :ا

أوال  :الدراسات العربية :
 دراسة ( أبوحماـ2016 ،ـ ) بعنواف  " :التغيرات في قانوف ضريبة الدخؿ الفمسطينيةوأثرىا عمى التدفقات النقدية مف األنشطة التمويمية لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف
(2008ـ – 2014ـ ) ".
ىدمتاىذهااادراسةاهش ؿا سنسثامثاااتلرؼاعأأا ػراقػننجفاضػر هةاااػدخؿااافأسػط ن ةا

رق ػػـا )8اال ػػنـا2011ـاعأ ػػأاااتغ ػ ػراتام ػػثااات ػػدمقنتااانقد ػػةال ػػفااألنش ػػطةاااتلج أ ػػةااأش ػػر نتا
االدر ػػةام ػػثاهجر ػػةامأس ػػط فاجاات ػػثاا ػػد يناقػ ػجامـالنش ػػجرة اجعلأ ػػةات ػػداجؿاغ ػػرالنقطل ػػةاعأ ػػأا
سيلين اخالؿااافترةااالستيدمةااأد ارسػةا ا2008ـا-ا2014ـا)اهجاقػعا30اشػر ة اجقػدات اج ػأتا

اادراسةاإاأاعدةانتنمنا ىلين اعدـاج جدامػرجؽاذاتادالاػةاإح ػنم ةامػثانسػهةاااتغ ػرامػثادر ػةا
ااتػدمقنتااانقد ػػةالػػفااألنشػػطةاااتلج أ ػةااشػػر نتااالسػػنىلةااالنلػػةااالدر ػةامػػثاهجر ػػةامأسػػط فا

6

ه ػ ػ فااافت ػ ػرت فااالػ ػػنا ت فاقهػ ػػؿاجهلػ ػػدا ػ ػػدجراااقػ ػػننجفاااضػ ػػر هثارقػ ػػـااسػ ػػنة2011ـ اإالا فا ػ ػػرا

ااقطنعنتاتأ اراه دجراىذااااقننجفاىجاقطنعاااخدلنتاح ثاهأغاح ـاتأ راتػدمقنتينااانقد ػةالػفا
نشػػطتيناااتلج أ ػػةاه ػػدجراااقػػننجفااالػػذ جرا )%30.4اج ػػنفاىػػذاااأل ػػراسػػناهنااح ػػثاانخفضػػتا

ااتػػدمقنتااانقد ػػةالػػفااألنشػػطةاااتلج أ ػػةاايػػذااااقطػػنعاهلػػدا ػػدجراااقػػننجف ا أ ػػواقطػػنعاااهن ػػجؾا

هلستج اتأ راهأغا )%26.1اجىجا راسناب ا أ يلناقطنعاااتأل فاهلستج اتأ راهأػغا )%18.5ا
ج ػػنفاىػػذاااأل ػػراإ نه ػػنااح ػػثاارتفلػػتاااتػػدمقنتااانقد ػػةالػػفااألنشػػطةاااتلج أ ػػةاايػػذااااقطػػنعاهلػػدا
دجراااقننجف امقطنعااا ننعةاهلستج اتأ راهأغا )%17.7اجىجا راسأهثا ضنا .ا
جقداقدلتااادراسةاعدةاتج

نتاجلفا ىليناضرجرةا فاتل دااا يةاااضر هةااافأسط ن ةا

اانظػرام لػػنا تلأػػؽاهنا هػنتااانسػػهثااللػػدالتاااضػر ه ةاعأػػأااال أفػ فاااللنػج ف اح ػػثا ػػبا فا
تأخػػذاهلػ فااإلعتهػػنراح ػػـاااتنػػنمساجقػػجةاااقطنعػػنت اجاالحت ػػنر اجاالخػػنطرااالحفجمػػةااأشػػر نت ا
جىذااافا تننمأالعالهد ااالدااةاااضػر هة اج خ ػ ار اضػرجرةال ارعػنةااإلدارةامػثاااشػر نتااالسػنىلةا

االنلػػةااالدر ػػةامػػثاهجر ػػةامأسػػط فااػػد ااتخػػنذاق ارراتيػػناااتلج أ ػػةاه ػ فااخت ػػنراااتر هػػةااال أػػأا
اي ػؿارسااالػػنؿاااػػذ ا لػػؿااات أفػػةااالر حػػةااأللػجاؿاعنػػداحػػدىنااألدنػػأ اجاالجازنػػةاهػ فات أفػػةا
ااح ػػجؿاعأػػأااأللػجاؿالػػفا يػػةاجعنن ػػرالخػػنطرةاااتػػدمقنتااانقد ػػةالػػفااألنشػػطةاااتلج أ ػػةالػػفا
يةا خر  .ا

 دراسة ( نشواف ) 2015 ،بعنواف " استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة ضريبة الدخؿبدولة فمسطيف – دراسة تحميمية ".

ىدمتااادراسةاإاأاااجقجؼاعأأااألر نفااألسنس ةاالنظجلةاضر هةااادخؿامثامأسط ف؛ا

اللرمةا ج واااق جراجااضلؼامثا ؿالفاىذهااألر نف اجذاؾاهيدؼااقتػراحاإسػترات
ا

ةااتطػج را

لنظجلػػةاضػػر هةاااػػدخؿ اجقػػدااعتلػػدتاااد ارسػػةاعأػػأااإلسػػتهننةااالجزعػػةاعأػػأاع نػػةالػػفالػػألجر ا

ااتقد راااضر هثاهػدجامراضػر هةاااػدخؿاهقطػنعاغػزة ااجاالػنلأ فامػثالنشػاتااالحنسػهةاجاال ار لػة ا
جعأأااالد ر فااالنا فامثاااشر نتااالسنىلةاااخ ج

ةااالحدجدة اجاالدر ةاضػلفاسػ التا

لل ةار نؿااألعلنؿاهقطنعاغزة.
اجقداتج أتااادراسةاإاأاعدةانتنمنا نفالفا ىليناج جدا ج واضلؼاجق جرامػثا دانا

لنظجلةاضر هةااادخؿاهأهلندىنااارم سػ ةا ااقجان فاجااتشر لنتاااسػنمدةاج دانادامػرةاضػر هةاااػدخؿا

جه مػػةااألعلػػنؿاجاالنػػنخااالػػنـااإلسػػت لنر) اجقػػدا ج ػػتاااد ارسػػةاهضػػرجرةاتطػػج رالنظجلػػةاضػػر هةا

ااػػدخؿال ػػفاخػػالؿاإته ػػنعاتطه ػػؽاإس ػػترات

نتاتتننس ػػبالػػعاااه م ػػةااافأسػػط ن ةاجى ػػثا إس ػػترات
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ةا

تطػػج راااتشػػر لنتاااضػػر ه ةاهفأسػػط فا-اإسػػترات

تطج رال نؿاااللجا فا اال أف ف)ا–اإسترات

ةاتطػػج را داناضػػر هةاااػػدخؿا-اإسػػترات

ةاتطج راااتحنسباااضػر هثا–اإسػترات

ةا

ةاتطػج را

اانشنطااالست لنر ).
 دراسة ( معالي2015،ـ ) بعنواف " معوقات التحصيؿ لدى اإلدارة الضريبية في فمسطيفمف وجية نظر موظفي الضرائب ".

ى ػػدمتاى ػػذهاااد ارس ػػةاإا ػػأاااتل ػػرؼاعأ ػػأاللجق ػػنتاتح ػ ػ ؿاااػ ػد فاااض ػػر هثاا ػػد ااإلدارةا

ااضر ه ةامثامأسط ف اجااتلرؼاعأأا ىـاإ راناتاتح

ؿاااػد فاااضػر هثااإلدار ػةاجااقضػنم ة ا

إضػ ػػنمةاإاػ ػػأاااتلػ ػػرؼاعأػ ػػأاااتيػ ػػرباااضػ ػػر هثاج نجاعػ ػػواج ىػ ػػـالسػ ػػههنتواجآ ػ ػػنرهاجطػ ػػرؽال نمحتػ ػػوا
جاا زاناتاااضر ه ةاااتثات فؿااست فنناااد فاااضر هث اجاستلننتااادراسةاعأأااالنيناااج ػفثا

ااتحأ أػػثاح ػػثاإعتلػػدتاااد ارسػػةاعأػػأاقنملػػةااإلستق ػػنناا لػػعاااه ننػػنتاالختهنرىػػناجقػػداجزعػػتا
ال ػ ػػجظفثاااضػ ػ ػرامب اح ػ ػػثاهأ ػ ػػغاح ػ ػػـااال تل ػ ػػعااا أ ػ ػػثا 160الجظ ػ ػػؼ) اجع ػ ػػددا مػ ػ ػرادااال ن ػ ػػةا
120لجظؼ) اجىجالنا ش ؿا )%75الفاح ـااال تلعااا أث اجقدا ظيرتانتنمنااادراسةاهأنوا

الاتج ػػدامرجقػػنتاذاتادالاػػةاإح ػػنم ةامػػثاللجقػػنتاااتح ػ ؿاجمقػػناا ػػؿالػػفا سػػنا باااتقػػد ر ا

ااتيرباااضر هث ااا زاناتاااضر ه ة)الػفاج يػةانظػرالػجظفثاااضػرامباتلػز اا ػؿالػفالتغ ػرا
اال ىؿااالألث ااالسلأاااجظ فث اسنجاتاااخهرة اااتخ ص) ا لػناهنانسػهةااللجقػنتاااتح ػ ؿا

جمقنااطػرؽاااتح ػ ؿ امقػداج ػدامرجقػنتاذاتادالاػةاإح ػنم ةالػفاج يػةانظػرالػجظفثاااضػرامبا
تلز االتغ راسنجاتاااخهرة .ا

جلفا ىـااإلستنتن نتاااتثاتـاااتج ؿاإا ينالفاخالؿاىذهااادراسةاجااتثاتلتهرالفا ىـا

لل قنتاااتح

ؿاااضر هثالنا أثا :ا

 -1عدـااإلاتزاـاهتقد ـااا شجمنتااادجر ػةاجدمػعاااضػر هةااالطأجهػةالػفاقهػؿااال أفػ فاجنقػصا
االلأجلػنتااالتلأقػةاهػدخؿااال أػؼامػثااإلقػراراااضػر هثاجعػدـاشػلجاين اج يػؿااال أفػ فا
هناقجان فاااضر ه ة.ا ا

 -2عدـاملنا ػةااا يػنزاااتنف ػذ امػثاتح ػ ؿااأللػجاؿااألل ر ػة اجعػدـاتػجمراعن ػراااسػرعةا
مثاتطه ؽاعقجهةااالنعالفاااسفراجااح زاااتحفظثاجااتنف ذ  .ا

كما وقد خرجت ىذه الدراسة بالعديد مف التوصيات مف أىميا :
 -1ض ػ ػػرجرةااالتنهل ػ ػػةااادجر ػ ػػةاجاالس ػ ػػتلرةال ػ ػػفاقه ػ ػػؿااإلدارةاااض ػ ػػر ه ةااإلقػ ػ ػ ارراتاااض ػ ػػر ه ةا
جاا شجؼااادجر ةاجااتقد راتاااضر ه ة اجذاؾالفاخالؿاتفل ؿادجراااتدق ؽاااداخأثاعأأا
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اال نتبااافرع ةااأدجامراااضر ه ة اجلتنهلةاتح

ااضرامب .ا

ؿاااتقد راتاااضر ه ةالفاقهؿالجظفثا

 -2ػػباتفل ػػؿاقػػننجفاتح ػ ؿااألل ػجاؿااألل ر ػػةاجتطه ػػؽا ح نلػػو اجلػػنحاااػػدامرةاااضػػر ه ةا
اا الح ةااتطه ؽاىذااااقننجفادجفاااأ جنااأقضننا لناىجاااحنؿامثااألردف اجذاػؾالػفا
ػػؿاتح ػ ؿاااضػرامبااالسػػتحقةاعأػػأااال أفػ فاهشػ ؿانيػػنمث اللػػنا ز ػػدالػفاااح ػ أةا

ااضر ه ة.
 دراسػة ( خمػؼ 2014 ،ـ ) بعنػواف " :ضػريبة الػدخؿ بموجػب قػرار بقػانوف رقػـ  8لسػنة2011ـ"

ر زتاىذهااادراسةاعأأاضر هةااادخؿاجاانظنـاااقننجنثاااذ ا نظلينامثاضجناقرارارقػـا

8االنـا2011ـامثامأسط فاجللرمةاجتهن فااألح نـاااجاردةامثاىذااااقرار اجللرمةااادجامعااجرانا
إ داره اجلػد الشػرجع توامػثاظػؿاغ ػنبااال أػساااتشػر لث اج ظيػرتانتػنمناااد ارسػةا فاااقػرارا
هقػػننجفاىدمػػواز ػػندةااإل ػراداتاااضػػر ه ة ااجاعتػػر اااق ػراراجااتلأ لػػنتاااخن ػػةاهػػواغلػػجضا ه ػػرا

اج ضػػناج ػػجداتلػػنرضاه ػ فا ح نلػػواج فاتطه قػػواس ػ نتناعنػػوا ػػنراإقت ػػند ةاسػػأه ة اج نػػوا عطػػأا
لد راعنـاااضر هةا الح نتاجاسلةالخنافةااأقننجفااألسنسثااافأسط نث .ا

 دراسة ( صالح 2014 ،ـ ) بعنواف" :دور العبء الضريبي في تحقيػؽ الفعاليػة الضػريبيةفي الواقع الفمسطيني "

تننجا ػػتاىػ ػذهاااد ارس ػػةاادجرااال ػػبناااض ػػر هثام ػػثاتحق ػػؽااافلنا ػػةاااض ػػر ه ةام ػػثاااجاق ػػعا
اافأسط نث.ااج شنرتانتنمنااادراسةاإاأاج جدادر نتالتفنجتػةاهػ فالتدن ػةاجلتجسػطةاجعنا ػةاحػجؿا
دجرااالبناااضر هثامثاتحق ؽااافلنا ةاااضر ه ةامثاااجاقعااافأسط نث اج لنا شنرتاإاأاج ػجدا

م ػػرجؽاهػ ػ فاج ي ػػنتانظ ػػرااالهح ػػج فاح ػػجؿال ػػنالتاااد ارس ػػةا ااالل ػػدالتاااض ػػر ه ة اجاالداا ػػةا

ااضر ه ة اجااتيرباااضر هث اج جراج ش نؿانقؿااالبناااضر هث اجاارضأاااضر هثا).

 دراسة ( أبو عياش 2013 ،ـ ) بعنواف  " :سػمطات اإلدارة الضػريبية فػي جػرائـ الضػريبةعمى الدخؿ "

اسةاإاأاااتلرؼاعأأاسأطنتااإلدارةاااضر ه ةامػثا ػرامـاااضػر هةاعأػأا
ا
سلتاىذهااادر

ةاجااقػجان فااألخػر امػثامأسػط ف اجتج ػؿاااهنحػثا
اادخؿ الفاخالؿان ػجصاااقػجان فاااضػر ه ا
الدةانتنمناج نفالفا هرزىنا فاااسهبااارم سثامثاإرت نبااا ػرامـاااضػر ه ةا ر ػعاإاػأاضػلؼا
فػ ػػننةالػ ػػجظفثااإلدارةاااضػ ػػر ه ة اجضػ ػػلؼااإلعػ ػػالـاااضػ ػػر هث اجعػ ػػدـاج ػ ػػجدا يػ ػػنزامحػ ػػصا
9

اإلسػػتلالـاااضػػر هثامػػثامأسػػط فا ػ د اإاػػأانقػػصاجضػػلؼاااللأجلػػنتااػػد ال ػ اجظفثااإلدارةا

ااضػػر ه ة اهنإلضػػنمةااج ػػجدامسػػنداإدار اجعػػدـاج ػػجدارقنهػػةا نم ػػة اجاا ػزاناتااارادعػػةاا ػػؿالػػفا
لجظفثااإلدارةاااضر ه ةاجاال أؼ.
 درارسػة ) ميػاني 2010،ـ ) بعنػواف " أثػر الحػوافز التشػجيعية فػي قػانوف ضػريبة الػدخؿالفمسطيني عمى اإليرادات الضريبية في قطاع غزة "

شنرتاىػذهاااداارسػةاإاػأاطه لػةاااحػجامزاااتشػ ل ةاااضػر ه ةاهأنجاعيػنااالختأفػةاجلػد ا

تأ رىنعأأاز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثاقطنعاغزة اىذااجقداتـاااتج ؿاإاػأاعػدةانتػنمنا ىليػنا
فاتطه ػػؽاح ػجامزاتش ػ ل ةاضػػر ه ةات ػ د اإاػػأاز ػػندةاح ػ أةااإل ػراداتاااضػػر ه ة اج فاتجع ػػةا

هناتنز التاجااخ جلنتاااػجاردةامػثاقػننجفاضػر هةاااػدخؿاتللػؿاعأػأاتسػي ؿاإ ػراناتا
اال أف فا ا

ااتح

ؿاااضر هث اج فاتطه ؽااإلعفنناتاه جرةاعنداةاه فااال أفػ فا حقػؽااالدااػةاجاالسػنجاةا

ه نيـ .ا
 دراسة ( الخطيب 2006،ـ ) بعنواف " دور اإليرادات الضريبية في تمويػؿ الموازنػة العامػةفي فمسطيف (  1996ـ  2003 -ـ ) "

ىدمتاىذهااادراسةاإاأاااتلرؼاعأأا ىـالاللحااانظنـاااضػر هثااالطهػؽامػثامأسػط فا
لنذاعنـ  1994اـ اجعأأاح ـااإل راداتاااضر ه ةاجقػدرتيناعأػأاتلج ػؿااإلنفػنؽااالػنـاجد ارسػةا

قننجفاضر هةااادخؿااافأسط نثارقـ  17النـا  2004ـالنذاإقػ ارره اج فاااسػأـاااضػر هثاحسػبا
ىذااااقننجفااـا حقؽااالدااةاااتثا يدؼاإا ينااات نعداهناشرامح امهنانسػهةااضػر هةاااػدخؿاعأػأا
األره ػػنحاجاأل ػػجرااجعأ ػػأااا ػػرغـال ػػفا ىل تي ػػنام ػػثاتلج ػػؿااالجازن ػػةااالنل ػػةاإالا فاح ػػتينال ػػفا

اإل ػراداتااالنلػػةامػػثامأسػػط فاخػػالؿاسػػنجاتاااد ارسػػةاهأغػػتاح ػجااثا%6اج ننػػتاح ػػتينالػػفا
اإل ػراداتااالحأ ػػةا %8اجح ػػتينالػػفااإل ػراداتاااضػػر ه ةامقػػداهأغػػتاح ػجااثا%11ا لػػنانسػػهةا
لسػنىلتينامػثااانػنتنااالحأػثااإل لػناثااػـاتتلػد

 2%اجىػثانسػهةاقأ أػةا ػداا اجلػفاخػالؿالػنا

تج أتاإا وااادراسةاهأفاضر هةااادخؿاال ل فااإلعتلنداعأ ينامثاتلج ؿااالجازنةااالنلة.

 دراسة ( يدؾ 2006،ـ ) بعنواف " العدالة اإلجتماعية في قانوف ضريبة الدخؿ الفمسطينيرقـ ( )17لسنة  2004ـ واألردني رقـ ( )25لسنة  1964ـ "

تننجا ػػتاى ػػذهاااد ارس ػػةااالداا ػػةااإل تلنع ػػةام ػػثاق ػػننجفااا ػػدخؿااافأس ػػط نثارق ػػـا17اال ػػنـا

2004اـاجاألردن ػػثارق ػػـا25اال ػػنـا1964اـال ػػفاح ػػثاااتش ػػر عاجاالل ػػدالتاجااشػ ػرامحاااض ػػر هةا
جاإلعفنناتاااشخ

ة .ا
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جنتناعفااادراسةا فاقننجفاضر هةااادخؿااافسط نثارقـا17االنـا2004اـا درامػثا

ظػػؿاظػػرجؼاإقت ػػند ةاجا تلنع ػػةاتل أػػتامػػثات ار ػػعااانػػنتنااالحأػػثامػػثااارهػػعااألجؿالػػفاعػػنـا
2005اـ ااجارتفنعاجتذهذبانسهةاااهطناةاجاتذهذباللدؿااإلعناةاجنسهةااافقر .ا

ج ج تااادراسةاهضرجرةاإعندةااانظراهنسباااشرامحاااضػر ه ةااأقػننجفااافأسػط نثارقػـا

17االنـا2004اـاجضرجرةاتجظ ؼاللدالتاااضػر هةاااتل ز ػةااألشػخنصاااللنػج ف اجتغ ػرا
علأةااادجالرامثاااقننجفاإاأاااش ؿ ااجاعفننالستج اخطااافقػرالػفاااضػر هة ا جاإعفػنناااػدخؿا

ااالزـااإلنفنؽاعأأاااسأعااألسنس ةاجااخدلنتاااضرجر ة .ا

 دراسة ( درغاـ 2006 ،ـ ) بعنواف " ظاىرة التيرب مف ضريبة الدخؿ في قطاع غزة "إىتلػػتاىػػذهاااد ارسػػةاهتقػػج ـاجق ػػنسا دانادامػرةاضػػر هةاااػػدخؿامػػثاقطػػنعاغػزةاجذاػػؾالػػفا

خالؿاته نفا دانالجظفثاضر هةااادخؿ اج ذاؾاإظينرااالش التاجااللجقنتاسػجانااإلقت ػند ةا

اجاإلدار ػةاجاإل تلنع ػػةاجااس نسػ ةاااتػػثاتلتػػرضالػجظفثادامػرةاضػػر هةاااػػدخؿ اجاالػجاطن فاااػػذ فا
قجلجفاهدمعاااضرامب انتناعنػواج ػجدال شػراتاإ نه ػةاعأػأاتحسػفا دانادامػرةاضػر هةاااػدخؿا

مثاقطنعاغزة  .ا

ج ج ػػداعػػدةاللجقػػنتاتحػػجؿادجفاإسػػتغالؿاااطنقػػةاااق ػػج األدانادامػرةاضػػر هةاااػػدخؿ ا

جعدـاهنننانظنـاللأجلنتاجه نننتالت نلأةاجحد ةاالسنعدةادامرةاضر هةااادخؿااأق ػنـاهأعلنايػنا

االنجطةاهين.

 دراسة ( الحمو 2005،ـ ) بعنواف" بيئة قرار التقدير في ضريبة الدخؿ ".تحد تاىذهااادراسةاعفاه مةاإتخنذاقراراااتقد رامثاضر هةاااػدخؿاجاالجالػؿاااتػثاتػ را

مػػثاىػػذااااق ػرارامػػثاقطػػنعاغ ػزة اجتج ػػأتاىػػذهاااد ارسػػةاإاػػأاعػػدـااارغهػػةاجااقننعػػةااػػد اغناه ػػةا
اال أف فاهنإلاتزاـاهدمعاااضر هةاج ر عاذاؾااألد دالفااألسهنبال ؿاسجنااإلستخداـااألنؿااالنـا
جاافسػػندااالػػناثاجاإلدار امػػثا ي ػزةاااسػػأطةااافأسػػط ن ة اجسػػجناااخػػدلنتااالقدلػػةااأل تلػػعامػػثا

لختأػػؼااال ػػنالت اجامتقػػنراااشػػلجراهنالدااػػةاه ػ فااال أف ػ ف اهنإلضػػنمةاإاػػأا فاغناه ػػةااال أف ػ فا
فتقدجفااتطه ؽانظنـالحنسهثاسأ ـاجال يتلجفاهناحسنهنتاإالااتقد لينااأ ينتاااضر ه ةامقط  .ا
 دراسة ( صديؽ 2004 ،ـ ) بعنواف " اإلتجاىات الدوليػة الحديثػة إلصػاح الضػريبة عمػىدخؿ األشخاص الطبيعييف والدروس المستفادة في تطوير التشريع المصري "

تننجاتاىذهااإلت نىنتاااحد ةامثااإل الحاااضر هثالعاااتر زاعأأاجاقعااإل الحا

ااضػػر هثامػػثال ػػراجلػػناىػػثالتطأهنتػػو اح ػػثاننقشػػتاىػػذهاااد ارسػػةاع ػػجباااتشػػر عااال ػػر ا
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جلػػد اإل نن ػػةات نهيػػناجلػػفا ػػـاعرضػػتاإل نن ػػةااإلسػػتفندةالػػفااألم ػػنراااتػػثا مرزتيػػنااات ػػنربا

االنال ةامثاإ الحاااضر هةاعأأادخؿااألشخنصاااطه ل ف اج نفا ىـانتنمناىذهااادراسةا فا
نظنـاااضرامباعأػأاااػدخؿامػثال ػراهحن ػةاااػأاإعػندةانظػرامػثاإ ػالحواعأػأانحػجا ضػلفا

تخأ

والفاااتلق ػداتاجاان ػجصاااتػثات ػرااالننزعػنت ا لػنا فاااقػننجفااال ػر ا شػترؾالػعا

ػػرالػػفاااقػػننجفااالقنرنػػةامػػثااالد ػػدالػػفااال ػػجباااتػػثاتلػػجؽارهػػطاجتح ػ ؿاااضػػر هةاعأػػأا

األشػػخنصاااطه ل ػ ف اللػػنا لػػؿااإلسػػتفندةالػػفات ػػنرباااػػدجؿامػػثااإل ػػالحاااضػػر هثا ل ػ ارا
لطأجهنادجفات نىؿااجاقعااال أف فامثااال تلعااال ر  .ا

 دراسػػة ( الميػػايني 2003 ،ـ ) بعنػػواف " دور الضػػريبة فػػي عمميػػة التنميػػة اإلقتصػػاديةواإلجتماعية "

إىتلتاىذهااادراسةاهتحأ ؿا ىل ةاااضر هةامثاتلج ؿاعلأ ةاااتنل ةالػعاتطػجراجظػنمؼا

اادجاػػةامػػثاسػػجر ن اجتلرضػػتاإاػػأالفيػػجـاااتنل ػػةاجااتحػػد نتاااتػػثاتجا ييػػناااػػدجؿاااننل ػػةامػػثا
لجضجعاتأل فااالجاردااتلج ؿاااخز نػةااالنلػةااأدجاػة ا ػذاؾالفيػجـاااضػر هةاجآ نرىػنااإلقت ػند ةا
جاإل تلنع ةاجااس نسةامثاتج وااإلست لنراجاإلدخػنراجاإلنتػنجاجااللػؿاجانل نسػنتينامػثاااتضػخـا
جااإلن لنشااالقت ند اجتج أتاإاأا فااانظنـاااضر هثامثاسجر ناجاهننفااـا ستطعاتحق ؽا

االدااةاااضػر ه ةاهسػهبااإلعتلػنداعأػأاااضػرامبااانجع ػةااجعػدـاج ػجداجعػثاضػر هثاللػنا ػ د ا
إاػػأاااتيػػرباااضػػر هث اج فااانسػػباجااشػرامحاااخن ػػةاهل أفػػثااارجاتػػباجاأل ػػجراالاتتلنشػػأالػػعا
األجضنعااإلقت ند ةاجتج داحن ةااتلد أين اج فا غأباااضرامباغ رالهنشرة اجتلجداان جصا

قد لةاجللدالتينارلز ةاالاتنس ـالعاحسفاتجز عااالبناااضر هث .ا
 1.6.1الدراسات األجنبية :
Aronmwan, E. Imobhio, E. and Izedonmi, F. (2015) "Determinants
of Personal Income Tax Compliance: Perception of Nigerian Tax
"Payers
" محذداث ضرائب الذخل الشخصٍت  :من منظور المكلفٍن فً دولت نٍجٍرٌا "
سػػلتاىػػذهاااد ارس ػةاإاػػأاتحد ػػدااإلاتػزاـاهضػرامباااػػدخؿاااشخ ػ ةامػػثان

ر ػػناللتلػػدةا

عأأانظر ةاتهندؿاخزانةااادجاةاجاانظر ةااإل تلنع ةاجاانفس ةااأتنه اه اتزاـاحسـاضػر هةاااػدخؿ ا
جتج أتااانتنمناإاأا فاىننؾاعالقةاليلةاه فانسهةااالتح ػالتاااضػر ه ةاجاإلاتػزاـاااطػجعثا

اد ااألمراد ااج فالد اإدراؾاججعثااال أؼااوادجرا ه راعأأالد اإاتزاليـاهناضر هة .ا
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هنإلضنمةاإاػأا فا ػنساداملػثاااضػر هةا ذ ػرا ـا ن ػأ)ااػـا ػفااػوا ا ىل ػةاهػنإلاتزاـا

هسداداااضر هة.

(Dennis and Emmanue , 2014) : “ The Impact of Taxation on
Revenue Generation in Nigeria, A Study of Federal Capital
”Territory and Selected State
( تأثٍر الضرائب على تولٍذ العوائذ فً دولت نٍجٍرٌا )
ىػػدمتاااد ارسػػةامػػثاااتحقػػؽالػػفاتػػأ رااألنظلػػةاااضػػر ه ةااالهنش ػرةاجااغ ػػرااالهنش ػرةاعأػػأا
إ راداتااادجاةااان

ر ة اااتثاهػدجرىناتللػؿاعأػأاتلظػ ـااا ػرجة ا لػنار ػزاااد ارسػةاعأػأال ػندرا

اإل ػراداتالػػفاااض ػرامبالػػفاخػػالؿااأل سػػنـااارسػػل ةااا ال ػػةالح ػػأةاااض ػرامبامػػثان
االحأ ةاجاإلتحند ةا) .ا

ر ػػنا ا

ج نن ػػتال ػػندراااد ارس ػػنتااا ننج ػ ػةال ػػفاخ ػػالؿاااد ارس ػػنتاااس ػػنهقة ااإلس ػػتفندةالني ػػنام ػػثا

تلر ؼاااضر هةاج ىدامين اجخ نم ين اجت ن فنتاااضػرامبامػثان
ا

ر ػن ا لػنااعتلػدتاااد ارسػةا

عأػ ػػأال ػ ػػندرا جا ػ ػػةالػ ػػفاخػ ػػالؿاااه ننػ ػػنتااال للػ ػػةاإا ترجن ػ ػػناام لػ ػػنا تلأػ ػػؽاهػ ػػنالتغ رااالسػ ػػتقؿا
ااض ػ ػرامب) اجاالتغ ػ ػراتاااتنهلػ ػػةاجاالتل أػ ػػةاه ػ ػ راداتاااح جلػ ػػة اجاانػ ػػنتنااالحأػ ػػثا

).Domestic Product (GDP

(Gross

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج ومف أىميا :
ه ػأفاىنناػػؾا ػػرا ػػجىر ااأض ػرامباعأػػأاإ ػراداتاااح جلػػةااان

ر ػة اح ػػثا ألػػنازادتا

عجامػػداااض ػرامباسػػنىلتامػػثاز ػػندةاإ ػراداتااادجاػػة ا لػػنا فاىنناػػؾا ػػرا ػػجىر ااأض ػرامباعأػػأا
ااننتنااالحأثااان

ر ا  )GDPاجخن ةام لنا تلأؽاهنانفقنتااالنلة اح ثا ألنازادتاعنمػداتا

ااضرامبازاداااننتنااالحأثاجلنوازادتااانفقنتااالنلةااأدجاة .ا

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات ومف أبرزىا :

نػػوا ػػباعأػػأااا يػػةاااضػػر ه ةاااح جل ػػةاإقنلػػةاحلػػالتاتجع ػػةااته ػػنفادجراااضػػر هةا
ج ىدامينااداملثاااضرامب اجعأأالدرانااأل سنـاااضر هةااارسل ةامثااالدفا فا جضحجاااػداملثا

ااضػ ػرامبا س ػػهنباتح ػ ػ أينام ػػثااألجق ػػنتااالح ػػددةاجخن ػػةام لػ ػنا تلأ ػػؽاهضػ ػرامبااا ػػدخؿ ا ل ػػنا
تج ػػأتاااد ارسػػةاإاػػأاضػػرجرةالتنهلػػةااإلداراتاااضػػر ه ة االنػػعاحػػدجثاااتسػ باجاافسػػندالػػفاقهػػؿا

لدراناااضرامب احتػأاتػتل فااادجاػةااأج ػجؿاإاػأااالسػتيدؼااالخطػطالػفااإل ػراداتالػفاخػالؿا

ااضرامب.
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Zolt, E. (2014) "Inequality in America: Challenges for Tax and
"Spending Policies
( عذم المساواة فً الوالٌاث المتحذة األمرٌكٍت  :التحذٌاث الضرٌبٍت والنفقاث السٍاسٍت )
تننجاػػتاىػػذهاااد ارسػػةااالالقػػةاهػ فاتزج ػػدااإلرشػػندااالج ػػوااأضػرامباجس نسػػةااإلنفػػنؽامػػثا
لنطقةا جفام يناااتفنجتامثااادخؿاجاا رانالت از داهدر ةا ه رة اللنا تطأباميـا داالدةا لجرا
اجااحتلػػنؿاج ػػجدا
ل ػؿاااتحػػرؾااإلقت ػػند ادجراااضػرامبااالتغ ػػر انفقػنتاااح جلػةااإل تلنع ػة ا

األم ػػنراااخنطم ػةاااتػػثا ل ػػفا فات ػ رامػػثاس نسػػنتاااض ػرامباجاإلنفػػنؽ اح ػػثا فاىػػذااااتهػػن فا
لت از ػدامػثاااجال ػنتااالتحػدةااأللر ػةاهشػ ؿاجاضػحاالػنا ز ػداعػفا30اعنلػنااجلػفا ػرالشػػن ؿا
ااافقرااالناثاجاانحػداراااتنقػؿااإلقت ػند ااجج ػجداتغ ػراتارم سػ ةا
ا
ىذااااتهن فاىجاإستلرارالستج

مػػثاس نسػػةاخ ازنػػةااادجاػةال ػػؿاتغ ػراتاقػػننجفاااضػرامباااتػػثاعػ تػداتالسػػتج اااضػرامبااانسػػه ة ا
هنإلضػػنمةاإاػػأااإلزد ػػنداااجاضػػحامػػثانفقػػنتاااح جلػةاعأػػأاااهػرالنااإل تلنع ػػةاهشػ ؿاالا تجقلػػوا

األمراد .ا

جتج ػػأتااااد ارسػػةاإاػػأا ن ػوامػػثاااجال ػػنتااالتحػػدةانسػػهةااانفقػػنتاااح جل ػةااإل تلنع ػةا

اج فاااقسػػـااأل هػػرااتجز ػػعاااػػدخؿا ػػجفالػػفا
عأػػأااالحتػػن فا ػػرالػػفاااػػدجؿااالتقدل ػةااألخػػر ا
خالؿاضرامبااإلعنننتااالنا ةااألنن ةااا ح ة اااتلأ ـ ااإلس نفاجتجم رااالتقنعد ف.
Creedy, J. (2009) "The personal income tax structure: theory and
"policy
( هٍكلٍت ضرائب الذخل الشخصٍت  :النظرٌت والسٍاساث اإلجرائٍت )
تحد تاىذهااادراسةاعفااادجراااذ اتألهواجظنمؼااارعن ةااإل تلنع ةاااهد أةاجاطه لػةا
تجز ػػعاقػػدراتاجل ػػجؿااألمػراد املػػفاخػػالؿاتحأ ػػؿاسأسػػأةالػػفاااضػرامبااات ر ه ػةاجالسػػنؾاقضػػن نا

لل ن ػةالل ػػفا فاتسػػنعدامػػثاتزج ػػدااإلرشػػندااس نسػػةاااتحأ ػػؿالػػزجدةاهتجض ػ حنتارقل ػةاجاضػػلناا
هل ػ فااإلعتهػػنرادجراق لػػةاااضػػر هةاااينلش ػ ةاجتطه قيػػناعأػػأاممػػةاااػػدخؿااالػػناثاخن ػػةانلػػنذجا

سػػأج نتادق قػةازامفػةا ل ػػفاإسػػتخداليناافحػػصاإ ػػالحاااضػػر هةااالهنشػاػرةاااليلشػة ال ػػؿاىػػذها
اانلنذجااينامجامدااجضعااا داعأأاإختالؼااألغأه ةااالظلأااأس نفاجاانظنـاااضر هثاااللقد .ا
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Li, J. (2007) "Development and Tax Policy: Case Study of China".
Comparative Research in Law & Political Economy
( التطووور والسٍاسووت الضوورٌبٍت  :دراسووت الووت علووى الصووٍن ،دراسووت مقارنووت اووٍن القووانو
واالقتصاد السٍاسً )
إىتلػػتاىػػذهاااد ارسػػةاههحػػثادجراااس نسػػةااإلقت ػػند ةامػػثاااتنل ػػةااإلقت ػػند ةاهنإلشػػنرةا
إاأاحناةااا ػ ف اجىػدمتاإاػأاإظيػنرادجراااحػجامزاااضػر ه ةامػثا ػذبااإلسػت لنراتااأل نه ػة ا
ةاجا تلنع ة .ا
جلفا ـاإظينرادجرىنامثاإهرازاإقت نداااسجؽامثاإحداثاتنل ةاإقت ند ا

جقػػداتج ػػأتاااد ارسػػةاإاػػأاعػػدةانتػػنمنالنيػػنا فاااحػجامزاااضػػر ه ةاقػػداالهػػتادج اارا سنسػ نا

جىنلػ ػػنااخػ ػػالؿاااسػ ػػنجاتاااسػ ػػنهقةامػ ػػثاعلأ ػ ػػةاااتنل ػ ػػةااإلقت ػ ػػند ةاجقػ ػػداظيػ ػػراذاػ ػػؾامػ ػػثا ػ ػػذبا

اج فاىنػػنؾا فػػننةاجاضػػحةااػػد ااإلداراتاااضػػر ه ةا
اإلسػػت لنراتااأل نه ػػةااالهنش ػرةاإاػػأااا ػ ف ا
ااتثا ننطاهيناتطه ؽااإل راناتاااقننجن ةاااجاردةامثاااقننجفاااضر هثاج فااإل راناتاااضػر ه ةا

تت ؼاهناشفنم ةاجااجضجح .ا

Iman, A. and Jacobs, D. (2007) "Effected of corruption on tax
"revenues in the Middle East
( أثر الفساد على العوائذ الضرٌبٍت فً الشرق األوسط )
ى ػػدمتاى ػػذهاااد ارس ػػةاإا ػػأاتق ػ ػ ـا ػػرااافس ػػنداعأ ػػأاااتح ػ ػ التاااض ػػر ه ةام ػػثاااش ػػرؽا

األجسػط اجاقػداتج ػأتاىػذهاااد ارسػةاإاػأانت ػةا فاااسػهبامػثاإنخفػنضاااتح ػ التاااضػػر ه ةا
ىجاج جدااافسندااإلدار اداخؿااادجاة اج فاىذاااأللرا لؿااال أف فاالا قجفاهيذهاااح جلػنت ا

للػػنادمليػػناإاػػأاع ػدـااإلات ػزاـاااضػػر هث اجخر ػػتاىػػذهاااد ارسػػةا ضػػناهػػأفاىنػػنؾاهلػػضا ن ػجاعا
ااضػ ػرامبات ػػأ رتاهي ػػذاااالنل ػػؿا ػػرال ػػفاغ رى ػػن اجى ػػذهاااضػ ػرامباى ػػثااات ػػثاتتطأ ػػباااتفنع ػػؿا
جاإل

ػػنؿااالت ػػرراه ػ فاسػػأطنتاااض ػرامباجاألم ػرادا اضػػر هةاااػػدخؿا) اجخأ ػػتاىػػذهاااد ارسػػةا

هتج ػ ةا نػػواإذاا رادتاااح جلػػنتا فاترمػػعالػػفاللػػدؿااإل ػراداتاااضػػر ه ة ام ػ فاذاػػؾا ػػتـالػػفا
خػػالؿاللنا ػػةااافسػػنداجز ػػندةااارمػػنهااإل تلػػنعثااأل ػجاطن فاعػػفاطر ػػؽاتحق ػػؽااالدااػػةاااخن ػػةا
هنال أف فالفاخالؿان جصاااتشر لنتاااضر ه ةاجسنر ةااالفلجؿاداخؿااادجاةانفسين .ا

(Nanthakumar and Roshaiza , 2007) :,“ Have Taxes Led
“ Government Expenditure In Malaysia
( الضرائب والنفقاث الحكومٍت فً مالٍزٌا )
ىػػدمتاااد ارسػػةامػػثاااتحقػػؽالػػفاتػػأ رااألنظلػػةاااضػػر ه ةاعأػػأااإلنفػػنؽاااح ػػجلثااأدجاػػةا
االنا ز ة اح ثا ننتامترةااإلختهنرالناه فاعنـا 1970اـا–ا2006اـا)ا ا30اعنلػنا اجإلتلػنـا
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ػتااادرسػ ػػةاه ختهػ ػػنرا ػ ػػؿالػ ػػفاتػ ػػأ راااض ػ ػرامبااالهنش ػ ػرةاعأػ ػػأااإلنفػ ػػنؽاااح ػ ػػجلثا
اا
اإلختهػ ػػنراقنلػ ػ
جااضرامباااغ رااالهنشرةاعأأااإلنفنؽاااح جلثاعأأالدارااا ال ػ فاعنلػنا ا اجقػداتج ػأتاااد ارسػةا

عأأاعدةانتنمنالفا ىلينا :ا
 -1هأفاىنناؾا را جىر اه فاااضرامبااالح أةاجاإلنفنؽاااح جلث.

 -2ه ػأفاااض ػرامبااالهنش ػرةاايػػنااالسػػنىلةااأل ػػراعأػػأالػػدارااا ال ػ فاعنلػػنااعأػػأااإلنف ػػنؽا
ااح جلث ااج فاإ راداتاااضرامبااالهنشرةامثات از داعأأالدارااا ال فاعنلناا ضن اجىػذاا
ػػدؿاعأػػأااعتلػػندااادجاػػةاهشػ ؿا ػػجىر اعأػػأاااض ػرامبااالهنشػرةا ضػرامباااػػدخؿ)امػػثا

تغط ػػةانفقنتيػػن ا لػػنا فااادجاػػةاقػػدلتامػػثااافت ػراتااألخ ػرةاح ػجامزاتش ػ ل ةام لػػنا تلأػػؽا
هناتح ػ ؿاااضػػر هث اهنإلضػػنمةاإاػػأادعليػػنااالقت ػػنداجاات ػػنرةاجاا ػػننعةااالحأ ػػةاعػػفا

األ نه ةامثااألعجاـااألخ رة.ا

 -3جىنناػػؾاإسػػتقرارانسػػهثامػػثااافت ػراتااألخ ػرةالػػفاإ ػراداتاااضػرامباااغ ػػرااالهنشػرة اجلنػػوا
ىنناؾالسنىلةا قؿالفاااضرامبااالهنشرةاعأأااإلنفنؽاااح جلث.

Yamarik, S.(2000). "Tax policy and state economic development
"department economics
(السٍاست الضرٌبٍت والتطور االقتصادي للذولت)
عرضتاىذهااادراسةاسأسأةازلن ةالفاللدالتاااضر هةاعأأاااله لنتاجااضر هةاعأػأا

اادخؿااافرد اجقداطجرتااادراسةانلجذجااق نسااالالقػةاهػ فاااضػرامباجااس نسػةاااضػر ه ةامػثا
ااجال ػػنتااالتح ػػدةااأللر ػػةال ػػفاننح ػػةاجااطأ ػػبااا أ ػػثاجاإلنف ػػنؽااال ػػنـال ػػفاننح ػػةا خ ػػر اجق ػػدا
ظيػػرتانتػػنمناااتحأ ػػؿا فاااشػػر نتاااتػػأاتخضػػعااللػػدالتاضػػر هةا عأػػأاتقػػؿالسػػنىلتينامػػثا

ااتنل ةااالقت ند ة اج فاااز ندةامثاللدالتاااضر هةاااحد ةاعأأاااشػر نتاجاألمػرادا ػ د اإاػأا
إنخفػػنضامػػثاللػػدؿااانلػػجامػػثاااػػدخؿاااحق قػػثاج ج ػػتاااد ارسػػةاهناق ػػنـاهد ارسػػنتا ػػراتللقػػنا

اأتج ػػؿاإاػػأاتج ػ نتا ػػرادقػػةام لػػنا تلأػػؽاهللػػدالتاااضػرامباعأػػأادخػػؿااألم ػراداجااشػػر نتا
جااضرامباااغ رالهنشرةا أسنساإل الحاضر هثاهيدؼاز ندةاااتنل ةااالقت ند ة .ا
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 1.7التعقيب عمى الدراسات السابقة
لفاخالؿااإلطالعاعأأااادراسنتاااسنهقةامقداته فا فاهلضاىذهاااد ارسػنتاإتفقػتامػثا

عدةا جانبال ؿادراسةاليننثا ا2010اـا)اااتثا هرزتا ىل ةاااحػجامزاااضػر ه ةاهأنجاعيػناالػنا
ايػػنالػػفاتػػأ راعأػػأاز ػػندةااإل ػراداتاااضػػر ه ة ا اجد ارسػػةاعأػػثا ػػدؾا ا2006اـا)اااتػػثاىػػدمتا

اأتلػػرؼاعأػػأااالدااػػةااإل تلنع ػػةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااافأسػػط نثارقػػـا17االػػنـا2004ـ ا
جد ارسػةاخأػػؼا 2014ـ)ااتػػثاسػػلتااأتلػػرؼاعأػػأالنى ػػةاضػػر هةاااػػدخؿاجاانظػػنـاااقػػننجنثاااػػذ ا
نظليػػنامػػثامأسػػط فامػػثاظػػؿاقػرارارقػػـا8االػػنـا2011ـ اهنإلضػػنمةاإاػػأاد ارسػػةادرغػػنـاجااللػجرا
2009ـ)اجااتػ ػػثاتننجاػػػتا ىل ػ ػػةاتقػ ػػج ـاجق ػ ػػنسا داناضػ ػػر هةاااػ ػػدخؿامػ ػػثاقطػ ػػنعاغ ػ ػزةاجاظيػ ػػنرا

االش التاااتثا تلرضااينالجظفثادامرةاضر هةااادخؿ .ا
لػػنا فاااد ارسػػنتاااسػػنهقةاتطرقػػتاإاػػأالجضػػجعنتاعػػدةالنيػػنالػػناىػػجاهل ػػداعػػفالجضػػجعا

اادراسةال ؿاد ارسػةا ػناحا 2014ـ)اجااتػثار ػزتاعأػأادجرااالػبناااضػر هثامػثاتحق ػؽااافلنا ػةا
ااضػػر ه ةامػػثاااجاقػػعااافأسػػط نث ا اجد ارسػػةا هػػجاع ػػنشا 2013ـ)اااتػػثاىػػدمتااأتلػػرؼاعأػػأاسػػأطنتا
اإلدارةاااضر ه ةامثا رامـاضر هةااادخؿ اجدراسةاLiا 2007ـ)اجااتثاسلتاإلظيػنرادجراااحػجامزا
ااضر ه ةامثا ذبااإلست لنراتااأل نه ػة اجد ارسػةاااحأػجا 2005ـ)اجااتػثاتننجاػتاه مػةاإتخػنذاقػرارا

ااتقػػد رامػػثاضػػر هةاااػػدخؿاجاالجالػػؿاااتػػثاتػ راعأػػأاىػػذااااقػرارامػػثاقطػػنعاغػزة اجد ارسػػةاااليػػن نثا
2003ـ)اااتػػثا قػػدلتاعأػػأاتحأ ػػؿا ىل ػػةاااضػػر هةامػػثاتلج ػػؿاعلأ ػػةاااتنل ػػةالػػعاتطػػج راجظػػنمؼا

ػةاجااتح ػ ػ ػ ػػد نتااات ػ ػ ػ ػػثاتجا يي ػ ػ ػ ػػنااا ػ ػ ػ ػػدجؿاااننل ػ ػ ػ ػػة اجد ارس ػ ػ ػ ػػةا
اادجا ػ ػ ػ ػػةاجتلرض ػ ػ ػ ػػتاالفي ػ ػ ػ ػػجـاااتنل ػ ػ ػ ػ ا
2000 Yamarikـ)اجاات ػػثادرس ػػتااالالق ػػةاهػ ػ فاااضػ ػرامباجااس نس ػػةاااض ػػر ه ة اجىن ػػنؾاد ارس ػػنتا
خ ػػر ا نن ػػتاقر ه ػػةال ػػفالجض ػػجعاااد ارس ػػةال ػػؿاد ارس ػػةا ه ػػجازع ت ػػرا 2012ـ)اجاات ػػثادرس ػػتادجرا

اإل راداتااالحأ ةامثاتلج ػؿااالجازنػةااالنلػةااأسػأطةااافأسػط ن ةا اجد ارسػةاااخط ػبا 2006ـ)اجااتػثا
ظيػػرتا ىػػـالاللػػحااانظػػنـاااضػػر هثااالطهػػؽامػػثامأسػػط فاجح ػػـااإل ػراداتاااضػػر ه ةاج رىػػنعأأا

اإلقت نداااح جلثامثامأسط فااتلج ؿااإلنفنؽااالنـ اجا ػفااسػتطنعتاااهنح ػةاهلػدااإلطػالعاعأػأا

ىذهااادراسنتا فاتأخذالنا تلأؽاهلجضجعااادراسةاجتستف دالنينامثااادراسةاااحنا ة .ا

جتسػػتل فاااد ارسػػةاااحنا ػػةاهناد ارسػػنتاااسػػنهقةامػػثاتحد ػػداخ ػػنمصاااضػػر هةااج نجاعيػػنا
اج ىل تي ػػن ا ل ػػناتتل ػػزاااد ارس ػػةاع ػػفاه ػػنقثاااد ارس ػػنتال ػػفاح ػػثا داةاااد ارس ػػة امنادارس ػػةاااحنا ػػةا
اسػػتندتاعأػػأاإسػػتهنننتالجزعػػةاال نػػةالػػفااالػػنلأ فامػػثاااػػدامرةاااضػػر ه ةاإاػػأا ننػػباع نػػةالػػفا

ػؿاجااسػػتخراجااانتػػنمن اهنإلضػػنمةاإاػػأا
اال أف ػ فاااللن ػ اج فا ػأدةاا لػػعاااه ننػػنتاألغ ػراضاااتحأ ػ ا

07

تحأ ؿااانتنمنالفاخالؿاللنداةاخطااإلنحداراااهس طااأه نننتااالستلدةالػفاااقػجامـاجااللأجلػنتا
االنا ػػةاااللأنػػةالػػفاقهػػؿاج ازرةااالنا ػػةااافأسػػط ن ةاعػػفااافت ػرةالػػناه ػ فا 2004ـ2014-ـ)ام لػػنا
تلأ ػػؽاه ػػنإل راداتااالحقق ػػةال ػػفاض ػػر هةااا ػػدخؿاجااه نن ػػنتااالنا ػػةاااخن ػػةاهنإلنف ػػنؽاااح ػػجلثا

نتار ا ؿالفااال أف فاجاالنلأ فامثا
ا
اافأسط نثاعفاتأؾااافترة ااأتأ دالفادر ةاتطنهؽالخر
اا ػػدجامراااض ػػر ه ةال ػػعاتحأ ػػؿاااد ارس ػػةااأللأجل ػػنتااالنا ػػةاااللأن ػػةال ػػفاقه ػػؿاج ازرةااالنا ػػةاح ػػجؿا

فاج رىناعأأااإلنفنؽاااح جل ة .ا
االالقةاه فاااضرامبامثامأسط ا
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الفصل الجاني
اإلطــــار الهظـــري

المبحث األوؿ :الضرائب في فمسطيف
تن ػػنجؿااالهح ػػثا ال ػػةا ػ ػزانارم سػ ػ ة ااا ػػزنااألجؿاض ػػر هةااا ػػدخؿال ػػفاح ػػثاتلر في ػػنا
جخ نم ػػيناج ىل تيػػناجنطػػنؽامرضػػيناجطػػرؽامرضػػيناعأػػأااألنػجاعااالختأفػػةالػػفاااػػدخؿاجلػػفا ػػـا

ضػػر هةااا ػدخؿامػػثامأسػػط ف اجاإل ػػالحاااضػػر هثاجلتطأهػػنتاتفل ػػؿاضػػر هةاااػػدخؿ ا لػػنااا ػػزنا
اا ػػننثامقػػداتػػـاااتطػػرؽام ػػواإاػػأااالجازنػػةااالنلػػةالػػفاح ػػثالفيجليػػناجتطجرىػػناج نجاعيػػناجااقجاعػػدا
األسنس ةاجاالراحؿااالختأفةااألجازنةااالنلة اج لنااا زنااألخ رامقداتـاااتلرؼاعأأالفيػجـااانفقػةا

االنلةاج ش نايناجااتقس لنتااألسنس ة .ا

 2.1ضريبة الدخؿ
تنػػنجؿالجضػػجعاضػػر هةاااػػدخؿاعػػدةالحػػنجرال ػػؿاتلر فيػػناجخ نم ػػيناج ىل تيػػناجنطػػنؽا
مرضيناجطرؽامرضيناعأأااألنجاعااالختأفةالفااادخؿاجلفا ـاضر هةااادخؿامثامأسط ف .ا
 2.1.1تعريؼ ومفيوـ ضريبة الدخؿ
ػؿاجااختالمػ ػنتانت ػػةااأتغ ػػرام ػػثاااظ ػػرجؼااإل تلنع ػػةا
ل ػػرالفي ػػجـاااض ػػر هةاهل ػػدةال ارح ػ ا

جااس نسػ ةاجاإلقت ػند ة اهنإلضػػنمةاإلخػتالؼادجرااادجاػػةالػفامتػرةاألخػر ا لػػناجتلتهػراااضػرامبا
حأقػػةاااج ػػؿاه ػ فااادجاػػةاجاال ػجاطفا اااخط ػػب ا2006ـ اص8ا) اح ػػثاتتل ػػزاااضػرامباهأنيػػنا

لهػػناغالنا ػػةاتػػدمعالػػفاقهػػؿااال ػجاطفادجفا فا ػػجفااػػواااحػػؽامػػثاتحد ػػدال ػػنالتاإنفنقيػػن ا ا فا
ااف ػػرداالا سػػػتط عاتحد ػػػدارغهنت ػػوا جاإحت ن نتػ ػػواإلسػػػتخداـااأللػ ػجاؿاااضػ ػػر ه ةااتأه تيػ ػػنا اقهن ػػػة ا
2011ـ اص6ا) ااػػذاؾاتلتهػػراااض ػرامبالػػفا ىػػـااإل ػراداتااالنلػػةاااتػػثاتلػػجؿاخز نػػةاااد اجاػػة ا

مرحػنت 1997ـ اص )17ا
مناضر هةا ننتاجاـاتزؿااالنلؿااارم سثامثاتلج ػؿااالجازنػةااالنلػةا ا
لنا نيناتستلدا ىل تينالفاإىتلنـاقطنعنتااال تلػعاهيػن ال ػؿاااقطػنعااالػنمأثاجقطػنعااألعلػنؿا

جاإلقت نداجاإلست لنراتاجااقطنعاااح جلث اجنظ اراألىل تيػنامػ فاااضػرامباالاتفػرضاإالاهلج ػبا
نصاقننجنثا اادقة 2009ـ اص .)14ا
جقػػداتلػػددتاتلر فػػنتاااضػػر هةاح ػػثاعرميػػنا ػؿالػػفالنػػذراجااحػػنجا 2006ـ اص15؛ا

2000ـ اص)63ااادخؿاعأأا نواإ رادا ت ػدداهشػ ؿادجر اجلسػتلرالػعاإسػتلرارااال ػدر اجاػوا
ل ندرا ال ةا:امقدا تحقؽالفاخالؿارسااالنؿال ػؿار ػعااالقػنراتاجااجدامػع اجقػدا ػجفال ػدرها

أرهػػنحااات ػػنرةاجاا ػػننعةا
االلػػؿال ػػؿااالجظػػؼا جااالنلػػؿ ا جااإل نػػنفاللػػنارسااالػػنؿاجااللػػؿا ا
جااخػػدلنتااازراع ػػة اجقػػدامرضػػتاىػػذهاااضػػر هةاخػػالؿاااحػػربااالنال ػػةااا نن ػػة الػػفا ػػؿاتزج ػػدا
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خ ازنػػةااإلنتػػداباااهر طػػننثاهػػنإل راداتااا نم ػػةااتغط ػػةانفقنتػػوامػػثامأسػػط ف اه نلػػناعرميػػناااللػػرا
2002ـ اص)36اهأنينالسنىلةانقد ةاتفرضاعأأااألمػراداجاال سسػنتاجاأللػالؾااػدعـااإلنفػنؽا

االنـادجفا فا جفاايذهااالسػنىلةا القنهػؿاجاضػح ا لػناجعرميػناااق سػثا 1998ـ اص)126ا
عأػػأا نيػػنامر ضػػةانقد ػػةاتأػػزـااافػػردااػػدملينااأدجاػػةا جاإحػػد ال سسػػنتيناااتنهلػػةاايػػناه ػػفةانينم ػػةا
لس ػػنىلةام ػػثاتحل ػػؿااألعه ػػنناجاات ػػنا ؼااالنل ػػةادجفاااح ػػجؿاعأ ػػأالقنه ػػؿالهنش ػػرا جالنفلػ ػةا

شخ ػ ة اجلنػػواتػػر اااد ارسػػةا نػػواهنالل ػػنفاتلر ػػؼاااضػػر هةاعلجلػػناهأنيػػنامر ضػػةالنا ػػةاإازال ػػةا
جا ستاعقنه ةا أزـااال أف فاااطه ل فا جاااللنج فاعأأا سنسيناهتحج ؿاهلضااالجارداااخن ةا

هيـااأدجاةا ه اراجه فةانينم ةاجهدجفالقنهؿاطهقنااقجاعػداجللػن را حػددىناااقػننجفاااضػر هثاا ػؿا

دجاػػة اج ػرتهطالفيػػجـاضػػر هةاااػػدخؿاهلفيػػجـاااػػدخؿ اح ػػثاالفيػػجـاااػػدخؿاعػػدةا جانػػبا لػػنا أػػثا
االلػ ػ ػ ػػجر ا2007ـ اص43ا-اص44ا؛اجاالغرهػ ػ ػ ػػث ا 2004اص42ا-اص45ا؛اج ػ ػ ػ ػػهر ا

1998ـ اص)88ا -:ا
 المفيػػػوـ المحاسػػػبي لمػػػدخؿ :اج طأ ػػؽاعأػ ػأااالفي ػػجـااالحنس ػػهثااأ ػػدخؿا ن ػػوا ػػنمثاااػ ػرهحا
االحنسهثاافترةالنا ةالحددةاجمقنااألهندئااالحنسػه ةااالتلػنرؼاعأ يػن اج حسػباعأػأا سػنسا
لقنرنػػةاإ ػراداتامتػرةالنا ػػةاهت ػػنا ؼاجل ػػرجمنتانفػػسااافتػرةاجمقػػنااألسػػسااالحنسػػه ةااالتهلػػةا
ل ؿا سنسااإلستحقنؽاجتح لوااالهندئااالحنسه ةااالتلنرؼاعأ ين.

 المفيػػوـ المػػالي لمػػدخؿ :اج قػػجـااالفيػػجـااالػػناثااأػػدخؿاعأػػأا سػػنسااالقنرنػػةاه ػ فاااتػػدمقنتا
اانقد ةاااداخأةاجااخنر ةاانشنطا جالشرجعاالل فاجىجالنا لرؼاه نمثاااتدمؽااانقد اح ثا
حسػػباعأػػأا سػػنساااق لػػةاااحنا ػػةااأنقػػجداهنػػننااعأػػأاللػػدؿاخ ػػـا لػػندؿاسػػلرات أفػػةارسا

االنؿا جاسلرااافنمدةااات نر .

 المفيػػوـ القػػانوني لمػػدخؿا:ا"ا حػػدداااػػدخؿاحسػػباااقػػننجفاج ػػجفاجمقػػنااأقػجان فاذاتااالالقػػةا
ل ؿ اقجان فاااشر نت اجقجان فااات ف ة اجاعندةاااتنظ ـ.
ج ػػذاؾا ل ػػفاااق ػػجؿا فاتلر ػػؼااا ػػدخؿاحس ػػباااق ػػننجفاى ػػجااا ػػدخؿااا ػػذ ات ػػـاتحد ػػداإط ػػنرها
جخ نم والفاقهؿاقرارالح لة ا جاجمقنااقجان فالل نة .ا

جه ػػجرةاعنلػػةاقػػدا ختأػػؼاتلر ػػؼاااػػدخؿالػػفاجاقلػػةاألخػػر احسػػباق ػ ارراتااالحػػن ـ اجا ػػفا

ق ارراتااالحن ـاعندةالناتش ؿاسنهقنتاقضنم ةات ؿاإاأاحداااقجان فانفسينا".

 المفيػػوـ اإلقتصػػادي لمػػدخؿ :اا ل ػػفاحسػػنباااػػدخؿاجمػػؽااالفيػػجـااإلقت ػػند اعأػػأا سػػنسا
اإلستيالؾ ام جفااادخؿاىػجاااز ػندةاااتػثاح ػأتاعأػأالقػدرةاااشػخصااإلسػتيال ةاخػالؿا
مت ػرت فالػػنا ت فالله ػ اراعنيػػناهػػنانقجد ا جاعأػػأا سػػنسااا ػػرجةام ػػجفاااػػدخؿاىػػجاااز ػػندةاااتػػثا
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طرتاعأأا رجةاشخصالل فاه فاتنر خ فالحدد فاإضنمةاإاأالنا نفقواخالؿانفػسااافتػرة ا

جتػر اااد ارسػػةا فاىػػذهاااتلر فػػنتانظر ػةاميػػثاالاتسػػنعدامػػثاعلأ ػةاإحتسػػنباااػػدخؿاااخنضػعا
اأضػػر هةاح ػػثا فاااػػدخؿاقػػدا تحقػػؽاجمقػػناايػػذهاااتلػػنر ؼالػػفاإرتفػػنعا سػػلنرااأل ػػجؿااا نهتػػةا
دجفاه لي ػػناج ض ػػناتر ػػزاعأ ػػأاتلر ػػؼااا ػػدخؿاااق ػػجلثا ػػرال ػػفاتلر ػػؼااا ػػدخؿاااشخ ػػثا
االلجر ا2007ـ اص44؛اج هر 1998ـ اص.)88

 المفيوـ الضريبي لمدخؿا:ا ختأؼااالفيجـاااضر هثااأدخؿالفادجاةاألخػر احسػباااقػجان فا
ااضػػر ه ة اميػػجا لهػػراعػػفاااقػػجةاااش ػرام ةااأنقػػجداااتػػثاتتػػدمؽاه ػػجرةادجر ػػةاخػػالؿامت ػرةازلن ػػةا

لل ن ػ ػػةا ل ػ ػػفاإس ػ ػػتيال ينادجفااالس ػ ػػنساهنال ػ ػػدر لنذر ا2006ـ اصا )15ا اجااق س ػ ػػث ا
1998ـ اص)131اجىنػػنؾالهػػندئاعنلػػةاتح ػػـاتلر ػػؼاااػػدخؿاااضػػر هثاجىػػثاعأػػأااانحػػجا

ااتناث:

ااػػدخؿالػػفانػػنتناااللػػؿا جارسااالػػنؿا جا الىلػػن ا فا غطػػثاااػػدخؿامت ػرةالنا ػػةا جاسػػنةا
ل الد ة ا فا جفاىذاااادخؿا ش ؿاإضنمةااػرسااالػنؿاجاػ سا ػزناالنػو ا فاااػدخؿالج ػجداجقػدا
تحقؽاملال اإعتراؼااال أؼااجااق اررهاهتحق ؽااادخؿاخالؿامتػرةالنا ػة اتسػتخدـااالهػندئااالحنسػه ةا
أسػػنسااحسػػنباااػػدخؿاااخنضػػعااأضػػر هةالػػعاج ػػجداااحػػؽااػػدامرةاااضػػر هةامػػثاعلػػؿاااتلػػد التا

ااالزلةاعأأاىذاااادخؿ ا اج ل فامرضاضرامبال لأةاعأأااادخؿاغ راااخنضعااأضر هة.
 2.1.2خصائص ضريبة الدخؿ

ىننؾااالد دالفاااخ نمصاااتثاتتل زاهيناضر هةااادخؿامثامأسط فاجىثاعأأااانحجا
ااتناث:


ضريبة إقميمية
سػػتندالهػػد اااضػ اػر هةااإلقأ ل ػػةاإاػػأالهػػد اااتهل ػػةااإلقت ػػند ةاالاااتهل ػػةاااس نس ػ ةاح ػػثا

تفػػرضاااضػػر هةاعأػػأااال أػػؼاااػػذ ا ل ػ شامػػثانطػػنؽاحػػدجداإقأ ػ ـالل ػ فا نتفػػعاهناخػػدلنتاااتػػثا
ت د يػػنااادجا ػػةااأق ػػنطن فام ي ػػن اجالاتف ػػرضاعأ ػػأادخػػؿااالػ ػجاطن فال ػػفاعلأي ػػـاخ ػػنرجااا ػػجطف ا ا

تف ػػرضاعأػ ػػأاااػػػدخؿااالتحقػ ػػؽامػ ػػثاإط ػػنراس ػ ػ ندةااادجاػ ػػةا درغػ ػػنـ ا2006ـ اصا8؛اجاارمػ ػػنعث ا

2005ـ اصا .)43ا


ضريبة شخصية وعينية
تفرضاضر هةااادخؿاه جرةالهنشرةاعأأااألشخنصاجااشر نتااالند ةاح ثاتأخذاهلػ فا

اإلعتهنراااظػرجؼاااشخ ػ ةااأل أفػ فالػفاخػالؿاااسػلنحاايػـاهنالد ػدالػفااإلعفػنناتاااشخ ػ ةا
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اأزج ػػةاجاألجالداجاعناػػةاااجااػػد فاجتلأ ػ ـااألهنػػننااا ػػنلل فاجتنز ػػؿات أفػػةاااح ػػجؿاعأػػأاااػػدخؿ ا
ج ػػذاؾاع ن ػػةاح ػػثاتف ػػرضاعأ ػػأادخ ػػؿاااش ػػر نتااالس ػػنىلةااالنل ػػةال ػػفادجفال ارع ػػنةااأظ ػػرجؼا
ااشخ ػ ةااحلأػػةااألسػػيـ اح ػػثاالا سػػلحاايػػـاااح ػػجؿاعأػػأاإعفػػنناتاشخ ػ ةاعنػػداتحد ػػدا

ااػػدخؿاااخنضػػعااأضػػر هةاجالاتسػػتقطعااات أفػػةاااتػػثاترتهػػتاعػػفاااح ػػجؿاعأػػأاااػػدخؿا درغػػنـ ا

2006ـ اص8؛اج هر ا1998ـ اص .)101ا


ضريبة تصاعدية ونسبية ثابتة
تفرضاضرامبات نعد ةاعأأااادخؿااالتأتثااألشخنصالفااارجاتػباجاأل ػجر اجحسػبا

االػندةارقػـ)(14الػفاقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـ ) (17الػنـ 2004ـ مػ فاااشػر حةاااضػر ه ةا لػنا
ػأتث :جؿا10000ادجالرانسػهة) (8%اجلهأػغ  16000دجالراااػذ ا أ ػوانسػهة) (12%اجلػنزادا

عفاذاؾانسهةا))16%ا لناهنانسػهةااأشػخصاغ ػرااالقػ ـامػ فااانسػهةاعأ ػوا نهتػةاجىػث )(16%

ل ػػناااش ػػر نتااالس ػػنىلةامتف ػػرضاعأ ي ػػناااض ػػر هةاهنس ػػهةا نهت ػػةاجى ػػثا) (15%ا اج ػػذاؾاش ػػر نتا

ااتػػأل فاعأػػأاااح ػػنةامتفػػرضاعأ يػػناااضػػر هةاهنسػػهة ) (5%الػػفاااػػدخؿااالتحقػػؽاجذاػػؾالػػفا

اال لجعااا أثااألقسنطاعأأاااح نةااالستحقةااأشر ة اجالا جزاتنز ؿا الهأغا جا زنالفاذاؾا
االهأغاأل اسهبالفااألسهنب.


ضريبة سنوية
إفا س ػػنساق ػػنسااا ػ ػرهحااتحد ػػدااافت ػ ػرةااازلن ػػةاجىػػػثاإح ػػد ااالش ػ ػ التااات ػػثات ػ ػػندؼا

اافنحصاااضر هثاعنػداتحد ػداجعػنناااضػر هة ااج فااالشػرعا لػؿالػدةاااق ػنساىػثاااسػنةااا نلأػةا
جىػػذهاااسػػنةا

ػػالاىػػثاااسػػنةااال الد ػػةاااتػػثاتهػػد امػػثا نػػن راجتنتيػػثامػػثاآخػػراد سػػلهر اجقػػداتػػرؾا

االشرعاا ؿاشر ةالفاااشر نتاحر ةاإخت نراااسنةااالنا ةاااتثاتننسهين اذاػؾاألفاطه لػةاااللػؿا
مثا ؿاشر ةات لأيناداملناتختنرانين ػةاسػنتينااالنا ػةامػثااافتػرةاااتػثا قػؿام يػنانشػنطيناإاػأا قػؿا

اج فاإخت ػػنراااسػػنةااا نلأػػةاجحػػدةاق ػػنسا لػػؿاىػػذهااافت ػرةا نم ػػةاإلعػػدادانت ػػةاعلأ ػػنتا
لسػػتج ا

ااشر ةالفارهحا جاخسنرةاخالؿامترةاللقجاةالفااازلفاهح ثا جفااد يناااجقتااا نمثاات ج را
نت ػةانشػنطيناجلر زىػنااالػناثامػثانين ػةاىػذهااافتػرةا ضػ ؼ ا1985ـ اصا )20اجقػدا ػننامػػثا

قػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـ ) (17الػنـ 2004ـ مػثااالػندة ) (1تلر ػؼاااسػنةاااضػر ه ةاعأػأا نيػنا
"ااسنةااالنا ةاااتثاتهد اهنا جـااألجؿالفاشيرا ننجفااا ػننثاجتنتيػثاهػنا جـاااحػند اجاا ال ػ فالػفا

شيرا ننجفااألجؿالفاااسنةانفسينالعال ارعػنةالػنا ػننامػثاىػذااااقػننجفالػفالػدداتقػد راخن ػةا"ا
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ه نلنا نناتلر ؼاااسػنةااالنا ػةامػثاقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا )8ااسػنةا2011ـامػثااالػندةا )1ا

عأأا نينا"ااافترةااال جنةالفاإ نتثاعشراشي ارالتتنا ناجااتثا قفؿاااشخصاحسنهنتوامثانين تين".ا ا


ضريبة موحدة
تفػػرضاااض ػ اػر هةاعأػػأال ل ػػجعااا ػػدخؿاااخنضػػعااأض ػػر هةاجه ػػجرةالجحػػدةاج ػػتـاتطه ػػؽا

ااتنز التاجاإلعفنناتاعأأال لجعال ندراااػدخؿااالختأفػة اجذاػؾاحسػبااالػندةا )5امػثاقػننجفا

ضر هةااادخؿارقـا )17االنـا2004ـ .ا
 2.1.3أىمية ضريبة الدخؿ

تلػػداضػػر هةاااػػدخؿالػػفا ىػػـاااضػرامبااالهنشػرة اجنظػ اراألىل ػػةاىػػذهاااضػ ارمبامقػػدا جاػػتا

ةاهيناالنااينالفالز ناجااتثا ل ػفاتأخ
اا
ل عاااتشر لنتاااضر ه ةاعنن ةاخن

ااتناثا ااسأف تث ا2004ـ اص-9اص10ا)ا :ا


ػيناعأػأااانحػجا

وفرة الحصيمة
لته ػػراى ػػذااااي ػػدؼال ػػفا ى ػػـااألى ػػداؼا جن ػػوا ل ػػؿال ػػدراتلج ػػؿاانفق ػػنتااادجا ػػةاه نم ػػةا

نجاعيػػن املػػعااانلػػجااالتسػػنرعاجازد ػػندالتطأهػػنتااال تلػػعال ػػؿاااػػدمنعاجاأللػػفاجااتلأ ػ ـاجاا ػػحةا
جغ رىن اجلفاىنػنا هػرزادجراااضػرامبا حػد اجسػنمؿاتلج ػؿاتأػؾااانفقػنت امينػنؾاعالقػةاطرد ػةا

ه ػ فا عهػػننااادجاػػةااالنا ػػةاجااطأػػباعأػػأاااض ػرامب اجاتػػتل فااادجاػػةالػػفالجا يػػةاتأػػؾاااز ػػندةامػػثا

االتطأهنتا فاتز دااالتح التاااضر ه ةاعفاطر ؽاز ندةانسهتينا جاتجس عاقنعدتين .ا


استقرار مستويات األسعار
إفاااضرامبالفا ىـاااجسػنمؿاااتػثاتسػنعداعأػأاتحق ػؽااالسػتقرارامػثالسػتج ااألسػلنر ا

مػ ػ ذاا ػػنفااالقت ػػندا لل ػػؿاعن ػػدالس ػػتج اااتجظ ػػؼااا نل ػػؿامػ ػ فاز ػػندةاااطأ ػػباسػ ػ د اإا ػػأارم ػػعا
لستج نتااألسلنراجى ذاا حدثاتضخـامثااألسلنرااجىنناتتدخؿااادجاةاهفرضاااضرامبا جاز ندةا
نسهتين .ا ا

جى ػػذااتل ػػتصاااقػػجةاااشػ ػرام ة اجتخفػػضاااطأ ػػب اجلػػفا ػػـاتحقػػؽاااتػ ػجازفامػػثااألس ػػلنر ا
جاال سا د اتقأ ؿالقداراااضرامباإاأاز ندةاااطأػب اجااحػدالػفاتػدنثااألسػلنر اج ػر اااػهلضا
فاااح جلةاتقجـاهفرضاااضرامبااتحق ؽاتجازفاللقجؿامثالستج نتااألسلنر .ا
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تحقيؽ التوظيؼ الكامؿ والنمو االقتصادي
ااضرامباتل فااادجاةاعأأاااتح ـاهلستج نتاااتجظ ؼااا نلؿ امقػداتسػلأااادجاػةااز ػندةا

اإلنفنؽاللنا ترتباعأ واااللؿاعأػأاز ػندةاااطأػبااافلػنؿ اللػنا ػ د اإاػأاتحر ػؾااإلقت ػندانحػجا
ااتجظ ػػؼااا نل ػػؿااجس ػػنمؿااإلنت ػػنج ا اجق ػػدات ػاػر ااادجا ػػةاتخفػ ػ ضاااضػػرامب اجهنات ػػناثا ػػزدادااا ػػدخؿا

االتنحااإلنفنؽ اج زداداااطأبااافلنؿ اللنا حقؽالستج نتاعنا ةالػفاااتجظ ػؼااا نلػؿ اجلػفا ػـا
تحق ؽاللدالتانلجاعنا ة .ا



تحقيؽ التنمية اإلقتصادية وتوجيو االقتصاد
تل ػػداااضػ ػرامبا داةاتح ػػـاهلس ػػتج ااإلس ػػت لنراسػ ػجاناهتشػ ػ لوا جاااح ػػدالن ػػو امق ػػداتلل ػػؿا

اادجاةاعأأاتش عااإلست لنرالفاخالؿالنحاإعفػنناتاضػر ه ةااقطنعػنتا جالشػنر عالل نػةاللػنا
ترتػػباعأ ػػواتج ػػوااإلقت ػػندااأللػػؿامػػثاتأػػؾااال ػػنالتاجهناتػػناثاتنل تيػػن ا جا فاتفػػرضاض ػرامبا

لل نةااأحدالفااإلستيالؾاجتش عااإلدخنراجتج يوانحجااإلست لنرااالرغجباهوالفاقهؿااادجاةا

جتزداداىذهاااظنىرةامثااادجؿاااننل ة .ا


إعادة توزيع الثروة

تـالػفاخػالؿاز ػندةااألعهػنناااضػر ه ةاعأػأاذج اااػدخجؿااالرتفلػة اجتخفػ ضااألعهػنناااضػر ه ةا

عأأاذج ااادخجؿااالنخفضةاعفاطر ؽاااضر هةااات ػنعد ة امتػزدادا ألػنازاداااػدخؿ اجىػذاا حػدا
ضنالفاظجاىراإ تلنع ةاغ رالرغجبام ين .ا

 2.1.4نطاؽ فرض ضريبة الدخؿ
ق داهنطنؽامرضاضر هةاااػدخؿاهأنػوااال ػنفاااػذ اتحقػؽام ػواااػدخؿ ا لػنا فااالشػرعا

ااضر هثا لتلداجاحدالفالهد فا جا الىلنا ح نز ا1998ـ اص97ا .)100-ا


التبعية السياسية
تفرضاااضر هةاعأأااالجاطفاااذ احقؽادخػال ا اعأػػأارعن ػػنااادجاػػةاااتػنهل فاس نسػ نا

جقننجن ناايناهغضااانظراعفالجاقعا لػجاايـا جالػزاجاتيـاانشػػنطيـاج تلتلػػجفاه نسػ ةاتأػؾااادجاػةا

جىذاااالهد اىجالنا لرؼاهلهد ااا نس ة .ا

جلػػفاع ػػجباىػػذااااله ػػد ا نػػوا تلػػنرضال ػػعاق ػجان فاااػػدجؿااألخ ػػر اجالا تننسػػبالػػعاله ػػد ا

االداا ػػةاح ػػثا

ػػهحاىن ػػنؾاإزدجاجاض ػػر هثاعأ ػػأااال أ ػػؼ ا ل ػػناج ػ ػ د اإا ػػأاى ػ ػرةااا ف ػػنناتا
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اتسػػت لرامػػثاااػػدجؿاااتػػثاتستض ػ فين ا لػػنا نػػوا ػ د اإاػػأاإعف ػػننادخ ػػؿااأل ننػػباااػػذ فا ح ػػأجفا

عأ وامثااقأ ـااادجاةا عرقنج ا1983ـ اصا .)27ا
التبعية اإلقتصادية (مبدأ اإلقميمية)



ق داهناتهل ةااإلقأ ل ةاهأنينانطنؽااال نفاااذ اتـام واااللؿاجاإلنتنجاجتحقؽااادخؿ .ا
جىنػػناالاهػػدالػػفاتحد ػػدال ػػدراااػػدخؿاهش ػ ؿادق ػػؽاجتحد ػػدالفيػػجلثااالجاطنػػةاجاإلقنلػػة ا

هللنأاآخرا فاااضر هةاتفرضاعأأالجاطنثااادجاةاهغضااانظراسجانا ننجاالجاطن فا جا ننبا
جقػدا لفػػأااأل نهػثامػػثاهلػػضاااحػنالت اجتفػػرضاعأػأادخػػجايـاااننت ػػةاعػفا علػػنايـاجنشػػنطنتيـا
داخؿاحدجداس ندةااادجاة اجىجالناتأخذاهوااادجؿاااننل ػة اج تننسػباىػذاالػعالهػد ااالدااػةاج شػ عا

اإلست لنر لجسأ ا2006ـ اصا25؛ااجااسأف تثا2004ـ اصا .)21ا
التبعية اإلجتماعية (مبدأ اإلقامة)



ت لعاااتهل ةااإل تلنع ةاه فااالهد فاااسنهق فا ااتهل ةاااسن سػ ةاجااتهل ػةااإلقت ػند ة) ا

جىػػجاحػػؽااادجاػػةامػػثامػػرضاااضػرامباعأػػأا ل ػػعاااػػدخجؿاااتػػثاتػ تأاإاػػأااألشػػخنصااالق لػ فا
هنادجاػػةاهغ ػػضااانظ ػػراعػػفال ػػدرااا ػػدخؿاه ػػنارغـالػػفا ػػلجهةاتطه ق ػػوا لجس ػػأ ا2006ـ اصا

 .)25ا

 2.1.5طرؽ فرض الضريبة عمى األنواع المختمفة مف الدخؿ ا
اجىػجا
ىننؾاعدةاطرؽاافرضاااضػر هةاعأػأااألنػجاعااالختأفػةالػفاااػدخؿاه ػجرةالنفػردة ا
فاتفػػرضاااضػػر هةاعأ ػػأا ػػؿانػػجعال ػػفا ن ػجاعااا ػػدخؿاس ػجانانػػنتناع ػػفاااللػػؿا جارسااال ػػنؿا جا

تفرضاعأأال لػجعاااػدخؿاااػذ ا ح ػؿاعأ ػوااال أػؼالػفالختأػؼااال ػندر امناطر قػةااألجاػأا
تلػ ػػرؼاهناضػ ػػر هةااانجع ػ ػػة ا لػ ػػنااا نن ػ ػػةاتلػ ػػرؼاهضػ ػػر هةااا ػػدخؿااالجحػ ػػدة هر نت ا1983ـ اصا

 )416اجم لنا أثاتلر ؼاىنت فاااطر قت ف :ا

 الض ػرائب النوعيػػة:امػػأاىػػذاااانظػػنـاتفػػرضاضػػر هةالسػػتقأةاجلتل ػزةاعأػػأا ػػؿال ػػدرادخػػؿ ا
ل ػػؿامػ ػػرضاضػ ػػر هةاعأ ػػأاإ ػ ػراداتاااق ػ ػ ـااالنقجا ػػة امػ ػػرضاضػ ػػر هةاعأ ػػأااألرهػ ػػنحااات نر ػػػةا
جاا ننع ة امرضاضر هةاعأأااالر هنت امرضاضر هةاعأأاااليفاااحرة اج ػر اااتلنلػؿا

لػػعا ػػؿال ػػدراهطر قػػةالل نػػةالػػفاح ػػثاسػػلراااضػػر هة اجقجاعػػدارهطيػػناجتح ػ أينا ميلػػث ا
1999ـ اصا12؛اج نللةاااقػدسااالفتجحػة ا1996ـ اصا)65اجتلتػنزاااضػرامبااانجع ػةا
هأنيػػناتسػػنعداعأػػأاتنج ػػعااألح ػػنـاجاإل ػراناتاهلػػنا المػػـاطه لػػةا ػػؿانػػجعالػػفا ن ػجاعاااػػدخجؿا
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جظػػرجؼااال أف ػ ف ا لػػناجتلتػػنزاهقػػدرتيناعأػػأاتنج ػػعاااللنلأػػةاااضػػر ه ةاا ػػؿانػػجعالػػفا ن ػجاعا
ااػػدخجؿ امتفػػرضاضػػر هةاهسػػلرالػػنخفضاعأػػأاااػػدخؿااانػػنتناعػػفاااللػػؿ اجتفػػرضاااضػػر هةا
هسػػلرالرتفػػعاعأػػأاااػػدخؿااانػػنتنالػػفارسااالػػنؿ اجتفػػرضاضػػر هةاهسػػلراجسػػطاعأػػأاااػػدخؿا

االخػػتأطالػػفاااللػػؿاجرسااالػػنؿ اجتسػػيـا ضػػناامػػثاااحػػدالػػفاااتيػػرباااضػػر هث اجتسػػتخدـا
ػػأداةااتج ػػوااانشػػنطااإلقت ػػند امػػأااال تلػػعاعػػفاطر ػػؽاإسػػتخداـاااضػػر هةااتشػ عانشػػنطا

لل فا جاااحدالفانشنطاآخر ااسأف تث ا2004ـ اصا28؛اجشنل ة ا1993ـ اصا.)159
جا فارغـااال از ناااسنهقةاااتأاحظ تاهيناااضرامبااانجع ةاعأأاااػدخؿام نػوا ج ػواإا يػنا
االد ػػدالػػفااإلنتقػػنداتالنيػػنا ػػلجهةاتحق قيػػنااألدااػػةاااضػػر ه ة اجاإلزدجاجاااضػػر هثاح ػػثا ػ د ا
إا ػػأام ػػرضا ػػرال ػػفاض ػػر هةاعأ ػػأاعن ػػراجاح ػػدال ػػفاعنن ػػرااا ػػدخؿ اجز ػػندةانفق ػػنتااا هن ػػةا
جااتح

ؿ اح ثا ػ د اإاػأات ػراراإ ػراناتاااح ػراجااتقػد راجااػرهطاجااتح ػ ؿ اهنإلضػنمةاإاػأا

قأػػةاااح ػ أة اج ر ػػعاذاػػؾاإاػػأا فاااضػرامباتفػػرضاعأػأا جع ػػةالتلػػددةالنخفضػػة اجىػػذاا ػ د ا
إاأاعدـاخضجعيناألسلنرالرتفلة اج لجهةاتطه ؽااات نعداهشأنين اجتلددااإلعفنناتا ؿاىذاا
ػ ػ ػ د اإاػ ػ ػػأاخفػ ػ ػػضاااح ػ ػ ػ أةا لجسػ ػ ػػأ ا2006ـ اصا34؛ا اجهر ػ ػ ػػنت ا1983ـ اصا-417

ص )148اجتننسباىذهااانجع ػةالػفاااضػرامباااػدجؿاااننل ػة ااسػيجاةاتتهػعالػجارداااػدخؿاج سػيؿا
األ أ ػ ػػؼاألنيػ ػ ػنات ػ ػػجمراعأ ػ ػػوا عه ػ ػػننااإلحت ػ ػػنؾااالهنش ػ ػػر ااحنج ا1999ـ اصا62؛اج ػ ػػهر ا
1998ـ اصا.)100
 الضػػريبة الموحػػػدة:اتفػػرضاضػػر هةاجاحػػدةاعأػػأال لػػجعادخػػؿااال أػػؼاهلػػداخ ػػـات ػػنا ؼا
ااح ػجؿاعأ يػن اح ػثا قػػجـااال أػؼاهتقػد ـاإقػراراضػػر هثاجاحػداإاػأااإلدارةاااضػر ه ةا شػػلؿا
ل ل ػػؿااا ػػدخجؿاااتػ ػثاح ػػؿاعأ ي ػػنااال أ ػػؼا ن ػػننااال ػػنـال ػػفاللتأ نت ػػوااالقنر ػػةاجاالنقجا ػػة ا
جاالرتهنتاجاال نماتاااتثاح ؿاعأ ين اااتلج ضنتاجاالنح ااألرهنحاجاافجامدا نللػةاااقػدسا

االفتجحة ا1996ـ اصا65؛اجشنل ة ا1983ـ اصا.)160

اجتتل ػػزاااضػػر هةااالجحػػدةاهأنيػػناتحقػػؽااالدااػػةاه ػػرؼااانظػػراعػػفاجحػػدةا جاتلػػددامػػرجعا

ػدراتااات أ ف ػػةااأل أػػؼ ا لػػنا نيػػنا
ااػػدخؿ اح ػػثاتلط ػثا ػػجرةاجاضػػحةاجشػػنلأةاجدق قػػةاعػػفااالقػ ا
ػػرالالنلػػةاهنانسػػهةااأل أػػؼاح ػػثا قػػدـاإق ػ ار اراجاحػػدااعػػفا ػػؿادخأػػو اجت ػػجفات ػػنا ؼااا هن ػػةا

جااتح ػ ؿاقأ أػػةاح ػػثاالا قػػدـااال أػػؼاسػػج اق ػراراجاحػػداع ػفا ػػؿادخأػػو اجتطهػػؽاعأ ػػواإ ػراناتا
اارهطاجااتح

ؿاجااطلفالرةاجاحدة اجمأاىػذااتػجم رااأجقػتاجاا يػداجاقت ػندامػأانفقػنتااا هن ػة.ا

ج ل ػػفاتطه ػػؽااات ػػنعداهشػػأنين اجتقر ػػراإعفػػنناجاحػػداللػػنا ػ د اإاػػأاز ػػندةاااح ػ ػ أة
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للة ا

2005ـ اصا-28ص29؛اجااخط ػػب ا2003ـ صا )169اجعأ ػػأاااػ ػرغـال ػػفااال از ػ ػناااس ػػنهقةا

ااتأاتحققيناااضر هةااالجحدةاإالا نوا ج واإا يناهلضااإلنتقنداتاعأأااانحجاااتناث:اعدـاقدرتينا
عأ ػػأاااتل ػػزاهػ ػ فال ػػندرااا ػػدخؿااالختأف ػػةاهح ػػثات ػػهحااادجا ػػةاغ ػػراق ػػندرةاعأ ػػأاإس ػػتخدالينا
اتحق ػػؽااألغ ػراضااإلقت ػػند ةاجاإل تلنع ػػة اإرتفػػنعاسػػلرىناج سػػنلةاعهميػػناعأػػأااال أػػؼاللػػنا
سنعداعأأاااتيرباااضر هث اج جنيناااضر هةاااجح دةامفثاحنؿاتيربااال أؼالفاسدادىنام نوا

افا خضعاأل انجعا خرالفاااضرامبا شنل ة ا1993ـ صا-152ص.)153
 2.1.6ضريبة الدخؿ في فمسطيف
م ػػثاى ػػذااااهن ػػدات ػػـاااتط ػػرؽاإا ػػأات ػػنر اض ػػر هةااا ػػدخؿام ػػثامأس ػػط ف اجت ػػـاااتل ػػرؼاعأ ػػأا
اافرجقنتاه فاقننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا )17االػنـا2004ـاجتلد التػوالػعاقػننجفاضػر هةاااػدخؿا

رقـا )8االػنـا2011ـ ا لػناتػـاااتطػرؽاإاػأااافرجقػنتاهػ فاقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا )17االػنـا
2004ـاجتلد التواجقننجفارقـا )8االنـا2011ـ .ا

 2.1.6.1نبذة تاريخية عف ضريبة الدخؿ في فمسطيف
هد اتنر امأسط ف الع اااضر هة امث ازلف ااإلحتالؿ اااهر طننث اح ث امرض ااإلحتالؿا

ااهر طننثاضر هةااادخؿاعأأااافأسط ن فامثااالنـ 1941ـ جمثااالنـ 1948ـ اانتقأتاااضفةا
ااغره ةااإلدارةااألردن ةاجقطنعاغزةااإلدارةااال ر ةاهلداإحتالؿاإسرام ؿاالنا لرؼاهأراضثا48ا
جقد اقنلت اااح جلة ااألردن ة اهتجح د ااالنطقت ف ا)ااشرق ة اجااغره ة)اتحت انظنـاضر هث اجاحد امثا

االنـا1951ـ.ا ا

لنامثاقطنعاغػزة امقػدا هقػتاااح جلػةااال ػر ةاااقػجان فاااضػر ه ةاعأػأالػنا ننػتاعأ ػوا

مثازلفااإلنتداباااهر طننثا)ااسالل فاجاادقة 2009ـ) .ا

جمث ااالنـ1967ـ اإحتأت اإسرام ؿ الن اتهقأ الف امأسط ف ااج درتاقننجننا اعس ر نا اههقننا
ااقجان ف اااتث ا ننت اسنر ة امث اااضفة اااغره ة اجقطنع اغزة اعأأ الن ا ننت اعأ و اجلز دا الفا

اإل ضنحامثاتأؾاااحقهةااازلن ة اعلدتاسأطنت اإلحتالؿاإاأا اجضع عجامؽ

رة جق جد تيدؼ

إاأ لنع تطجر اإلقت ند اافأسط نث جعلأتاعأأ إاحنقو هنإلقت ند اإلسرام أث ا ث جف تنهلن

او مأـ تستخدـ سأطنت اإلحتالؿ ااضرامب ااأتض ؽ عأأ االجاطن ف هؿ ا أت إاأ سأجب
اإلغراؽ ح ث غرقت سجاؽ ااضفة هناسأع ااتث ااين ل ؿ ل ؿ االنتج نت اازراع ة هيدؼ
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نظر الدـ قدرة االزارع
ااقضنن عأأ ىذه االرامؽ االقت ند ة جهنافلؿ ن حتامث تحق ؽ ذاؾ ا

اافأسط نث عأأ االننمسة هسهب إرتفنع اات نا ؼ جهد ااافالح اافأسط نث ي ر رضو ا لن

هنانسهة اأجضع ااضر هث مث االنـ )  ( 1967جنت ة إلنت نر إسرام ؿ االس ر تدمقتار جس

األلجاؿ األ نه ة إا ين سجان هش ؿ لسنعدات ج ىهنت ج إست لنرات لهنشرة ىذا د اإاأ

تحر ؾ اإلقت ند اإلسرام أث جانلنشو جخالؿ ااست سنجات األجاأ اجمث عنـ ) (1973ح ثا
نر سأه ة عأأ اإلقت ند اإلسرام أث ح ث هد لننث لف األزلنت ج خذتا
تر ت حرب 1973ـ آ ااا

تظير هجادر ااتضخـ مث تأؾ اافترة نت ة ز ندة اإلنفنؽ ااح جلث خن ة مث اال نؿ االس ر ا

جاإلست طننث جاللنا ة ىذا ااتضخـ ا أت اادجاة إاأ خفض نفقنتين لف ية جز ندة االبنا

ااضر هث لف ية خر إللت نص اانقجد االتداجاة جمثاعنـا 1975ـ هد ت ااتغ رات مث

ااقجان فات در تهنعن جهأجالر عس ر ة ح ث مرضتاضرامهناالرتفلةانسه نااعأأ له لنت ااهضنمع

لنعدا اافجا و جااخضنر اجعأأ اتقد ـ ااخدلنت جعأأ ااهضنمع االستجردة اج اااق نـ هتلد ؿ

للدالت ضر هة اادخؿ اات نعد ة ح ث تغ رت لف ) ( 5.5 %إاأ ) ( 55 %لعاتلد ؿ ح ـ
اافمنت جاإلعفننات عدة لرات لناعلأت عأأ رمع ضر هة رهنح ااشر نت االسنىلة مث غزة

لفا 25ا 37.5-ا %اجلناهلداتأؾااافترةاعلدت سأطنت اإلحتالؿ إاأ مرض نجاع د دة لف

ااضرامب ل ؿ ضر هة االشتر نتاإضنمة إاأ رمع للدالت ااضر هة عأأ األراضث االزرجعة
جرمع للدؿ ضر هة االلنرؼاداخؿ اال ناس ااهأد ة لف  3%إاأ7%

ىذا أو نف او ر

خط ر عأأ تطجر اا ننعةاجاات نرة مث االننطؽااافأسط ن ة االحتأة.ا قهن ة 2011ـ اص.)9
جمػػثااالػػنـ 1993ـ جلػػفاخػػالؿاهرجتج ػجالتاهػػنر سااإلقت ػػند ةاهػ فالنظلػػةاااتحر ػػرا

اافأسط ن ةااجااسرام ؿا

هحتاااضرامباتدارااألرةااألجاأالفاقهؿااافأسط ن ف .ا

جمثااالنـا2004ـاإستطنعتاااسأطةاااجطن ةااافأسط ن ةاإنشننا جؿانظنـالجحدااأضػفةا

جقطػػنعاغ ػزةا

ػػهر ا2006ـ اصا)127اااػػذ اهػػد اسػػر ننوامػػثااالػػنـا2005ـ ا دخأػتاحزلػػةا

لػ ػػفاااتشػ ػػر لنتااالنا ػ ػػةاجاإلقت ػ ػػند ة اح ػ ػػثازادتالػ ػػفاق لػ ػػةااإلعفػ ػػنناتااالنمأ ػ ػػةاجااشخ ػ ػ ةا
اجااعترمػػتاهنالد ػػدالػػفاتأػػؾااإلعفػػنناتاااتػػثااػػـات ػػفالج ػػجدةاسػػنهقنال ػػؿال ػػنر ؼاش ػرانااالنػػنزؿا
جل ػنر ؼااالػالجاااطهػػثااأل أفػ فاجتػػـاتلد أػواتحػػتااسػـاقػػننجفاضػر هةاااػػدخؿاااللػدؿارقػػـا17ا

النـا2004ـ اجااذ ا دخؿاتلد التاعأأاااقننجفااأل أثالفا ىليناإعفننا رهنحاجعجامداااتجز عا
ل ػػفاااش ػػر نتااالق ل ػػةام ػػثامأس ػػط ف اجتل ػػد ؿانفق ػػنتااات ػػدر ب اجااضػ ػ نمة اجتل ػػد ؿااإلعف ػػنناتا
اأشخصاااطه لثااالق ـ اجتلد التااتقنصاهح ثا سلحاهتقنصا60%الفاضر هةااأللالؾاجتـا
تلد ؿاااشرامحاااضر ه ةاجغ رىنالفاااتلد الت .ا
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جمثاهدا ةااالنـ  2008تـاتطه ػؽاقػننجفاضػر هثا د ػداجىػجاقػننجفاااضػر هةااافأسػط نثا

األنـ2007ـ اجااذ ا ش رااواهأنواقننجفاتش لث ا ل فا فاُل داإاتزاـااال تلعاهسػداداااضػر هةا

عدؿا ارا
هلداتخأخؿااإلاتزاـامثااألعجاـاااسنهقة.اجمثااالنـ 2011ـ دراقننجفاضر هةا د د ت
لػػفاااهنػػجداااتػػثاتننجايػػناقػػننجفاعػػنـ2007ـ اهشػػأفاضػػر هةاااػػدخؿاجااػػذ ا دخػػؿاتلػػد التالتلػػددةا
ىليػػناتغ ػػراعلأػػةاااقػػننجفالػػفاااػػدجالراإاػػأاااش ػ ؿ اجرمػػعااإلعفػػنناتاااضػػر ه ةااأل أػػؼاجز ػػندةا

لهػػناغاجنسػػباهلػػضااال ػػنر ؼااالقهجاػػةاألغ ػ ارضاااضػػر هةال ػػؿاز ػػندةانفقػػنتاااهحػػثاجااتطػػج را
جنفقنتاااض نمةاجاإلعتراؼاهناخسػنمرااارسػلنا ةاجز ػندةاعػدداااشػرامحاااضػر ه ةااأل أػؼاااطه لػثا

جاأشر نت)قهن ة 2011ـ اص .)5ا
 2.1.6.2الفروقات بيف قانوف ضريبة الدخؿ رقػـ ( )17لعػاـ 2004ـ وتعدياتػو مػع قػانوف
ضريبة الدخؿ رقـ ( )8لعاـ 2011ـ ا

ؿاجآ ػػنراسػػأه ةاانل سػػتاعأػػأا
إفااإلنقسػػنـااافأسػػط نثااافأسػػط نثاجلػػناخأفػػوالػػفالشػػن ا

االجاطفااافأسط نث ا لنا فاآ نراىذاااإلنقسنـات نجزتااالستج اااس نسثاهؿاطناتا نمةا جانبا

ااح ػػنةااإلقت ػػند ة ااإل تلنع ػػةاجااتش ػػر ل ةاجغ رى ػػن امهلػػداتأسػ ػ ساااسػػأطةاااجطن ػػةااافأس ػػط ن ةا
ظيرتاااحن ةااالنسةاألىل ةاتطػج رااإلطػنراااقػننجنثااافأسػط نثاجخن ػةاقػننجفاضػر هةاااػدخؿا
هلنا تجامؽالعاإحت ن نتاااتحد ثاجااتجح دااأقجان فامثا نمةا نحنناااجطف امتـاتشر عا جؿاقننجفا

ضػػر هةادخػػؿامأسػػط نثالجحػػدامػػثانين ػػةاعػػنـا2004ـ اح ػػثامػػرضاىػػذااااقػػننجفاضػػر هةادخػػؿا
هنسبات نعد ةاعأػأادخػجؿاج رهػنحااال أفػ فاااطه ل ػ فاجااللنػج ف اجااػذ اتػـاتطه قػواملأ ػنامػثا

هدا ػػةااالػػنـا2005ـ اجهلػػداتػػأخراإ ػػدارهاالػػنا ز ػػداعػػفاعشػػراسػػنجات اج ػػدننا نفسػػننااا ػػجـا لػػنـا

تشػر ل فاضػر ه فالختأفػ ف امفػثاقطػنعاغػزةالػنزاؿا طهػؽاقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـ ) ( 17

النـ2004ـ ا لنامثاااضفةاااغره ةام سر ااأللراهقػننجفارقػـ )  ( 2اسػنة 2008ـ هشػأفاتلػد ؿا
قننجف 2004ـ لر زااال زافااحقجؽااإلنسنف ا2011ـ اصا .)50ا
إفاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿارقػػـا17االػػنـا2004ـاىػػجا جؿاقػػننجفامأسػػط نثانظػػـاضػػر هةا
ااػػدخؿ اح ػػثا قػرهااال أػػساااتشػػر لثااافأسػػط نثامػػثا أسػػتوااالنلقػػدةاهتػػنر ا2004/11/24ـ ا
ج ػػدرامػػثالد نػػةاراـااهللاهتػػنر ا2004/12/28ـاهل ػػندقةارم ػ ساااسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػػط ن ةا

مػػثاح نػػوا قػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااافأسػػط نثارقػػـ  17اسػػنة2004ـ اصا)28اجتػػـاإ ػراناعػػدةا
تلػ ػػد التاق ػ ػراراهقػ ػػننجفارقػ ػػـا2ااسػ ػػنةا2008ـاجق ػ ػراراهقػ ػػننجفارقػ ػػـا19ااسػ ػػنةا2009ـ اجهتػ ػػنر ا

2010/10/25ـات ػـاإ ػػداراااق ػراراهقػػننجفاضػػر هةادخػػؿا د ػػدا حلػػؿارقػػـا )8االػػنـا2011ـ ا
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ح ثا نفااايدؼالفاىذاااإل داراىجالراعنةالهد اعدااةاااضر هةاجز ندةااالبناااضر هثاعأأا
ػػحنباااػػدخجؿااالرتفلػػة اجرمػػعاح ػػـااا هن ػػةاااتػػثاتسػػنعداااسػػأطةاعأػػأاإعػػندةاتجز ػػعاااػػدخؿا

تحق ؽااالدااةااإل تلنع ة اجاا دجؿاااتناثا جضحا ىـااافرجقنت :ا
جدوؿ ( )2.1يوضح الفروقات بيف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )17لعاـ 2004ـ
وتعدياتو وقانوف رقـ ( )8لعاـ 2011ـ
قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  17لسنة

وجو المقارنة

2004ـ مع التعديات التي طرأت عميو:
قرار بقانوف رقـ  2لسنة 2008ـ وقرار

قرار بقانوف رقـ  8لسنة 2011ـ

بقانوف رقـ  19لسنة 2009ـ

ااسنةاااضر ه ة ا

ته ػػد اه ػػنا جـااألجؿال ػػفاشػػيرا ػػننجفااا ػػننثا اافتػرةااال جنػػةالػػفاإ نػػثاعشػػراشػػي ارا
جتنتيػػثاهػػنا جـاااحػػند اجاا ال ػ فالػػفاشػػيرا لتتنا ػ ػ ػ ػػةاجاات ػ ػ ػ ػػثا قف ػ ػ ػ ػػؿاااشػػ ػ ػ ػػخصا
ننجفا جؿالفاااسنةانفسين .ا

سنج ةاااضر هة ا

حسنهنتوامثانين تين .ا

ااػػدخؿاااخنضػػعااأضػػر هةاخػػالؿاسػػنةالنا ػػةا تحتسػ ػػباااضػ ػػر هةااالسػ ػػتحقةاعأػ ػػأا
ه فةادجر ةا جالتقطلةا جاالرةاجاحدة ا

اال أؼاعأأا سنساااسنةااال الد ػةاا

ج ػ ػػجزااأل أػ ػػؼا فا قفػ ػػؿاحسػ ػػنهنتوا
م ػػثاجق ػػتالختأ ػػؼا ا فا حتس ػػهينا
عأ ػػأا س ػػنساس ػػنتوااالنا ػػةاشػػػر طةا
االجامقةااالسهقةالفااالد رااذاؾ ا

االلأة ا
اادخؿاااللفث ا

تحتسباااضر هةاهنادجالرااأللر ث ا

تحتسباااضر هةاهناش ؿ ا

الهأغالدمجعا ل نمأةاسجانانين ةاااخدلػةا ل نمػػنةانين ػػةاااخدلػػةااالدمجعػػةاهلػػنا
جاااجمػػنةا جاتلػػج ضالقطػػجعالقنهػػؿاإ ػػنهةا الا ت نجزاشيراعفا ؿاسنة .ا
ا

جاجمنة .ا

ااق ل ػػةااإل نر ػػةااألهن ػػة ادخ ػػؿاااش ػػخصا ااق ل ػ ػ ػػةااإل نر ػ ػ ػػةااألهن ػ ػ ػػة ادخ ػ ػ ػػؿا
ااطه ل ػ ػػثال ػ ػػفااالػ ػ ػزارع ف ادخ ػ ػػؿاااش ػ ػػر ةا ااشػ ػػخصاااطه لػ ػػثالػ ػػفااال ػ ػزارع فا

األ نه ةااالنلأةامػثامأسػط فاجاالتحقػؽاايػنا
عفالزاجاةانشنطيناخنرجامأسط ف.ا ا

ػػهحتاخنضػػلةااأضػػر هة اج لفػػأا

دخػؿاااشػػخصااالتحقػػؽامػػثاااخػػنرجا
لػ ػػنااػ ػػـا ػ ػػفاننشػ ػػمناعػ ػػفا لجااػ ػػوا جا
جداملوامثامأسط ف ا

ااتنز التاعأأااادخؿ ا

نفقػػنتاااتػػدر بااألػػجظف ف ااجاالسػػتخدل ف ا نفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنتااات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر بااأل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجظف فا

نفقػ ػ ػػنتاااهحػ ػ ػػثاجااتطػ ػ ػػج ر انفقػ ػ ػػنتاتهنػ ػ ػػثا جاالستخدل فاهنسهةا%2الفااادخؿا
االجا ػػفنتاجاالل ػػن رااافأس ػػط ن ة انفقػػػنتا اا ػػنمث انفق ػػنتاااهح ػػثاجااتط ػػج ر ا
اإلسػ ػػتطالعاجااهحػ ػػثاعػ ػػفا س ػ ػجاؽا ل ليػ ػػنا نفق ػػنتاتهن ػػثااالجا ػػفنتاجاالل ػػن را
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هنسهةا%1الفااادخؿااإل لناث .ا

اافأس ػ ػ ػ ػػط ن ة انفق ػ ػ ػ ػػنتااإلس ػ ػ ػ ػػتطالعا
جااهحػػثاعػػفا س ػجاؽا ل ليػػناهلػػناالا

ز داعفا%2الفااادخؿااإل لناث .ا

ا
ا
ااتن ػ ػ ػ ػػز التاعأ ػ ػ ػ ػػأاااػ ػ ػ ػ ػػدخؿا ااخسنمرااالرحأةاجلحددةاهحسػنهنتاختنل ػةا تـاإاغن ه .ا
هشرجط ا

عأػػأال ػػدارا5اسػػنجاتاهناتس ػػنج اهش ػػرطا الا ا

ت جفانن لػةاعػفاخسػنمرارسػلنا ةا جاتق ػ ـا ا
جاإعندةاتق ـا

جؿ .ا

ا

نفقنتاااض نمةاهح ثاالاتز داعفا%3الفا نفقػػنتاااض ػ نمةاهح ػػثاالاتز ػػداعػػفا
نمثااادخؿاقهؿاااضر هة .ا

%1الفااادخؿااإل لناث .ا

عػػدـالقػػدرةااال أػػؼا جا ف أ ػواهسػػداداد جنػػةا ا

جالاتت ػ ػػجمرا لػ ػ ػجاؿالنقجا ػ ػػةا جاغ ػ ػػرالنقجا ػ ػػةا إذاااحقتاخسنرةاهأ اشخصاخػالؿا
ل ػػفاااتنف ػػذالػػفاخالاي ػػناشػػر طةا فا ل ػػرا اافت ػ ػ ػ ػرةاااضػ ػ ػ ػػر ه ةاجاحقػ ػ ػ ػػتاهأح ػ ػ ػ ػػدا
عأ يػػنالػػدةاالاتقػػؿاعػػفا3اسػػنجاتاج الا ز ػػدا ل ػ ػ ػػندرادخأػ ػ ػػوا ػ ػ ػػتـاتنز أيػ ػ ػػنالػ ػ ػػفا
ػ ػ ػػنمثاااػ ػ ػػدخؿامػ ػ ػػثانفػ ػ ػػسااافت ػ ػ ػرةا

عػ ػػفا%5ال ػ ػفاااػ ػػدخؿااال لػ ػػناثا جالنمػ ػػةا

اػؼادجالرا يلػػنا قػػؿااألشػػخنصاااطه لػ فا ااضػ ػػر ه ةاجاذاات ػ ػػنجزتااالقػ ػػداراالا

جش ػ ػ ػػر نتااالس ػ ػ ػػنىلةاااخ ج ػ ػ ػ ػ ة ا ل ػ ػ ػػنا ل فاتنز أوام ل فاتدجر ينالفاسػنةا
شػػر نتااالسػػنىلةااالنلػػةااهنسػ ةا%5الػػفا خػ ػاػر اهحػ ػػدا ق ػ ػػأاخلػ ػػسامت ػ ػراتا
اادخؿااال لناثا جا ال لنمةا اؼادجالرامثا ض ػػر ه ة اجالا ػػجزاتنز ػػؿاااخس ػػنرةا
اات ػ ػػثاا ػ ػػجا نن ػ ػػتاره ػ ػػحاال ػ ػػناخض ػ ػػعا

ااسنةا يلنا قؿ .ا

اح ػػةااافػػرجعالػػفانفقػػنتااالر ػػزااارم سػػثا اأضر هةاج ػؿالػناتقػدـاالا تحقػؽاإالا
االج ػػجداخػػنرجامأسػػط فاجهنسػػهةاالاتت ػػنجزا إذاا هػػرزااال أػػؼاحسػػنهنتا
%5الفال لجعادخجؿااافرجعامثامأسط فا

ػػجا ةا

ح ح ة .ا

ااخنضعااأضر هةا جالنمةا اؼادجالرا يلػنا ا
قؿاسنج ن .ا

ح ػ ػػةااافػ ػػرجعالػ ػػفانفقػ ػػنتااالر ػ ػػزا

ا

اارم س ػ ػػثااالج ػ ػػجداخ ػ ػػنرجامأس ػ ػػط فا

ا

جهنسػػهةاالاتت ػػنجزا%2الػػفال لػػجعا
دخجؿااافػرجعامػثامأسػط فاااخنضػعا

اأضر هة .ا
اإلعفننات ا

ااشػ ػ ػػخصاااطه لػ ػ ػػثااالق ػ ػ ػ ـا لفػ ػ ػػأاس ػ ػ ػنج نا ااشػ ػ ػػخصاااطه لػ ػ ػػثااالق ػ ػ ػ ـا لفػ ػ ػػأا
هلقػ ػ ػ ػ ػػدارا7,200ادجالر اش ػ ػ ػ ػ ػرانا جاهنػ ػ ػ ػ ػػننا سػ ػ ػ ػنج ناهلق ػ ػ ػػدارا30,000اشػ ػ ػ ػ ؿ ا
لس ػ فاهلقػػدارا5,000ادجالراجال ػرةاجاحػػدةا ش ػ ػ ػ ػ ػرانا جاهنػ ػ ػ ػ ػػننالس ػ ػ ػ ػ ػ فاهلقػ ػ ػ ػ ػػدارا
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مق ػػط الهأ ػػغااافجام ػػدااافلأ ػػثااالدمجع ػػةاهح ػػدا 30,000اش ػ ؿاجال ػرةاجاحػػدةامقػػط ا
ق أا افثادجالراسنج ن .ا

لهأ ػػغااافجام ػػدااافلأ ػػثااالدمجع ػػةاهح ػػدا
ق أا4,000اش ؿاعأأا الاتز ػدا

عػػفاعشػػراسػػنجاتا حػػدا ق ػػأاجتػػـا
إض ػ ػػنمةاإعف ػ ػػننا د ػ ػػداجى ػ ػػجاإعف ػ ػػننا
نللثاهلقػدار6,000اشػ ؿاسػنج ناا
اقػ ػػنناد ارسػ ػػتوا جاد ارسػ ػػةااازج ػ ػػةا جا

األهننناهحدا ق أاطناه فاهناسنة .ا
ااشرامحاجاانسباااضر ه ة ا

10,000 -1اادجالراهنسهةا %5ا
-10,001اا20,000اادجالراهنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهةا

40,000 -1اش ػ ػ ػ ؿاهنسػ ػ ػػهةا
%5

 %10ا

40,001ا–ا80,000اش ػ ػ ػ ؿا

لنازاداعأأاذاؾاهنسهةا %15ا

هنسهةا %10ا

تسػ ػ ػ ػػتجمثاااضػ ػ ػ ػػر هةاهنسػ ػ ػ ػػهةا%10اعأػ ػ ػ ػػأا

لنازاداعأأاذاؾاهنسهةا %15ا

شػػر نتااات ػأل فاعأػػأاااح ػػنةالػػفااال لػػجعا

تسػ ػػتجمثاااضػ ػػر هةاهنسػ ػػهةا%5ا

اا أػػثااألقسػػنطااالس ػتحقةاعأػػأاااشػػر ةاجالا

عأػػ ػػأاش ػ ػػر نتاااتػ ػ ػأل فاعأػ ػ ػػأا

جزاتنز ؿا ا زناأل اسهبا نف .ا

ااح ػ ػ ػػنةالػ ػ ػػفااال لػ ػ ػػجعااا أػ ػ ػػثا

األقس ػ ػ ػ ػ ػػنطااالس ػ ػ ػ ػ ػػتحقةاعأ ػ ػ ػ ػ ػػأا
ااشر ة .ا

المصدر :معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني (ماس)2011 ،ـ ،ص -10ص20

 2.1.6.2تعديات قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )8لعاـ 2011ـ
تـامثااالػنـا2012ـاطػرحالقتػرحاتلػد ؿا د ػدالػفاقهػؿال أػساااػجزراناعأػأاااللػدالتاااضػر هةا
اأش ػرامحاااضػػر ه ةاعأػػأادخػػؿاج رهػػنحااألم ػراداجااشػػر نت اح ػػثا ػػنفا سػػلأاإلضػػنمةاشػػر ح ت فا

ضر ه ت فا د دت فااألجاأاهنسهةا%22.5اجاا نن ةاهنسػهةا%30اعأػأاذج اااػدخؿااالرتفػع اا ػفا
ىذاااالقترحاتلػرضاإلنتقػنداتاعػدةالػفاقهػؿاااقطػنعاااخػنص اج ضػناتػأ رهاااسػأهثاعأػأاااقطػنعا
اإلقت ػػند اجاإلس ػػت لنر ام س ػػت نبال أ ػػسااا ػػجزراناججام ػػؽاعأ ػػأاتل ػػد ؿااانس ػػباعأ ػػأاااشػ ػ ارمحا

جاضػػنمةاشػػر حةاراهلػػةاهنسػػهةا %20اجمػػثا11الػػنرسا2014اـا ػدراقػرارااتلػػد ؿاعأػػأاقػػننجفا
ضػػر هةاااػػدخؿارقػػـا )8االػػنـا2011اـاح ػػثا عػػندااإلعفػػننااا نلػػؿاألرهػػنحااأل ػػجؿااارسػػلنا ةا
ااننت ةاعػفاه ػعااألجراؽااالنا ػة اجاسػت فننا%10اعأػأامجامػداهػرالناااتلج ػؿاجااغػننامجامػدا ػؿالػفا
اراهقػػننجفارقػـا )5االػنـا2015ـاهشػأفاقػراراهقػننجفارقػػـا
ااجدامػعاجااللػجالت ا لػنا ػدرالػ خ اراقػرااا
)8االػػنـا2011ـ اح ػػثا ػػنناااتلػػد ؿاارمػػعاااشػػر حةاااخنضػػلةااإلعفػػنناجمػػرضاضػػر هةاهنسػػهةا
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%20اعأػ ػػأاااشػ ػػر نتااإلحت نر ػ ػػةامقػ ػػط اج اغ ػ ػػتاااشػ ػػر حةاعأػ ػػأااألم ػ ػراداجااشػ ػػر نتاج ػ ػػهحتا
ااشر حةااالأ ناهنسهةا%15اعأأااألمراداجااشر نتاجاال سسنتاااللنج ةااألخر اجاا ػدجؿاااتػناثا
لػػدالأخػػصاايػػذهاااتلػػد الت(لليػػدا هحػػنثاااد ارسػػنتااإلقت ػػند ةااافأسػػط نثا لػػنس) ا2015ـ ا

صا )3ا
جدوؿ رقـ ( )2.2التعديات التي طرأت عمى قانوف ضريبة الدخؿ رقـ ( )8لعاـ 2011ـ
تعديؿ النسب
الضريبية

 %5ا

تعديؿ الشرائح الضريبية
)40,000-1

)80,000-40,001

 %10ا
 %15ا

موضوع التعديؿ

تاريخ التعديؿ

تلأ ػػؽاااللػػؿاهناش ػرامحاااسػػنهقةامػػثاق ػراراا ق ػرارارقػػـا2االػػنـا2012ـا

رقـا1اجااللؿاجمقنااقننجفارقـا2011/8ـا هتنر ا2012/1/31ـ ا

 )125,000-80,001ا لعاإضنمةاشر حةاراهلةا %20ا

 %20ا

مأ ر ا

هدجفاتلد ؿ ا

هدجفاتلد ؿ ا

إعف ػػننا نل ػػؿااألره ػػنحااارس ػػلنا ةاا ػػألجراؽا ق ػرارارقػػـا4االػػنـا2014ـا
االنا ػ ػػةاهػ ػػدؿالػ ػػفا%25اجمػ ػػرضا%10ا هتنر ا2014/3/11ـ ا
ضػ ػ ػػر هةاعأػ ػ ػػأامجامػ ػ ػػداتلج ػ ػ ػػؿااالشػ ػ ػػنر عا

اا غ رة اجا رهنحاشر نتاااتأل فا ا
 %5ا

 %10ا

 %15ا

)75,000-1
150,000-

 )75,001ا

مأ رااأشر نتا %15ا

تلػػد ؿاعأػػأاق لػػةااإلعفػػنناااسػػنج اهق لػػةا ق ػرارارقػػـا2االػػنـا2015ـا

36,000اجتلد ؿاااشرامحاجاانسبااالمرادا هتنر ا2015/3/13ـ ا
جااشر نت ا

المصدر :معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني (ماس)2015 ،ـ ،ص3

ج لػػنا تضػػحاهػػأفاااتلػػد التامػػثااانسػػباااضػػر هةااػػـات ػػفا جىر ػػة اإالا نيػػنازادتامػػثا
اآلجنةااألخ رةاهجاقعا20ا%اعأػأاااشػر نتااإلحت نر ػة اجا ػفاىػذااااتغ ػراغ ػرا ػنمثاح ػثالػفا

االل ػػفاتل ػػد ؿااانس ػػباااض ػػر ه ةال ػػفاج ي ػػةانظ ػػراااد ارس ػػةاجمق ػػناااطه ل ػػةاااش ػػر نتال ػػفاح ػػثا
االخػػنطرة اجلػػفاتلدد ػػةاتأػػؾاااشػػر نتامػػثامأسػػط ف ا لػػنا فا غأػػباااشػػر نتااات نر ػػةاىػػثامػػثا
غأهيناذاتاراسالنؿا غ رانسه ناا جنيناشر نتاتضنلفاعنمأ ة .ا

 2.1.6.3اإلصاح الضريبي
إفا ػ ػػجىرااإل ػ ػػالحاااض ػ ػػر هثاى ػ ػػجاتحسػ ػ ػ فالل ػ ػػدالتااإل ػ ػ ػراداااض ػ ػػر هث امنإل ػ ػػالحا
ااضر هثاىجاعلأ ةاتحس فاإ راناتااانظنـاااضر هثاااحناثالفاخػالؿاتقأ ػؿاللػدالتاااضػر هةا

جتجسػ ػ عااألجع ػػةاااض ػػر ه ةاه ػػذاؾا

ػػهحاىػ ػذاااانظ ػػنـا ػػراإتس ػػنقنال ػػعا داناااح جل ػػةااا ػػداخأثا
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جااتط ػػجراتاااخنر ػػة اجىن ػػنؾار ػػنمزا سنسػ ػ ةاتلل ػػؿاعأ ػػأاتحس ػػفا دانااالنظجل ػػةاااض ػػر هةال ػػؿا

لستج ا دانااادامرةاااضر ه ةاجاضنمةاااقجاعداجااقجان فاااالزلةاهح ثا سنعداعأأال نمحةااافسػندا
اإلدار امػػثااإلدارةاااضػػر ه ةاجز ػػندةاااػػجعثااػػد ااال أػػؼاهح ػػثا قػػدـاه ننػػنتالنا ػػةاحق قػػة ااػذاؾا
ا ثا تحقؽااإل الحاااضر هثاالهدالفاتجمراشػرط فاىػنل فاىلػنا لػنـ ا2010ـ اص-110

ص :)111ا

 -تسأ طاااضجناعأأا ج واااق جرامثا دانااالنظجلةاااضر ه ة.

 ااتشخ صااالجضجعثااجاقعاااتيرباااضر هثاجا نداجسنمؿاااتخأصا جاااحدالنػواعأػأاقؿاتقد ر.ا

ػثاتجا ػػواااسػػأطةااافأسػػط ن ةا ػػنفاا ازلػػناعأ يػػنا فاتػػجاثاىػػذاا
جنظ ػ ارااألش ػن ؿااالنا ػػةاااتػ ا
ننبا ىل ةاخن ةالفاخالؿاجسنمؿاتللؿاعأأاتفل ؿااالنظجلةاااضر ه ة .ا

جمػػثاضػػجناااجاقػػعاااضػػر هثااافأسػػط نثامػ فاىنػػنؾال لجعػػةالػػفااأللػػجراالهػػدالػػفا خػػذىنا

هل ػ ػ فااإلعتهػ ػػنرااتطػ ػػج رااالنظجلػ ػػةاااضػ ػػر ه ةاجىػ ػػثاعأػ ػػأااانحػ ػػجاااتناث لػ ػػنـ ا2010ـ اصا
 -:)112ا
-

تجس عانطنؽاااجعنناااضر هثاجتخف ضانسهةاااضر هةاعأأاذج ااادخجؿااالتدن ة.

 مرضاااضرامباعأأااألنشطةاااتثااـاتفػرضاعأ يػناهلػداجز ػنةاللػدالتاااضػرامباااغ ػرالهنشرةاعأأااا لنا نت.

 تق ـا داناااس نس ةاااضر ه ةاهش ؿاداجر . نشراااجعثاااضر هثااػد ااالػجاطفااافأسػط نثا جنػواال ػزاؿا نظػراهسػأه ةااأضػرامبالنػذا-

اإلحتالؿااإلسرام أث.

ز ػػندةااات ػراهطاجااتنس ػ ؽاه ػ فاااػػدجامراااضػػر ه ةاجتجح ػػدالسػػنراتيناجمػػثانفػػساااجقػػتاز ػػندةا

اا فننةااالأل ةاجااللأ ةااد ااالنلأ فامثااادجامراااضر ه ة.
جالا تحقػؽااإل ػػالحاااضػػر هثاااشػنلؿاإالالػػفاخػػالؿا ػ نغةاإسػػت رات
االنظجلػػةاااضػػر هةاجااتػػثا ل ػػفا ػ نغتينا لػػنا أػػثا:إسػػت رات

إسػػت رات

ةاتطػػج رااإلدارةاااضػػر ه ةاجاسػػت رات

نتاتطػػج را دانا

ةاتطػػج راااتشػػر لنتاااضػػر ه ة ا

ةات ػدع ـاه مػػةااألعلػػنؿاجاالنػػنخااالػػنـ اج جضػػحا

اا دجؿاااتناث )2.3انسهةاضر هةاااػدخؿاإاػأاإ لػناثااإل ػراداتااالحأ ػةااأسػأطةااافأسػط ن ةالػفا
1995ـاإاػػأاا2014ـ اح ػػثا تضػػحاإ لػػنالاات از ػػداااهس ػ طناامػػثالسػػنىلةاإ ػراداتاضػػر هةاااػػدخؿا
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إاأااإل راداتااالحأ ة اح ثاس أتا عأػأانسػهةامػثااالػنـا2012ـااهجاقػعا 24ا)%اجااػذ اهػرزا

دجراااتلػػد التاعأػػأاضػػر هةاااػػدخؿالػػفاخػػالؿاقػػننجفاهقػرارارقػػـا 2011-8ـ)اامػػثاتجا ػػدالز ػػدااا
لػػفااإل ػراداتاااضػػر ه ة ا لػػنا دنػػأاااق ػ ـام ننػػتاىػػثامػػثاعػػنـا2004ـاج2003ـاهجاقػػعا )%4ا
ح ػ ػػثاشػ ػػيدتااالنطقػ ػػةااافأسػ ػػط ن ةاتػ ػػجتراتاس نس ػ ػ ةاجااقت ػ ػػند ةاع سػ ػػتاعأػ ػػأا داناااشػ ػػر نتا
جاال أف فاجاادجاةامثااإل فنناهناضرامبااالستحقة.ا ا

جدوؿ رقـ ( )2.3نسبة ضريبة الدخؿ إلى إجمالي اإليرادات المحمية لمسمطة
الوطنية الفمسطينية مف 1995ـ إلى 2014ـ

السنة
نسػػبة ضػػريبة الػػدخؿ

إلى اإليرادات المحمية
السنة

نسػػبة ضػػريبة الػػدخؿ
إلى اإليرادات المحمية

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

12%

9%

13%

10%

10%

8%

16%

8%

5%

4%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8%

9%

7%

11%

15%

19%

18%

24%

23%

21%

المصدر :إعداد الباحث باإلعتماد عمى التقارير السنوية لمعمميات المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية – تفاصيؿ
اإليرادات.

شكؿ رقـ ( ) )2.1نسبة ضريبة الدخؿ إلى إجمالي اإليرادات المحمية لمسمطة
الوطنية الفمسطينية مف  1995الى 2014
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 2.1.6.4أسباب إنخفاض مساىمة ضريبة الدخؿ في اإليرادات
إفالسنىلةاضر هةااادخؿامثااإل راداتااالنلةالتدن ػةا ػدااا لػنا تضػحالػفااا ػدجؿارقػـا

 )2.1ا اج لػػز اتػػدنثاىػػذهااالسػػنىلةاالػػدةا سػػهنباجىػػثاعأػػأااانحػػجاااتػػناثا لػػنس ا 2015اصا
:)6


غأباااتلد التار زتاعأأاتخف ضااانسباااضر ه ةااالفرجضةاعأػأاااشػر حةااألجاػأا
جاا نن ػ ػػة اجتخف ػ ػ ضااانسػ ػػباااضػ ػػر ه ةاعأػ ػػأااال أف ػ ػ فااالعتهػ ػػنر ف اجز ػ ػػندةااإلعفػ ػػنناتا

جااحجامزااإلسػت لنر ةااأشػر نتااا ه ػرة ا ا فاااتلػد التاااتػثاتلػتاعأػأاااقػننجفا ننػتا

لتشنهيةاجهناتناثااـات راعأأا هن ةااإل رادات.


ااتح

ؿالفااإلعفنناتاجااحجامزااالقدلةاسجانااحجامزاإست لنر ةا جاغ راإسػت لنر ةالػفا

ااشر نتااا ه رةاجااهنجؾ اجااذ ا تحقؽاهدجفات نا ؼاإدار ةاجا رام ةا ه رةاا سنىـاهشػ ؿا
ه رامثااإل راداتاجااسهبااارم سثامثاذاؾاااحجامز.



إنخفنضالسنىلةاهلضاااقطنعنتاخ ج ناقطنعاااليػفاااحػرةاعأػأاااػرغـالػفاإتسػنعا

ح ػـاشػر حةاىػػذهاااقطنعػنت اج لػػز اذاػؾاإاػػأاإرتفػنعاح ػػـاااتيػرباااضػػر هثااػد ينامقػػدا
هأغتالسنىلةاقطنعاااليفاااحرةامثاإ ػراداتاضػر هةاااػدخؿا%11امقػطاه نلػناااشػر نتا
ننتاحجااثا %50اجاقتطنعنتااارجاتباااخن ةاجاالنلةاحجااثا.%36



ضػلؼااألداناجعػػدـالتنهلػػةااالأفػنتااات نر ػػةاجهخن ػػةاااخدلنت ػػةالنيػنالػػفاقهػػؿالػػجظفثا



ضلؼااألداناااقننجنثالفاقهؿااا يػنزاااقضػنمثاهح ػثا فاهلػضااالأفػنتاتسػتغرؽالػدةا

ضر هةااادخؿاهسهباقأةاعددىـ.

5سنجاتامثااالحن ـاجلفا ـاتحؿاعفاطر ؽااال ناحة.



اإلمتقنراإاأاااتنس ؽاجااتلنجفاه فال سسنتاااسأطةااافأسط ن ةاهيدؼاتهػندؿاااللأجلػنتا
دامرةاضر هةااادخؿ)اجه فااا ينتااألخر ال ؿااانقنهنتاجاإلتحنداتااالين ةاجغ رىن.
للػػناسػػهؽاتػػر اااد ارسػػةا نػػوا ل ػػفاتقسػ ـا سػػهنباااتػػدنثامػػثالسػػنىلةاضػػر هةاااػػدخؿامػػثا

اإل راداتاإاأاسهه فاىلن:ااألجؿااواعالقةاهطه لةااال تلعاج مرادهاجتر هتوااإلقت ند ةالفاح ػثا
اناتاجااات ػزاـا
ا
لسػػتج اااػػدخجؿ ا لػػنااا ػػننثامأػػواعالقػػةاهػػأداناااػػدجامراااضػػر ه ةاجلػػد اتطه ػػؽااإل ػر

اال أف فاضر ه نالفا يةا خر .ا ا
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جىػػذاا لنػػثا فاااتغ ػراتاجااتلػػد التاااتػػثاتػػتـاعأػػأاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااػػـاتسػػنعدا جا

تسنىـامثاحؿاىذهااالش أةااغن ةااآلف.
2.1.7

متطمبات تفعيؿ ضريبة الدخؿ
تجاػػدتاااحن ػػةااللرم ػػةاجميػػـالتطأه ػػنتاتفل ػػؿاض ػػر هةاااػػدخؿا ل ػػدرارم س ػػثااتلج ػػؿا

خز نةااادجاة اهسهباشحااالجاردااالنا ةاااجاضػحا أ ػنامل ػزااالجازنػةااالنلػةااالسػتلرا ػ د اإاػأا

ضػػلؼااإلنفػػنؽااالػػنـ اهنإلضػػنمةاإاػػأاللننػػنةامأسػػط فالػػفاجضػػعاإقت ػػند اسػػثناجخأػػؿاى ػػؿا

اإل ػراداتااانػػنتناعػػفااإلتفنق ػػنتاااس نس ػ ةاجاإلقت ػػند ةالػػعااا ننػػبااإلس ػرام أث ،جهقػػننالشػػن ؿا
اإلقت ندااا أثامثامأسط فااالتل أػةامػثااافقػراجااهطناػةا تػراجحال ننػوا اان ػنر  2013اصا )1ا
جىننؾاعدةالتطأهنتاتللؿاعأأاتفل ؿادجراضر هةااادخؿاجىثاعأأااانحجاااتناث:



زيادة الوعي الضريبي لدى المكمفيف واإلدارة الضريبية
إفاتنل ػػةاااػػجعثااػػد ااإلنسػػنفاىػػجاااػػذ ا سػػنعدهاعأػػأاتغ ػػراسػػأج واجت ػرمنتواج لأػػوا

قػػندراعأػػأاتحق ػػؽاطلجحنتػػواج ػرتهطاااػػجعثاه ػػؿاش ػ جفاااح ػػنةاجا ػػؿال ػػنؿااػػواجع ػػواجضػػرجرتوا
اجنلػػطاتف ػػراخػػنصاهػػو امفػػثال ػػنؿاااػػجعثاااضػػر هثان ػػدا نػػوا شػػترؾامػػثامأسػػفةاااػػجعثااالػػنـا
ج ختأ ػػؼاهػ ػ ختالؼامأس ػػفةااا ػػجعثاهناض ػػر هةاج ىل تي ػػناجدجرى ػػناجاالسػ ػ جا نتااالأق ػػنةاعأ ػػأاع ػػنتؽا

االجاطفاجاادجاةاجتأ رىناعأأاعلأ ػةاااتطػجراجاإلرتقػنناجااتنل ػةامػثااال تلػعا ااحسػجف ا 2003ا

صا .)504ا

ػػجفااادجاػػةا عأػػأاسػػأطةاقننجن ػػةاميػػثاااتػػثاتػػنظـاشػػمجفاااػػهالداهناتػػناثا قػػعاعأػػأاعنتقيػػنا

ليلةاتقد ـاااخدلنتااالنلةااألػجاطن فالػفاخػالؿااانفقػنتااالنلػةاجا ػثاتػتل فالػفاااق ػنـاهػدجرىنا
ىذااالهدالفاتػجمرااالػنؿاااػالزـااػذاؾ اجلػفاىنػنا نهػعادجرا ػؿالػجاطفاحسػبالقدرتػوااالند ػةامػثا

االسنىلةامثا زنالفاىذهااألعهننااالنا ةااتحق ؽااال أحةااالنلةا لنش ا 2002اصا )20ا
اجهللنأاآخراااجعثاااضر هثاىجا فا قجـااال أؼاهتسػد داااضػر هةااالسػتحقةاعأ ػوااأدجاػة اجمػثا
نفػػساااجقػػتاتقػػجـااادجاػػةاهػػناتر زاعأػػأا جانػػبااإلنفػػنؽااالنلػػةاااتػػثاتػػنل ساعأػػأااالػجاطفاسػجانا
هش ؿاخػدلنتالهنشػرةا جاغ ػرالهنشػرةاجتقػنفااإلنفػنؽاعأػأااال ػنالتااألخػر ا لػناجالازاؿانظػرةا

اال أف فاإاأاااتيرباااضر هثاهأنواش نعةاجذ نن اهنإلضػنمةاإاػأا ىل ػةاتلتػعااإلدارةاااضػر ه ة ا
جلألجراااتقد راهناجعثاااضر هث اح ثان دا فاىننؾاعالقةاطرد ػةاهػ فادر ػةاااػجعثاااضػر هثا

اػ ػػد ااإلدارةاااضػ ػػر ه ةاجلػ ػػألجراااتقػ ػػد رالػ ػػعادر ػ ػػةاإات ػ ػزاـااال أػ ػػؼاااضػ ػػر هث اجهناتػ ػػناثاح ػ ػػـا
38

التاااضر ه ة ام ألنازاداااػجعثاااضػر هثااػد ااإلدارةاااضػر ه ةاجالػألجراااتقػد ر ا ألػنا
ا
االتح
ػؼاجاإلدارةاااضػػر ه ة اجهناتػػناثا ػػنل ساإ نه ػػنااعأػػأا
سػػنعداذاػػؾامػػثاتحس ػ فااالالقػػةاه ػ فااال أػ ا
لس ػػتج اااتح ػ ػ ؿاجاا هن ػػة اجعأ ػػأااال ػػسال ػػفاذا ػػؾ اهح ػػثاإذاال ػػناج ػػفتااإلدارةاااض ػػر ه ةا

جلألجراااتقػد راهقأػةاااػجعثاااضػر هث اجعػدـاااللرمػةااا نم ػةاهػناظرجؼااإلقت ػند ةااجاإل تلنع ػةا

ػؼاجاإلدارةا
االح ط ػػةاه ػػنال أف ف امػ ػ فاى ػػذااسػ ػ د احتل ػػنااإا ػػأاتجسػ ػ عاااف ػػجةاااقنمل ػػةاهػ ػ فااال أ ػ ا
ااضر ه ة اجهناتناثا نل ساسػأهناعأأالسػتج اااتح ػ ؿاجاا هن ػة اج ل ػفا فا لػز اغ ػنباااػجعثا

ااضر هثاجعػدـااإلاتػزاـاااضػر هثاإاػأاتق ػ رااا يػنتاااضػر ه ةااالخت ػةامػثانشػراىػذهااا قنمػةا
لفاخالؿاااجسنمؿااالختأفةالفانشراتاجاعالننتالسلجعةاجلقرجنةاجلرم ةاجاعػداداجرشػنتاعلػؿا
حجؿااالجضجعا سلجر ا 2008اصا .)131ا



تفعيؿ أجزاء مف نصوص قانوف ضريبة الدخؿ
إفاقننجفاضر هةاااػدخؿاجخن ػةاهنػدااالقجهػنتالنػواغ ػرالفلػؿاهدر ػةا ه ػرةاعأػأاااػرغـا

لفاتر زاقننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا17ااسػنةا2004اهيػذاااا ننػبامػثالػجادهالػفالػندةا39اإاػأا
لندةا43ااا اسلجر ا 2008اصا )131اح ثاته فا فاداملثاااضرامباعأػأاقننعػةاتنلػةاهػأفا
تفل ؿالجادااالقجهنتامثاقننجفاضر هةااادخؿااالطهؽالفاشأنوا فا ز دالفادر ةاإاتزاـااال أف فا
هتقد ـا شؼاااتقد راااذاتث ا اجضرجرةااتفل ؿالجادااالقجهنتااالن جصاعأ ينامثاقػننجفاضػر هةا

اادخؿ ااجعأأاج ازرةااالنا ةا فاتقجـاهلقدااالد دالفاجرشاااللؿاحجؿاقننجفاضر هةااادخأرقـ 17

الػػنـ  2004لػػفا ػػؿاتفل ػػؿاااقػػننجفاجا ازاػػةاهلػػضا ج ػػواااغلػػجضاااػػذ ا تنػػؼاهلػػضالػجاده ا
ج ضناتفل ؿاجز ندةاااتنس ؽاه فااادجامراااح جل ةاجضر هةااادخؿ .ا



تفعيؿ نظاـ الحوافز الضريبية
إفاااحجامزاااتش ل ةا حدال جننتاااس نسةاااضر ه ةاااتثاتدمعااال أف فااإلاتزاـاطجع نا

هسػػداداإسػػتحقنقنتيـاااضػػر ه ةااتػػنل ساآ نرىػػنامػػثاللنا ػػةاااخأػػؿااالػػناثاجااي أػػثامػػثال جنػػنتا

ااضر هة ااأللراااذ ا فرضااألخذاهل فااإلعتهنرااآل نراااسأه ةاجاإل نه ةااتأؾاااحػجامزا عفننػةا
جآخرجف ا 2004اصا )10ا لنا فاتطه ؽانظنـاااحػجامزاااتشػ ل ةاعأػأاااضاػرامبا ػ د اإاػأا

ز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة اج فاتجع ةااال أف فاهناتنز التاجااخ جلنتاااجاردةامػثاقػننجفا

ضػػر هةاااػػدخؿاتللػػؿاعأػػأاتسػػي ؿاإ ػراناتاااتح ػ ؿاااضػػر هث اج فاتطه ػػؽااإلعفػػنناتاه ػػجرةا
عنداةاه فااال أف فا حقؽااالدااةاجاالسنجاةاه نيـا ليننث ا 2010اصا.)4
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كفاءة المعمومات الضريبية
إفاااتط ػػجراااس ػػر عام ػػثال ػػنؿات نجاج ػػناااللأجل ػػنتا د اإا ػػأاإس ػػتخدالينام ػػثاللظ ػػـا

اال نالتالفاخالؿاهرالنات جفاعندةااسيأةااإلستخداـاجتجمرانتنمنادق قةا اجتز دالفاسرعةاإن نزا

االل ػػؿااالػ ػراداإتلنل ػػو امق ػػدا ػػنفاإنل نس ػػيناإ نه ػػناعأ ػػأا نم ػػةااال ػػنالتااات ػػثااس ػػتخدلتام ي ػػن ا
هنإلضنمةاإاأااادجرااإل نهثاااذ االهتػواااهػرالنااالحنسػه ةااالحجسػهةااالسػتخدلةامػثاااشػر نتا

جاال سسنتااالنلةاجااخن ةالفاخػالؿاااح ػجؿاعأػأااا فػننةااالنا ػةامػثاتقػد ـاللأجلػنتادق قػةا
جسػػرعةاإن ػػنزاااللػػؿااالحنسػػهث اهناتػػناثا ل ػػفا فات ػػجفاااللأجلػػنتاااضػػر ه ةالالملػػةاجلج جق ػػةا

ا ػػؿالػػفااال أػػؼاجاا يػػةاااضػػر ه ةاا ػػثاتلػػجدااالنفلػػةاعأػػأاااط ػرم فالػػفاخػػالؿاسػػيجاةاحسػػنبا
لهأغاااضر هةااالترتباعأػأادخػؿاىػذهاااشػر نتاجاال سسػنتاجاارقنهػةاعأػأاحسػنهنتيناعػفاطر ػؽا

ااهػرالنااالحنسػػه ةاااتػػثاتسػػتخدليناجااتػػثاتضػػلفا فػػننةاعنا ػػةامػػثاااللأجلػػنتاااضػػر ه ةااا ػػندرةا
عنيناجهناتناثا ل فااادجامراااضر ه ةالفااالعتلندعأ ينا نداهلل ا 2011اصا .)10ا

إستخال ناااألحهثاااحناث اهأفاقننجفاضر هةااادخؿااافأسط ن ةالنزاؿاهحن ةاااأالز ػدا

لفاااتلد التاهلنا جامـاحناةااال أف فاااللنج فاجااطه ل ف ا لناتر ااادراسةا ضناهأفااإلنقسنـا

اافأسػػط نثاالػػبادج اارارم سػػناامػػثاإضػػلنؼاتطه ػػؽااال ػجادااالن ج ػػةامػػثاااق ػجان فاااضػػر هةاإاػػأا
ننباااتغ راتاااس نس ةااافأسػط ن ةاجااتػثا ػنفاايػناااػدجرامػثات از ػداإ ػراداتاضػر هةاااػدخؿاحػ فا

سجدااإلستقرارامثااألراضثااافأسط ن ة ا لػنادجرا داناااػدامرةاااضػر ه ةااافأسػط ن ةامػثالتنهلتيػنا
الدخجالتااال أفػ فاىػجاهحن ػةاإاػأاتحسػ فالسػتلرامػثاااس نسػنتاجاإل ػراناتااأقػدرةاعأػأاز ػندةا

االتح ػػالتاااضػػر ه ةال ػعااألخػػذاهل ػ فااإلعتهػػنرااالدااػػةاااضػ اػر ه ةاه ػ فااال أف ػ ف اجلنػػوا

ػػهحا

إل راداتاااضر هةا ىل ةانسه ةالستقهالااهنانسهةاإاأالجازنةااادجاةاجااتثاتجضحالستج نتااإلنفنؽا

ااح جلثاااتشغ أثالنواجااتطج ر ا ل د اارااين اجىذاالناس تـاتجض حوامثااالهحثاااالحؽ .ا
ا
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المبحث الثاني :النفقات الحكومية الفمسطينية
2.2

الموازنة العامة

مػػثاىػػذااااهنػػد اتػػـاااتطػػرؽاإاػػأااالجازنػػةااالنلػػةالػػفاح ػػثالفيجليػػناجتطجرىػػناج نجاعيػػنا

جااقجاعدااألسنس ةاجاالراحؿااالختأفةااألجازنةااالنلة.
 2.2.1مفيوـ الموازنة العامة

تلتهػػرااالجازنػػةااالنلػػةاااخطػػةااالنا ػػةاااسػػنج ةااأدجاػػة اميػػثاتسػػنعداااح جلػػةاعأػػأاتنف ػػذا

خطػػطاااتنل ػػةاااشػػنلأة ا اجتألػػبادجراىػػنـاجرم سػػثامػػثات ػػج فااانػػنتنااالحأػػثااإل لػػناثالػػفاخػػالؿا

اانفقػػنتاااح جل ػةااا نر ػةاجاارسػػلنا ةاجااضػرامباجااػػد فااالػػنـ ا اجهناتػػناثات ػػهحاقػػندرةاعأػػأاخأػػؽا
دخؿا اجلجارداإنتن ةا د دةامثااادجاة ا لنا فااالجازنةاقندرةاعأأاتحق ؽا ىداؼاعدةال ؿاتفند ا
ااتضػػخـاغ ػػرااالرغػػجباهػػو اجاعػػندةاتجز ػػعاااػػدخؿاااقػػجلثاجااتػػأ رامػػثاى ػػؿاااتنل ػػة اج لػػنا فا

االجازنػػةااالنلػػةااأدجاػػةا حػػدا ىػػـا دجاتاااتخط ػ طااالػػناث اميػػثا ضػػناااألداةااألسنسػ ةاااتػػثاتحػػددا
ى ػػداؼاجس نسػ ػنتا اجهػ ػرالناااح جل ػػةام ػػثا ف ػػةاإس ػػتغالؿااالػ ػجارداجعلأ ػػةاتجز لي ػػنا ه ػػجاجى ػػداف ا

 2014اص19؛اجاالين نث ا 2000اصا.)9ا ا

إفا هن ػػةااألل ػجاؿاجانفنقيػػناعأػػأانشػػنطنتااادجاػػةااالختأفػػةاالفيػػجـاهػػدامثاجقػػد ـااألجازنػػةا

ح ػػثاإتهلتػػوااأللػػـاجااحضػػنراتاقػػد لناجمػػثااال ػػجراااجسػػطأ اا ػػفاهش ػ ؿاغ ػػرالػػنظـاح ػػثااػػـا
ت ػػفاىنػػنؾا سػػسا جاقجاعػػداتح لػػوا ااحػػنج ا 2009اص )22ا لػػناحػػد ناامقػػدا

ػػهحتات سػػدا

س نسنتااادجاةااالختأفةالفاخالؿاعلؿاخطةالنا ةااأح جلةاتغطثامترةازلنةالل نةاجغأهنات جفا
سػػنةالنا ػػةاقندلػػة اجتت ػػجفالػػفا ػزم فاىلػػنااانفقػػنتاجاإل ػراداتااالنلػػةااأدجاػػةاج ػػتـاإعتلندىػػنالػػفا

حاج خرجف ا 2008اصا .)257ا
ااسأطةاااتشر ل ةا هجازع تر ا 2012اصا20؛اج ه ا
منالجازنةاعهػنرةاعػفاهرنػنلنالف ػؿاانفقػنتاااسػأطةاااجطن ػةاجا راداتيػنااسػنةالنا ػةالل نػةا
ج شلؿاااتقد راتاااسػنج ةاإل ػراداتاااسػأطةاااجطن ػةاجاالػنحاجااقػرجضاجاالتح ػالتااألخػر اايػنا
جاانفقنتاجاالدمجعنتااالختأفةا لر زااال زافااحقجؽااإلنسنف ا 2002اصا .)2ا

جتلػػرؼالجازنػػةاااسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػػط ن ةاعأػػأا نيػػنا"هرنػػنلنالف ػػؿاانفقػػنتاااسػػأطةا
ااجطن ػػةااافأس ػػط ن ةاجا راداتي ػػنااس ػػنةالنا ػػةالل ن ػػةاج ش ػػلؿاااتق ػػد راتاااس ػػنج ةاإل ػ ػراداتاااس ػػأطةا
ااجطن ػػةاجاالػػنحاجااقػػرجضاجاالتح ػػالتااألخػػر اايػػناجاانفقػػنتاجاالػػدمجعنتااالختأفػػة"ا جا"اىػػثا
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األداةااالنا ػػةااألسنس ػ ةاجهرنػػنلناااسػػأطةاااتف ػ أثااأنفقػػنتاجاإل ػػرداتااالختأفػػةااشػػنطنتالقػػدرةا
اسػػنةالنا ػػةالل نػػةااتحق ػػؽااألىػػداؼاجااس نسػػنتااالنا ػػةاجاإلقت ػػند ةاجاإل تلنع ػػة اجلػػنااػػـا ػػفا

إست ننناهح ـاااقننجفا جاإتفنق ةادجا ةا جاعقداقننجنث ام فااالجازنةااالنلةاتحتج اعأأااا ندجؽا

االجحداج ؿااا نند ؽاااخن ة"ا االندةا )19الفاقنن اجفااالجازنةارقـا )7ااسنةا1998ا) اجتر ا

ااد ارسػػةاهػػأفالفيػػجـااالجازنػػةاااح جل ػػةاىػػثاتأػػؾااانفقػػنتاهشػػق يناااتشػػغ أثاجااتطػػج ر ااالخططػػةا
جاال راداتااالتجقلةالفال ندراداخأ ةاجل ندراخنر ةاتسلأااادجاةامثاااح جؿاعأ ين .ا

 2.2.2نشوء وتطور الموازنة العامة
إرتهطالفيجـااالجازنةاهس ندةااادجاة اح ثا نفاااننساقد لنا ل شػجفامػثات للػنتاقهأ ػة ا
م ننتااإلحت ن نتاهس طةاجلحدجدةاجلح جرةاهنادمنعاعفاقهنمأيـاجتجم رااأللػفاجااقضػنن اهنػننا
عأ وااـات فاىننؾاحن ةاإلدارةاشمجنيـ اجاـاتتجاداااحن ةااألجازنةااالنلةاحتأاهلدلناإنتقأجااإاػأا

اال تلعااإلقطنعث األفااإلقطنع جفاتجاجااليلةااإلنفنؽالفاحسنهنتيـاجلػجاردىـاااخن ػة ا اجمػثا
ظػػؿاااف ػػراااتقأ ػػد اإقت ػػرالفيػػجـااالجازنػػةاعأػػأااات ػجازفاه ػ فااانفقػػنتااالنلػػةاجاإل ػراداتااالنلػػةا

اأدجاػػةاافت ػرةازلن ػػةالسػػتقهأ ةاج غناهػػنات ػػجفاسػػنة اجاػػـات ػػفاتر ػػزاعأػػأا ا ىػػداؼاإقت ػػند ةا جا
إ تلنع ػػةا طنق ػػةاجااغػ ػزاج ا 2010اصا61؛اجااح ػػنج ا 2000اصا )22ا اجهل ػػداذا ػػؾاتط ػػجرا
لفيجـااالجازنةااالنلةاهسهباتدخؿااادجاةامثا ل عااال ارمػؽ اح ػثا

ػهحتااالجازنػةاتيػتـاه نمػةا

اا جانباااح نت ةال ؿااإل تلنع ةاجااس نس ةاجغ رىن اج لنا نيناتلهراعفاخ نراتاااس نسةااالنا ةا
اأدجاةا االين نث ا 2000اصا .)10ا
لػػناحػػد ناان ػػدا فاهر طنن ػػناتهنػػتام ػرةاضػػهطااالجازنػػةاهشػ قينااإل ػراداتااالنلػػةاجاانفقػػنتا
ةااأتر زاعأأا هن ػةا
ا
االنلة اح ثاقنـاااهرالنفاااهر طننثامثاااقرفاااسنهعاعشراه عطننااألجاج
األلجاؿامقطا اتح

ؿااإل راداتاجاستلراااجضعا لناىجاعأ واحتأاااقرفااا نلفاعشر اح ػثا

طناػػباجقتيػػناااهرالػػنفالػػفاااسػػأطةاااتنف ذ ػػةا فاتح ػػؿالنػػوالسػػهقناعأػػأاإعتلػػندااانفقػػنتااالنلػػةا
جهلػػداذاػػؾاهػػد ا ارق ػباج تػػنهعاج حنسػػباعأػػأااإلنفػػنؽااالل ػ اجلث امػػثاااقػػرفاااتنسػػعاعشػػراهػػد تا

ااشلجباهنالطناهةاهحقينامثاااحر ةاجااس ندةاجتحق ػؽال ػ رىن اهلػدىناتػـاتطه ػؽالفيػجـااالجازنػةا
االنلةامثامرنسناجانتقؿاهلداذاؾاإاأاهنقثااادجؿااألجرجه ةاجاادجؿااالتقدلةا هجازع تر ا 2014ا

صا .)22ا
ا
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 2.2.3أنواع الموازنات العامة
د اااتط ػػجرام ػػثااال ػػنالتااالختأف ػػةاسػ ػجاناا نن ػػتاإقت ػػند ة اإ تلنع ػػة الحنس ػػه ةا جا

س نس ةاإاأاتنجعا سنا باإعدادااالجازنةااالنلة اح ثا فاعلأ ةاإعدادااالجازنةاترت زاعأأا الثا
عنن ػػرارم سػ ةاجىػػثاااتخطػ طاجاإلدارةاجاارقنهػػة ا ػػذاؾاتطػػجرالفيػػجـااالجازنػػةاججظ فتيػػناجاايػػدؼا

لني ػ ػػناعأ ػ ػػأال ػ ػػرااا ػ ػػزلفاإا ػ ػػأاظي ػ ػػجراع ػ ػػدةا نػ ػ ػجاعااألجازن ػ ػػةااالنل ػ ػػةاجى ػ ػػثاعأ ػ ػػأااانح ػ ػػجااات ػ ػػناثا
ااخط ب  2006اص -:)33ا



الموازنة التقميدية (موازنة البنود(
ظيرتام رةالجازنػةاااهنػجدامػثاااجال ػنتااالتحػدةااأللر ػةاسػنة 1921اج ننػتاتلتلػدامػثا

ت ػػن فينااهنجدىػػناعأػػأااات ػػن ؼاااػػجظ فثااأتفرقػػةاه ػ فااانفقػػنتاااتشػػغ أ ةاجاانفقػػنتااارسػػلنا ة ا
هللنػأا خػرات ػػنؼااانفقػنتاحسػػباطه لتيػناهغػػضااانظػراعػفااايػػدؼالنيػن

ا ػػتـا لػعاااهنػػجدا

االت ننسةاذاتاطه لةالجحدةامثال لجعنتالت ننسةا ااخط ب ا 2006اصا .)34ا
ا

ا لنا فالجازنةاااهنػجدا"تلتلػداعأػأااالػجارداااهشػر ةااالتنحػةامػثاإعتلػندااال ػرجمنتادجفا

ااتلح ػ صامػػثااايػػدؼالػػفاتأػػؾااال ػػرجمنت اهنإلضػػنمةاإاػػأا نيػػناتلتلػػدامػػثاتقػػد رال ػػرجمنتا

ااسنةاااقندلةاعأأااإلنفنؽااافلأثاا الثاسنجاتاسنهقةاجاا زنااالنتيثالفاااسنةاااتثا ػر امػثا
خالايػػناااتقػػد ر اجىػػذاااألسػػأجبامػػثاااتقػػد راالا ل ػػؿااإلحت ن ػػنتااافلأ ػػةاجاألجاج ػػنتاااتػػثاتسػػلأا

إا يناااح جلةاتل الا ح حن"ا لقداداجاا حأجت ا 2009اصا.)758


موازنة األداء والبرامج
لداىذاااانجعالفااالجازننتالتطج ااراح ثا لتنزاهناتخط طااألسػتقهؿالػعااإلسػتلدادااػذاؾا

هح ػثاتحػدداااح جلػةاااهػرالناجاالشػنر عااػ سامقػطااسػنةالنا ػةاجاحػدةاهػؿاالػػدةاسػنجاتالسػػتقهأ ة ا

ح ػػثا نػػوا حػػددانشػػنطنتاجه ػرالنا ػػؿاج ازرةاجتحد ػػدات أفػػةاااتنف ػػذاجاإلعتلػػندااالػػناثاج ػػذاؾااافت ػرةا

اازلن ةااالزلةااتنف ذهالستقهال اإضنمةاإاأاتر زىناعأأااانشنطنتاااتثاتػـاإن نزىػن اج لػعا نمػةا
االلأجلػػنتاجااه ننػػنتاااتػػثاتقػ سالػػد اتحق ػػؽااإلن ػػنزاتااللرمػػةا ػػؿالػػناتػػـاإن ػػنزهالػػفااألعلػػنؿا

ااتػػثا در ػػتاتحػػتا اهرنػػنلن ا لػػنا فالجازنػػةااألداناجااهػرالناتلتلػػداعأػػأا ػػالثاعنن ػػراىػػث:ا
ااهرالناجاإل راناتاااح جل ةاإاأال لجعنتا سنس ة اق نسااألدانااالستنتنالفااات أفػةا
ت ن ؼا ا

اجاته ػػنعااإلدارةااالأل ػػةام ػػثا ف ػػةاإس ػػتيالؾاجاس ػػتغالؿااالػ ػجاردااالتنح ػػةا
االلتل ػػدةااتأ ػػؾاااهػ ػرالن ا
؛اجااخط ػ ػػب ا 2006اصا )35ا
هأمضػ ػػؿاش ػ ػ ؿالل ػ ػػفا لقػ ػػداداجاا حأػ ػػجت ا 2009اصا 759ا

اج تطأػػباتنف ػػذالجازنػػةااألداناتحد ػػداااه ػرالناجاانشػػنطنتاااتػػثاتقػػجـام يػػنا ػػؿاجزاارةاج ىػػداؼاىػػذها
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اانشػػنطنتاعلػػؿالقنرنػػةاه ػ فااإلن ػػنزااافلأػػثاجاالخطػػطااػػواخػػالؿاااسػػنةااالنا ػػةالػػفاخػػالؿانظػػنـا

لتنهلػػةاجرقنهػػةاملػػنؿااأتأ ػػدالػػفاتنف ػػذاااه ػرالناجمػػؽاااس نسػػنتاااللػػدةالسػػهقنال ارعػػنةاعنلػػؿاااػػزلفا
جاا فػ ػػننةاجاافنعأ ػ ػػةا االلػ ػػر ا 2000اصا )140ا لػ ػػناهنانسػ ػػهةااأح جلػ ػػةااافأسػ ػػط ن ةامنالجازنػ ػػةا

االطهقػةاىػػثالجازنػػةاااهنػػجداحتػػأااآلف اا ػػفاااح جلػػةاتسػػلأااتطه ػػؽالجازنػػةاااهػرالناجاألداناجمػػؽا

خططااإل الحاااتثاتهنتينال خ ارا هجاجىداف ا 2014اصا .)24ا


موازنة التخطيط والبرمجة
تلػػدا حػػدثا ن ػجاعااالجازنػػنتاااح جل ػػة اميػػثاتلػػرؼاعأػػأا نيػػنا داةااأتخط ػ طالػػفاخػػالؿا

ااتنه اهنألىداؼاجااطرؽاااهد أةااتق لين اجااهرل ػةالػفاخػالؿاإتخػنذاااقػ ارراتاااتػثاتتلأػؽاهتحق ػؽا
األىػػداؼا جاتلػػد أين اهللنػػأاآخػػراىػػثاتر لػػةاعأل ػػةااألفنضػػأةاهػ فاااهػػدامؿااالتنحػػةاعأػأاشػ ؿا
هرنػ ػػنلناإنفػ ػػنؽاقنهػ ػػؿااأتنف ػ ػػذا اا ح ػ ػػأاجخرهػ ػػجش ا 2007اصا )173اجتلػ ػػدالجازنػ ػػةاااتخط ػ ػ طا
جااهرل ػػةاحأقػػةاج ػػؿاه ػ فاه ػرالناااػػج ازراتاااتػػثاتللػػؿاعأػػأاتحج ػػؿااال ػجاردااالنلػػةاإاػػأالنت ػػنتا
نينم ػػةاجااخطػػةااالنلػػةااأدجاػػة ا لػػنا نيػػناقػػندرةاعأػػأاتزج ػػدااادجاػػةاهناه ننػػنتاجااللأجلػػنتاااالزلػػةا

إلتخنذاقرارتاإقت ند ةا االين نث ا 2000اصا)18اإفامأسفةالجازنةاااتخط طاجااهرل ةاترت زا
فاجىلن:اقأةااالجاردااد ااادجاةاالجا يةااإلحت ن نتااالتلددةاجاقدرةااادجاػةا
عأأالحجر فا سنس ا
عأأااإلخت نرااألل ؿاه فاااهدامؿااتحق ؽااال أحةااالنلةا إاينلثاجااسقن ا 2007اصا .)73ا



الموازنة الصفرية
تطأباىػذاااانػجعالػفااالجازنػنتاتحد ػدا ىػداؼااألنشػطةااالػزعـاااق ػنـاهيػناجتق ليػن امػثا

سػػنةااالجازنػػة ااججضػػعا جاج ػػنتاتنف ػػذىن ااجح ػػثاتتطأػػباىػػذهاااطر قػػةالػػفا ػػؿا داةاح جل ػػةالػػفا
ااق نـاهتحأ ؿالنتظـاجشػنلؿاألنشػطتيناجج ػفواجتحد ػداإحت ن نتيػنالػفااالجازنػةاهػدناالػفااا ػفرا
لعاتقد ـالهرراتاىذاااإلنفنؽااالطأػجب اجتحلػؿالسػمجا نتيناجتحد ػدااألجاج ػنتاهغػرضاااح ػجؿا

عأأا دانا مضؿ امنالجازنةااا فر ةاتر ػزاعأػأااالهػندرةاجاإلهػداعامػثارسػـاااس نسػنتااالنلػةامػثا
تحد ػػدات ػػنا ؼا ػػؿانشػػنطاجتقػػد رااإل ػراداتااالتجقلػػةالنػػو اإلتنحػػةامر ػػةااإلخت ػػنرااألمضػػؿالػػفا
ه ػ فاااهػػدامؿااالقترحػػة ا لػػناتتل ػػزااالجازنػػةااا ػػفر ةاه نلػػداـاااػػرجت فاجعػػدـات ػرارا نشػػطةاسػػنهقةا
جتحق ؽاجمراتا ه رةامثااإلنفنؽااالنـا عهدااا أ ؿاجااهدجر ا 2009اصا .)43ا

 2.2.4القواعد والمبادئ األساسية لمموازنة العامة
إفاعلأ ػػةاإعػػدادااالجازنػػةااالنلػػةااأدجاػػةاتخضػػعاال لجعػػةالػػفاااقجاعػػداجااض ػجاهط اااتػػثا
تيدؼاإاأاجضعااالجازنةامثا جرةاجاضحةاللنا سيؿاعلأ ةاميلينالفاقهؿاااسأطةاااتشػر ل ة ا
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جلفا ـامرضااارقنهةاعأأاتنف ذىن ا لناتيدؼاىذهاااقجاعداجااضجاهطاا لؿااالجازنةااالنلةا را

جزرةااالنا ػػةامػػثا ليجر ػػةال ػػرااالره ػػة ا 2014اصا.)3ا
تله ػ ااراعػػفااانشػػنطااالػػناثااأدجاػػةا اا
ج ح ـااالجازنةاخلساقجاعداجلهندئا سنس ةا ل فاتأخ


يناعأأااانحجاااتناث:

قاعدة وحدة الموازنة
تلنثاجحدةااالجازنةا فاتقدـا ل عااانفقنتاجاإل ػراداتااالنلػةااالتجقلػةااسػنةالنا ػةاقندلػةا

مػػثالجازنػػةاجاحػػدةاحتػػأااػػجاتلػػددتا از ىػػنا اجتقػػدـااأهرالػػنفاه عتهنرى ػناااسػػأطةااالخت ػػةاه عتلػػندا
االجازنػةااالنلػةااأدجاػة اجقػدان ػتاعأػأاىػذهاااقنعػدةااالػندةااا نا ػةالػفاااقػننجفارقػـ  11اسػنة
1979لػػفاااقػػننجفااال ػػر ااألجازنػػةااالنلػػةاهقجايػػن

"تشػػلؿااالجازنػػةااالنلػػةااأدجاػػةا ل ػػعا

اإلستخدالنتاجاالجارداألج وانشنطااادجاةاااتثا قػجـاهيػنااا يػنزااإلدار اججحػداتاااح ػـااالحأػثا

جااي مػ ػػنتااالنلػ ػػةاج ػ ػػنند ؽاااتلج ػ ػػؿ" اا ػ ػػل د ا 2007اصاصا )265-264اإالا نػ ػػواقػ ػػدا
حدثاهلضااإلست نننالفاىذهاااقنعدةااتحق ؽال از نا جىر ةالل نةا لناىػجاااحػنؿامػثا ليجر ػةا

ل رااالره ػة اج ػذاؾاتج ػداعػدةالجازنػنتا خػر الأحقػةا جالسػتقأةا جاغ ػراعند ػة اج تحػددانػجعا
ػػؿالجازنػػةاحسػػباطه لػػةاااغػػرضاااػػذ اتػػـالػػفا أػػوام ػػؿاىػػذهااالجازنػػنتاعػػفااالجازنػػةااالنلػػةا

هدج ا 2009اصا )68اهنانسهةااألجازننتااالأحقةاجاالستقأةاهل دااعفااالجازنةااارم س ةاالهػدا

لػػفاإ ػػندال ػػندرا د ػػدةاغ ػػراعند ػػةا جاخن ػػةااتلج ػػؿااانفقػػنتاااخن ػةاهيػػناألفااإل ػراداتا
االنلةاااتثاتذ رامثااالجازنةااالنلةااارم س ةات جفالخ

ةاالقنهأةااانفقنتااالنلةاااتثاجردتا

هين ا لناا أتاهلػضاااػدجؿااأخػرججاعػفاىػذهاااقنعػدةاإاػأاإنشػننال سسػنتاعنلػةاذاتااسػتقالؿا

لناثاجادار اجاينالجازننتاخن ةاهين اجلجازننتالأحقةاجحسػنهنتاسػأؼاج لننػنتاجنقد ػةالسػتقأةا
الاتػػدخؿاضػػلفاحسػػنهنتااالجازنػػةااالنلػػة اجلػػفاااننح ػػةااالنا ػػةاتتل ػػزاىػػذهاااقنعػػدةاهأني ػناتسػػيؿا

علأ ةاتحد دااالر زااالناثاااحق قثااأدجاةالفاخالؿالتنهلةااافنمضا جااال زامثااالجازنػة ا لػنا

لػػفاااننح ػػةااإلقت ػػند ةامػػتل فاااهػػنح فالػػفاإ ػراناااد ارسػػنتاااتحأ أ ػػةااهنػػجدااالجازنػػةاهسػػيجاةا
ج سر اهؿاجسنعدتاىذهاااقنعدةاااسأطةاااتشر ل ةامثاعأل ةااإلعتلنداجاارقنهةاعأأااالنؿااالنـ ا

جتحد ػػدال ار ػػزااإلنح ارمػػنتاجااحػػدالػػفااإلختالسػػنتالػػفاخػػالؿاتحد ػػدا نمػػةال ػجاردااادجاػػةاج ج ػػوا
إنفنقين حلرجا ا 2003اصا .)68ا


قاعدة سنوية الموازنة
االق جداهسنج ةااالجازنةا فات جفااافترةاااتثاتغط ينااالجازنةااالنلةاسنة اجحتأاتتحقؽا

ػفةااادجر ػةاالهػدالػػفاتحد ػدالػدةااالجازنػة اجمػػثانفػساااجقػتاتل ػفاااهرالػػنفالػفااإلشػراؼاعأػػأا
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االجازنػػةاس ػجاناهلػػداتنف ػػذىناجتحد ػػداااخأػػؿاجاإلنح ارمػػنتاااحند ػػةام يػػنا جااإلطػػالعاعأػػأااالجازنػػةا

ااقندلػػةاقهػػؿاتنف ػػذىن ا ػػؿاذاػػؾا سػػنعداعأػػأاضػػلنفااادقػػةامػػثاجضػػعاااتقػػد راتاااقندلػػة اجملنا ػػةا
ااتخط طااالقت ػند اجتخف ػؼااالػبنااإلدار اجاإلقت ػند اااػذ اتفرضػواعلأ ػةاإعػدادااالجازنػةا

ج ذاؾاإ نداتنس ؽاه فااالجازنةااالنلةاجااحسنهنتااالنلةاجااخن ةااألخر اجتختأؼاهدا ةاااسنةا

االنا ػػةالػػفادجاػػةاإاػػأا خػػر اجقػػداهػػد تاهلػػضاااػػدجؿاهتقػػد رالجازننتيػػناافت ػرةاقػػدات ػػجفاسػػنت فا جا
راجتقجـاهللؿاإحت نطثاايذهااالجازننتا تـااإلضػنمةا جاااسػحبالنػواخػالؿاسػنةااالجازنػةاللػنا

ق ػػدا س ػػهبات ػػداخؿام ػػثاااس ػػنجاتااالنا ػػة اج ػػؿاى ػػذاان ػػتناع ػػفات ػػدخؿااادجا ػػةااا ه ػػرام ػػثااانش ػػنطا
اإلقت ػػند اج ػػذاؾااات ػػدخؿام ػػثاإع ػػداداخط ػػطاااتنل ػػةااإلقت ػػند ةاجاإل تلنع ػػةاطج أ ػػةااال ػػد ا
لسلد ا 2009اصاصا .)82-81ا



قاعدة عمومية (شموليةالموازنة)
جمقنااقنعدةاااللجل ةا فااالجازنةااالنلةاتشلؿا نمةااانفقنتاجاإل راداتاهغضااانظراعفا

نجاعيػػنا اجل ػػندرىنا حلػػند ا 2008اصا )59ااجاجمػػؽاىػػذهاااقنعػػدةاالا ػػجزا فا ػػتـاتخ ػ صا

اداتاجاانفقػ ػػنتاهنإلسػ ػػـاجاالهأػ ػػغا
إ ػ ػرادالل ػ ػ فاانفقػ ػػةالحػ ػػددة ا ا فااالجازنػ ػػةاتشػ ػػلؿا ل ػ ػػعااإل ػ ػر ا
االخ صاايناهناتناثا ظيرااالر زااالناثاااحق قػثااأدجاػة اجهناتػناثا سػنعداتفل ػؿااارقنهػةاعأػأا

االػ ػػنؿااالػ ػػنـالػ ػػفاقهػ ػػؿاااسػ ػػأطةاااتشػ ػػر ل ةا ااحػ ػػنج ا 2009اصا )167ا لػ ػػنا فاىنػ ػػنؾات أفػ ػػةا

اأح جؿاعأأااإل راداتااالنلةاح ثا ج داطر قتنفااتقد رااانفقنتاجاإل راداتااالنلةاىلناطر قػةا
االجازنػػةااا ػػنم ةاجطر قػػةااالجازنػػةااإل لنا ػػة ح ثامػػثاااطر قػػةااألجاػػأا ػػتـاعلػػؿالقن ػػةاه ػ فا

اإل راداتاجاانفقنتاعفاهندالل ف ا ػـاإدراجااالهأػغااا ػنمثامقػط اج لػناااطر قػةااا نن ػةام ػتـار ػدا
نمػػةااال ػػرجمنتاجلػػنا قنهأيػػنالػػفاإ ػراداتادجفاعلػػؿااالقن ػػة اجااطر قػػةااا نن ػػةاىػػثاااسػػنمدةا

جاالتهلةا لهد اإلعتهنراتاس نس ةاجلنا ةا ننشد ا 2000اصاصا)93-91


قاعدة عدـ التخصيص (مبدأالشيوع)
ػتـامػثاىػذهاااقنعػػدةات ل ػعااإل ػراداتااالنلػةاجاانفقػػنتااالنلػةااأسػنةااالنا ػةاااجاحػػدةادجفا

رهػػطا جاتخ ػ صا الػػفاىػػذهااإل ػرادراتالػػعانػػجعالحػػددالػػفااانفقػػنتاجلػػفاىنػػنات تسػػباإسػػـا

شلجا ةااالجازنة .ا

جقدا حدثاهلضااإلستننناتاهح ثا ػتـاتخ ػ صالهأػغاللػ فاهيػدؼاتحسػ فاخدلػةالػنا
االأ ث ا 2002اصا .)28ا
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قاعدة توازف الموازنة
د ااتسػػنعانطػػنؽادجرااادجاػػةاجازد ػػندادر ػػةاتػػدخأينامػػثا نمػػةااال ػػنالتاااح نت ػػة اح ػػثا

ػػهحتااالجازنػػةا داةالػػفا دجاتاااس نسػػةااالنا ػػةاتأ ػػأاإا يػػنااادجاػػةااتحق ػػؽا ىػػدامينااإلقت ػػند ةا
جاإل تلنع ةاجااس نس ة اج تـاذاؾالفاخالؿاتح ـااادجاةاهنإلنفنؽااالنـاسجاناهناز ندةا جااانقص ا

جرمعا سلنراااضرامبا جتخف فيناجعقداااقرجضاجسدادىناتهلناألجضنعينااالنلػةا طنقػة ا 2010ا

صا )182ا لػػنامػػثااال ػػراااحػػد ثا

ػػهحالفيػػجـاااتػجازفاىػػجاااتػجازفااالقت ػػند ااالجضػػجعثا

دجفااإلىتلنـاهتجازفااانفقػنتااالنلػةالػعااإل ػراداتااالنلػةا لػناىػجامػثاااف ػراااتقأ ػد اح ػثاهػد ا

األخػػذاهف ػرةاتػػدخؿااادجاػػةااتحق ػػؽااإلسػػتقرارااإلقت ػػند اجقهػػجؿام ػرةاج ػػجداع ػػزامػػثااالجازنػػة ا
جاالت ػػنهانحػػجااإلقت ػراضا أحػػدال ػػندراااتلج ػػؿامػػثااالجازنػػةا حلػػند ا 2008اصا )59اجىػػذها
ا س ػػتادع ػػجةااأتخأ ػػثاع ػػفاااتػ ػجازفام ػػثااالجازن ػػةاه ػػؿاااتخأ ػػثاع ػػفام ػ ػرةاااتػ ػجازفااا ل ػػثامق ػػطاهػ ػ فا

اإل راداتاجاال نر ؼادجفاتحق ؽاتجازفاإقت ند اجا تلنعثا أهثااال أحةاجاالتطأهنتااالنلة.

لنامثامأسػط فاجلػفاجاقػعالشػنر عاقػجان فااالجازنػةااالنلػةاايػناميػثالأتزلػةاهلهػد اسػنج ةا

االجازنػةاهح ػػثاتهػد الجازنتيػػنالػػعاهدا ػةاااسػػنةااال الد ػةاجتنتيػػثاهننتينميػػن اج ػذاؾالهػػد اهناشػػلجا ةا
جااش ػ جع ام ػػالاتخ ػػصاااس ػػأطةااافأسػػط ن ةا نجاع ػػنال ػػفااإل ػػراداتااالنلػػةااتغط ػػةانفق ػػنتاعنل ػػةا

هل نين اإالا نيناتخرجاعفاىذ فااالهػد فام لػنا خػصااالػنحاجاالسػنعداتامػثااآلجنػةااألخ ػرامػثا

إط ػػنرات ػػر ساله ػػد ااالعتل ػػنداعأ ػػأااا ػػذاتامتق ػػجـاهتج ػػواتأ ػػؾااال ػػنحاجاالس ػػنعداتاإا ػػأااانفق ػػنتا
ااتطج ر ةا لشرجعاقننجفااالجازنةااالنلة ا 2001اصا .)1ا
 2.2.5المراحؿ المختمفة لمموازنة العامة (دورة الموازنة العامة)
ق داهدجرةااالجازنةااالنلةااالراحؿااالت نلأةاااتثاتلراهينااالجازنػةاااسػنج ة اح ػثاتهػد ا

لرجراهلرحأتثااإلعتلنداجااتنف ذاجانتينناهلرحأةااال ار لةا
ىذهااالراحؿاهلرحأةااإلعداداجااتحض را ا
جاارقنهػػة اج ل ػػفاتتهػػعاااخط ػجاتااارم س ػ ةاالرحأػػةاإعػػدادالشػػرجعاقػػننجفااالجازنػػةااالنلػػةا لػػناىػػجا

لللجؿاهوااد اااسأطةاااجطن ةااافأسط ن ةاعأأااانحجاااتناثا ه راجف ا 2012اصا :)50ا
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وزارة المالية
تقوم بإعداد تقرير حول الوضع
املايل يف األول من أيار مايو

جملس الوزراء
يقوم بإعداد السياسات املالية
للسنة القادمة خالل حزيران
يونيو

وزارة المالية الموازنة العامة
تقوم بإعداد اإلطار االقتصادي
الكلي خالل حزيران يوليو

وزارة المالية الموازنة العامة
إصدار بالغ املوازنة يف األول
من متوز يوليو لكافة مراكز
املسؤولية

كافة مراكز المسؤولية

المجلس التشريعي
تقوم لجنة الموازنة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة
ولمدة شهر ومن ثم يتم عقد جلسة خاصة يتم من

خاللها إعتماد مشروع الموازنة وإصداره بصورة قانون

مرحلة إعتماد الرئيس
للموازنة العامة

تمر العملية بمرحلتين
المرحلة األولى األول من أغسطس
نموذج اإلستراتيجية

جملس الوزراء
يقوم بدراستها خالل أسبوعني
وعرضها على اجمللس التشريعي
يف األول من تشرين الثاين
نوفمرب

المرحلة الثانية خالل أغسطس
توزيع أسقف الموازنة

وزارة المالية الموازنة العامة
يتم دراسة مشاريع املوازنة لكافة الوزارات
وجتميعها للوصول إىل مشروع موازنة السلطة
ككل وتقدميها جمللس الوزراء يف النص
األول من تشرين األول أكتوبر

ا
ش ؿارقـا )2.2ا جضحالراحؿاإعدادالشرجعااالجازنةااالنلةااد اااسأطةاااجطن ةااافأسط ن ة ا

المرحمةاألولى :مرحمة إعداد الموازنة العامة لمدولة
إفاعلأ ةاإعػدادااالجازنػةاىػثا جاػأااال ارحػؿاج دقيػناألنيػناتح ػـادجرةااالجازنػةاجألفانتػنمنا

ىذهااالرحأةاتنل ساعأأا ل عااال ارحػؿاااالحقػة اجلسػمجا ةاإعػدادىناجتنف ػذىناتقػعاعأػأاااسػأطةا
ااتنف ذ ػػةا اااح جل ػػةام ػػثا ػػؿادجؿااال ػػناـ اا ػػذاؾا ق ػػعاعأ ػػأاع ػػنتؽاااح جل ػػةاجض ػػعاااس نس ػػنتا

جااهرالنااتحق ؽا ىداؼااال تلعااإلقت ند ةاجاإل تلنع ة اه نلػنا نح ػرادجراااسػأطةاااتشػر ل ةا

هنالننقشةاجاإلقراراجلفا ـااالراقهةامثا رااألح نفا ر ب  2001اصا .)32ا

جتل ػػرالرحأ ػػةاإع ػػدادااالجازن ػػةاهخل ػػساخطػ ػجاتاجى ػػثا نات ػػناثا طنق ػػة ا 2010اصاصا

184-183؛ا اجقننجفااالجازنةااالنلةارقـا7االنـا:)1998
الخطوة األولى :إعداد إطار مشروع الموازنة العامة

إفاإعػػداداإطػ ػنرالشػػرجعااالجازن ػػةاالس ػػمجا ةاجز ػػرااالنا ػػة اإفاإع ػػداداىػػذاااإلط ػػنرااا ػػذ ا

تضػػلفاإت نىػػنتاااس نسػػةااالنا ػػةاجال نن ػػنتاااخ ازنػػةااالنلػػةااأدجاػػةامػػثاضػػجنال ػػندراااتلج ػػؿا

االتنحػةاداخأ ػنااجخنر ػن اجلتطأهػنتااإلنفػنؽااالػنـ الػعارهػطاذاػؾااإلطػنراه ل نن ػنتالجازنػةااانقػػدا
األ نهثالفا ية اجهناخطةااالنلةااأتنل ةااإلقت ند ةاجاإل تلنع ةالفا يػةا خػر اتقػدـاااػج ازرةا
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هناتلنجفالعااا يػنتااالخت ػةامػثااألجؿالػفاشػيرا ػنر لػن ج)الػفاااسػنةااالنا ػةااا نر ػةاتقر ػ اارا

جتحأ ػ الااإاػػأال أػػساااػػجزارناحػػجؿاااجضػػعااالػػناثااالػػنـالػػعاتجقلػػنتالجضػػجع ةااحر ػػةااال ػجاردا
جاإلاتزالنتاخالؿااافترةااالتهق ةالفاااسنةااالنا ةاجااتج

نتااجضعاس نسةااإلست نهةااأتطجراتا

اإلقت ػػند ةااالتجقلػػة اج سترشػػدال أ ػػساااػػجزراناهيػػذااااتقر ػػرام ػػثاجضػػعااال ش ػراتاجااس نس ػػنتا
ااخن ةاإلعدادااالجازنةااالنلةااأسنةااالنا ةاااقندلةاقننجفارقـ ) 7االنـ .(1998ا
الخطوة الثانية :إصدار باغ الموازنة العامة
إفااإلدارةااالنلػةااألجازنػةاهػج ازرةااالنا ػةاىػثااالسػمجاةاعػفاإ ػداراهػالغااالجازنػةااالنلػػةا

جمثالجعداالا ت نجزااألجؿالفاشيراتلجزا ا جا ج)الفاااسنةااالنا ةاااحنا ة ا ـا تـاإرسناواإاأا
ل عاااج ازراتاجااي مػنتااالنلػة اميػجا حتػج اعأػأاااخطػجطااالنلػةاإلعػدادالشػرجعااالجازنػة الػعا

ه نننتاعفاعنن راااس نسػةااالنا ػةااأسػنةااالقهأػة اإاػأا ننػبا سػساتقػد رااانفقػنتااالنلػة ا لػنا

تضػػلفا ػػذاؾالجاع ػػدالجامػػنةاج ازرةااالنا ػػةاهلشػػرجعنتالجازنػػنتاااػػج ازراتاجااي مػػنتااالنلػػة ا اج ػػتـا

تحض راىذااااهالغاعأػأا سػنسااال شػراتااإلقت ػند ةاجااس نسػنتااالنا ػةاجاإلقت ػند ةاااللتلػدةا

لفال أساااجزران.

الخطوة الثالثة :إعداد مشروعات موازنات الو ازرات والييئات العامة
تـاإعدادالشرجعااالجازنةاااخن ةاهناج ازرةالػفاقهػؿااإلدارةااالنلػةااأشػمجفااالنا ػة اجذاػؾا

مثاضجناااتلأ لنتاجااه نننتااالذ جرةامثالنشجرااالجازنةااالنلة اجعأػأا ل ػعال ار ػزااالسػمجا ةا
مػػثاااسػػأطةاااجطن ػػةااافأسػػط ن ةااإلات ػزاـاااتػػنـاهنالجاع ػػدااالحػػددةااتقػػد ـالشػػرجعاقػػننجفااالجازنػػةا

االنلػػة اهح ػػثا قػػدـا ػػؿالر ػػزالسػػمجا ةالشػػرجعااالجازنػػةااأسػػنةاااقندلػػةااػػذاؾااالر ػػزامػػثالجعػػدا
ال ت نجزااألجؿالفا غسطسالفااالنـاااحناث .ا

الخطوة الرابعة :بحث مشروعات موازنات الو ازرات والييئات العامة ومناقشتيا
تـ اذاؾ امث اج ازرة ااالنا ة اهلد ا ف اتلدىن اااج ازرات اجااي منت ااالنلة اااتثاتلتهرالجازننتينا

زن الف الجازنة اااسأطة اااجطنة ااافأسط ن ة اهلقترحنت الجازننتين امث الجعد اال ا ت نجز ااالجعدا
االحددامثاهالغاإعدادااالجازنة ا ـ اتتجاأ ااإلدارات ااالختأفة اهج ازرة ااالنا ة اهحث اىذه ااالقترحنتا
جل ار لتين الف اااننح ة ااافن ة اجااحسنه ة اجلننقشة ااالسمجا ف امث اااج ازرات اجااي منت ااالنلة امثا

تفن

أين اجطأب الن ا حتن جف اإا و الف اه نننت اجللأجلنت اجلستندات اهلد اذاؾ اتقجـ ادامرةا

االجازنةااالنلةاه عدادالشرجعاقننجفااالجازنةااالنلة .ا
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الخطوة الخامسة :إعداد اإلطار النيائي لمموازنة وعرضو عمى مجمس الوزراء
هلد ا ف اتنتيث اج ازرة ااالنا ة الف اهحث اجلننقشة الشرجعنت الجازننت ا ل ع اااج ازراتا

جااي منت ااالنلة اااتنهلةااين اتقجـ اه عداد ااإلطنرااانينمث ااألجازنة اااذ ا تـ اعرضواعأأ ال أسا
ااجزران اإلتخنذ اقرار امث ا انقنط اخالؼ ا ـا حنؿالشرجع ااالجازنة ااالنلة اإاأ اااسأطة اااتشر ل ةا
هجال طفأ ا 2009اصا .)34ا

المرحمة الثانية :مرحمة اعتماد الموازنة

عنال ػػناتقػػدـااالجازنػػةاهش ػ ؿانيػػنمثالػػفاقهػػؿاجز ػػرااالنا ػػةاإاػػأاااسػػأطةاااتشػػر ل ة اجتقػػجـا

ازنػ ػػةااالنلػ ػػةاهش ػ ػ ؿاتف ػ ػ أثاجتقػ ػػد ـالقترحنتيػ ػػناقهػ ػػؿا فا ػ ػػتـا
ااأ نػ ػػةااافن ػ ػػةاهػ ػػدجرىناهد ارسػ ػػةااالج ا
اال ػػندقةاعأ يػػنالػػفاقهػػؿاااسػػأطةاااتشػػر ل ة ا لػػنامأسػػط ن نام قػػدـال أػػساااػػجزرانامػػثااألجؿالػػفا
نػػجملهرالػػفاااسػػنةااالنا ػػةااا نر ػػةااالجازنػػةااالنلػػةااالقترحػػةااأسػػنةااالنا ػػةاااقندلػػةاإاػػأااال أػػسا

ااتشػػر لثاال ار لتيػػناجاقرارىػػناجا ػداراقػػننجفااالجازنػػةااالنلػػةاااسػػنج اج قػػجـاجز ػػرااالنا ػػةاهتقػػد ـا
تقر ػراإا ػػأااال أ ػػساااتش ػػر لثاهشػػأفالش ػػرجعاق ػػننجفااالجازن ػػةااالنلػػةااا د ػػدةالتض ػػلنناااس نس ػػةا

االنا ةااالتهلةاجاالرت زاتااألسنس ةااألشػرجع ا ػـا

ػدراقػننجفااالجازنػةاقهػؿاهدا ػةاااسػنةااالنا ػةا

اا د دةاهلدااالننقشةاجاإلقرارا قننجفااالجازنةااالنلةارقـا )7ااسنةا .)1998ا
إف تقديـ الموازنة العامة لمسمطة التشريعية يحتمؿ ثاث أمور وىي:
إعتلندىنا لناىثاجا ػداراقػننجفااالجازنػة ا جارمضػين ا جاإدخػنؿاهلػضاااتلػد التاقهػؿا
إعتلندى ػػن اجى ػػذاا تطأ ػػبالجامق ػػةاااس ػػأطةاااتنف ذ ػػةاجى ػػثااا ي ػػةااالس ػػمجاةاعػ ػفاإع ػػداداجتحضػ ػ را

االجازن ػػة اجااس ػػهبام ػػثاذا ػػؾا فاااس ػػأطةاااتش ػػر ل ةاتل ػػؿاااش ػػلباجهنات ػػناثاتتر ػػزا ى ػػداميـاعأ ػػأا
إرضنناننخه يـاهز ندةااإلنفنؽ اجا فامثااالقنهؿام فاااح جلةاعنداإعدادىنااألجازنةا خذتاهلػ فا
اإلعتهنراااجضعااالناثاجاإلقت ند ااأدجاةاجعأ وا ننتالجامقةاااسأطةاااتنف ذ ةاعأأاااتلد التا

شرطنااقهجايناألنينااأل راد ار ةاه ل نن ػنتااادجاػةااجاااتزالنتيػنا ااحػنج ا 2009اصا )175اج ػتـا
إقراراقننجفاتنظ ـااالجازنةااالنلةااػد اااسػأطةاااجطن ػةااافأسػط ن ةام ػتـالػفاخػالؿاعػدةاخطػجاتا
جىثا لنا أث:
-

قػػدـال أػػساااػػجزرانالشػػرجعاقػػننجفااالجازنػػةااالنلػػةاإا ػأااال أػػساااتشػػر لثاقهػػؿاشػػير فا
عأأااألقؿالفاهدا ةاااسنةااالنا ة .ا
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 تح ؿاااسأطةاااتشر ل ةااالشرجعاإاأاا نةااالجازنةاجااش جفااالنا ةاادراستواجاهداناااػر ام واتف

أ نااجترمعاتج

نتينامثاىذااااشأفاإاأااال أس .ا

 -ا لقدااال أساااتشر لثا أسةاخن ةاالننقشةالشػرجعاقػننجفااالجازنػةااالنلػةاعأػأاضػجنا

تقر ػػراااأ نػػةاجتج ػ نتينام قػػرااالشػػرجعاهناتلػػد التاقهػػؿاهػػدناااسػػنةااالنا ػػةااا د ػػدةا جا
ل ػػدهاإا ػػأال أ ػػسااا ػػجزرانام ػػثال ػػدةا ق ػػنىناش ػػيرال ػػفات ػػنر اتق ػػد ليناإا ػػو ال ػػحجهناا

هلالحظػ ػػنتااال أػ ػػساااتشػ ػػر لثاإل ػ ػراناااتلػ ػػد التااالطأجهػ ػػة اجاعندتػ ػػواإاػ ػػأااال أػ ػػسا

ااتشر لثاخالؿالدةا ق نىنا سهجعنفالفاتنر ااإلحناةاإلقرارىن.

 ال تـااات ج تاعأأااالجازنةا لأةاجاحدة اجا فا تـااات ج تاعأأا ؿاهػنبالػفا هػجابااالجازنةاهش ؿالنف ؿ.

المرحمة الثالثة :مرحمة تنفيذ الموازنة

ىػػثالرحأػػةااإلاتػزاـاح ػػثاتأتػػزـاااح جلػػةاهلػػناتػػـاإعتلػػندهامػػثااالجازنػػةااالنلػػة امػػالا ػػجزا

ت ػػنجزاااهن ػػجداااللتل ػػدةاسػ ػجانام ػػثا نن ػػبااإل ػ ػراداتا جااافق ػػنتااالنل ػػةاإالاهل ػػدااار ػػجعااأس ػػأطةا
ااتشػر ل ةاإلعتلػندااات ػػنجزاقهػؿاتنف ػػذه ا لػناتنف ػػذااالجازنػةااػػد اااسػأطةاااجطن ػػةااافأسػط ن ةاميػثا
لسمجا ةاج ازرةااالنا ةاااتثاتضػعااألنظلػةاجتحػددااإل ػراناتاجااتج ػؽاجااحسػنهنتاجاعػداداااتقػنر را

ا ؿاللنلالتااادمعاجاإلستالـاااننت ةاعفاتنف ذااالجازنةااالنلةاهلنامثاذاؾااا ػنند ؽاااخن ػة ا

ج ػػذاؾاجضػػعاااقجاعػػداجاألنظلػػةاجاإل ػراناتاااتػػثاتح ػػـاتنف ػػذااالجازنػػةااالنلػػةاجلجازنػػنتاااي مػػنتا

االحأ ةاجاا نند ؽاااخن ةاجلجازننتااال سسػنتااالنلػة اججضػعاااترل ػزااالحنسػهثااأللػنلالتا

االنا ةاااخنصاهيناهلنا تفؽاجتهج ػباجت ػن ؼااالجازنػةااالنلػة اإضػنمةاإاػأاإدارةااانقد ػةاجتنظػ ـا
ااترت ه ػػنتااال ػ ػرم ةااأس ػػأطةااافأس ػػط ن ة اجادارةال ػػندراااتلج ػػؿااالختأف ػػةاجتنظ لي ػػناجرقنهتي ػػنا
جضهطين ا ـا تـاإنفنؽااالخ

نتااالر جدةامثاقننجفااالجازنةااالنلةاهننناعأػأا جالػرالنا ػةا

عنلػػةا جاخن ػػةاجهلج ػػباح ػجاالتالنا ػػةا
ر ػػداايػػنالخ

ػػدرىناااػػجز ر اجال ػػجزااا ػػرؼاعأػػأا ػػةانفقػػةااػػـا

ػػنتامػػثاقػػننجفااالجازنػػةااالنلػػةا لػػناال ػػجزاإسػػتخداـااالخ

ػػنتامػػثاغ ػػرا

ااغن ةاااتثااعتلدتالفا أينا قننجنرقـ ) (7اسنةا.)1998ا ا

المرحمة الرابعة :الرقابة عمي تنفيذ الموازنة

إختأػػؼااالخت ػػجفامػػثاعأ ػػـااالنا ػػةااالنلػػةام ػػثاتحد ػػداهدا ػػةاى ػػذهااالرحأػػةاح ػػثا ػػر ا

هلضػػيـا فاىػػذهااالرحأػػةاتت ػزالفالػػعالرحأػػةاااتنف ػػذاجاايػػدؼالػػفاذاػػؾاىػػجاإا ػزاـاااسػػأطةاااتنف ذ ػػةا
ههنجدااالجازنةاهش ؿادق ؽاللنا لنعاحدجثاخأؿا جاتالعباجااتأ ػدالػفاتحق ػؽااألىػداؼااالر ػجةا
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لنينا ااحنج ا 2009اصا )181اه نلنا ر اآخرجفا فاىذهااالرحأةاترامؽا ل ػعااال ارحػؿاهػدناا
لفااإلعداداج جالااأتنف ػذااضػلنفاإاتػزاـاااح جلػةاهناخطػةااالنا ػةااأدجاػةاسػجاناامػثاتنف ػذااانفقػنتا
جااإل راداتااالنلةاجمؽالنا ننامثاقننجفااالجازنةااالنلةا طنقة ا 2010اصا.)197
 2.2.6ىيكؿ الموازنة العامة في فمسطيف
لفادجاةاألخر اجمقنااأظرجؼاااسػنمدةام يػناجااللػن راااتػثا
ا
ختأؼاى ؿااالجازنةااالنلةا

ت ػػنؼاعأػػأا سنسػػينعلأ نتااالجازنػػةاس ػجانااتلأػػؽااأللػػراهللأ ػػنتااانفقػػنتااالنلػػةا جاإل ػرادات ا
جتتل زامأسط فاهي ؿاخنصاهينا تلنشأالعاظرجميػنا جنيػنادجاػةالحتأػة اح ػثاتت ػجفااالجازنػةا

االنلةالفا ننه فاىلنااإل راداتااالنلةاجاانفقنتااالنلةا عهداارازؽ ا 2002اصا .)15ا
اجاا دجؿاااتناثا جضحاى ؿااالجازنةااالنلةااأسأطةااافأسط ن ة .ا

جدوؿ رقـ ( )2.4ىيكؿ الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية
تبويب الموازنة العامة الفمسطينية

النفقات العامة وصافي اإلقراض

إجمالي اإليرادات العامة (صافي) والمنح:

لدن ف ا

إ لناثااإل رادات ا

جراجرجاتباجلنين :ا

نمثااإل رادات ا

عس ر ف ا

إ راداتا هن ةالحأ ة ا

نفقنتاغ رااأل جراجلنين :ا

إ راداتاضر ه ة ا

نفقنتاتشغ أ ة ا

إ راداتالقن ة ا

نفقنتاتحج أ ة ا

طرح:ااإلر نعنتاااضر ه ةا رد نت) ا

نفقنتارسلنا ة ا
نمثااإلقراض ا
اانفقنتاااتطج ر ةاللجاةالفاااخز نة ا

االنحاجاالسنعداتا إ راداتاخنر ة) :ا
لنحاادعـااالجازنة ا
لنحاادعـااالشنر عاااتطج ر ة ا

للجاةالفااالنحاجاالسنعدات
الرصيد الجاري (العجز  /الفائض)
الرصيد الكمي (قبؿ المنح والمساعدات)
الرصيد الكمي (بعد المنح والمساعدات)
موازنة التمويؿ
صافي التمويؿ مف المصارؼ المحمية
الرصيد المتبقي
الفجوة المالية
المصدر :قانوف الموازنة العامة لسنة ،2014وزارة المالية /اإلدارة العامة لمموازنة العامة ،ص ص .4-2
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 2.3النفقات العامة
مػػثاىػػذااااهنػػد اتػػـاااتطػ اػرؽاإاػػأاتطػػجرالفيػػجـااانفقػػنتااالنلػػة اتلر ػػؼااانفقػػنتااالنلػػة ا
اجتقس لنتااانفقنتااالنلة .ا
 2.3.1تطور مفيوـ النفقات العامة
تلتهرااانفقنتااالنلةا حدااألدجاتاااينلةاااتثاتلتلداعأ ينااادجاةامثاتحق ؽا ىدامينامػثا
عػػدةال ػػنالتال ػػؿااانػجاحثااإلقت ػػند ةاجاإل تلنع ػػةاجااس نسػ ةاجغ ارىػػن املػػفااالالحػػظا فا ج ػػوا

إنفػػنؽاااح جلػػةاتحػػدداتج ينتيػػناجس نسػػنتيناجهرال يػػناااقندلػػة اح ػػثا ظيػػراذاػػؾا أ ػػنالػػفاخػػالؿا
اإلعتلػػنداتااالنا ػػةااالخ

ػػةاايػػناجااتػػثاتسػػلأالػػفاخالايػػنااتحق ػػؽا ق ػػأادر ػػةالػػفاإشػػهنعا

إحت ن نتااالجاطن ف ا لنا فالفيجـااالنا ةااالنلةاتطجراعهرااازلفاتهلناادجرااادجاةالػفااادجاػةا

ااحنرسػػة اإاػػأااادجاػػةااالتدخأػػة ا ػػـاإاػػأااادجاػػةااالنت ػػة اهناتػػناثا نل ػػساىػػذااااتغ ػػراعأػػأالفيػػجـا
اانفقنتااالنلةاحسباااف رااالقت ند اااسنمدا هجازع تر ا 2012اصا.)36


المفيوـ التقميدي لمنفقات العامة في ظؿ الدولة الحارسة
م ػػثاظ ػػؿاااف ػػرااإلقت ػػند اااتقأ ػ ػد امػ ػ فاح ػػـااانفق ػػنتااالنل ػػةاى ػػجااا ػػذ ا ح ػػدداح ػػـا

اإل ػراداتااالنلػػةاااالزلػػةااتغط ػػةاتأػػؾااانفقػػنت اح ػػثا ػػننجاا حػػددجفالهأػػغااإلنفػػنؽاجتحد ػػداهنػػجدا
اا ػػرؼااات ػػثاتقت ػػراعأ ػػأاااجظ ػػنمؼااألسنسػ ػ ةااأدجا ػػةاجاات ػػثاه ػػدجرىنالل ػػفاتحد ػػدىنانفق ػػنتا
إستيال ةاجغ رالنت ػة اجتقأ ػؿاح ػـااإلنفػنؽااأحػدااألدنػثاللػنا ل ػفا مػرادااال تلػعالػفااالػجاردا

اإلقت ند ةاهش ؿا مضؿاج خفؼااالبنااالػناثاعػنيـ اج ػؿاذاػؾانتن ػنااػداجرااادجاػةااالحن ػدامػثا
ظؿاااف راااتقأ د ا ااجاد ا 2007اصا.)121



المفيوـ الحديث لمنفقات العامة في ظؿ الدولة المتدخمة
م ػػثاهدا ػػةاااق ػػرفااالش ػػر فاتل ػػددتااألزل ػػنتااإلقت ػػند ةاجظي ػػجرااا س ػػندااا ه ػػرااأ ػػدجؿا

اارسػلنا ةاللػنااتطأػباتػػدخؿااادجاػةاجتفل ػؿادجرىػػنامػثااانشػنطااإلقت ػػند اجهناتػناثاز ػندةااانلػػجا
اإلقت ند اااقجلث اج ؿااالجالؿاااسنهقةا رتاعأػأاعأػأالفيػجـاجح ػـاجطه لػةااانفقػنتااالنلػةا
هتن ػػجعا شػ ػ نايناججظنمفي ػػنااجاازد ػػنداح لي ػػن اج ػػهحتا داةاىنل ػػةام ػػثا ػػدااادجا ػػةااأت ػػدخؿااتحق ػػؽا
ىدامينااإلقت ند ةاجاإل تلنع ةاجااس نس ةا ااخط ب ا 2006اصا.)52ا ا
ا
ا
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مفيوـ النفقات العامة في ظؿ الدولة االشتراكية
ػهحتااادجاػةااإلشػت ار ةاهلػداق ػنـااا ػجرةاااشػ جع ةامػثارجسػ نعنـ  1917تألػبادجرا

اادجاػػةااالنت ػػةاهسػػهباتح ليػػناهأغأػػباعنن ػػرااإلنتػػنج اج ػػهحتالسػػنىلتينا ه ػرةامػػثااإلنتػػنجا
ااقجلث اجاتهلتاااتخط طاااقجلثااأنشنطااإلقت ػند ام ػنفااػذاؾا ػراجاضػحامػثاإزد ػندااانفقػنتا

االنلةاجتنجعينا ااجاد ا 2007اصا .)122ا
 2.3.2تعريؼ النفقات العامة

ىنػػنؾاعػػدةاتلر فػػنتااأنفقػنتااالنلػػةاح ػػثاعرميػػناااحػػنجا  2009اصا)122ا نيػػنالهأػػغا
لػفااالػنؿاتت أفػواخ ازنػةااادجاػةالػفاخػالؿاإدارتيػناجل سسػنتيناجى منتيػناجج ازراتيػنااالختأفػةاإلشػػهنعا
حن ػنتاعنلػة اه نلػناعرميػنااالأػثا  2003اصا)50ا نينعهػػنرةاعػفالهأػغالػفااانقػجدا خػرجالػػفا

ذلػػةااال ػجاطفاهيػػدؼاتحق ػػؽال ػػأحةاعنلػػة ا لػػناجعرميػػناأل جهثا  2001اصا)93اعأػػأا نيػػنا
لهأغالفااانقجداتنفقوااادجاػةا جااالػجاطفاهيػدؼاإشػهنعاااحن ػنتااالنلػة اجهػنارغـالػفاتلػدداطػرؽا
تلر ػػؼااانفقػػةااالنلػػةاإالا فا ل ػػعاىػػذهاااتلر فػػنتاتحتػػج اعأػػأا ر ػػنفااانفقػػةااالنلػػةاجىػػثاعأػػأا

اانحجاااتناث:


النفقة العامة عبارة عف مبمغ نقدي
ستلداىذاااار فا ىل توا جفااادجاةاتستخدـالهأغالفااانقجدالقنهؿاااح جؿاعأأاااسأعا

جااخدلنتاااالزلةاجتشغ أينااتتل فالفاتقػد ـاااخػدلنتااالنلػةامػثا نمػةااال ػنالتال ػؿااا ػح ةا
جااتلأ ل ػ ػػةاجاال تلل ػ ػػةاجاأللن ػ ػػةاجااقض ػ ػػنناجغ رى ػ ػػن ا جات ػ ػػدملينالقنه ػ ػػؿار جسااأللػ ػ ػجاؿااأق ػ ػػنـا

هلشرجعنتااادجاةااإلست لنر ة اهننناعأ ػوامػ فااالسػن فااال نن ػةاجاإلعفػنناتاااضػر هةاااللنجحػةا
لػػفاقهػػؿااادجاػػةاالاتلػػدانفقػػنتاعنلػػة ا لػػنا فاإسػػتخداـااانقػػدا سػػنعدامػػثاخأػػؽانظػػنـارقنهػػةاملػػنؿا
ع سااانظنـااال نثاااذ ا سيؿاعلأ ةاااتل زاه فا مرادااال تلعاجاإلخػالؿاهلهػد ااالسػنجاةا عهػدا

ااحل د ا 2005اصا.)174


تصدر عف الدولة أو أحد المؤسسات التابعة ليا
اانفقةااالنلةاىػثااانفقػنتاااتػثات ػدرالػفااادجاػةاخػالؿاللنرسػتيناانشػنطنتيناااتػثاتػ را

مػػثاااح ػػنةااالنلػػةالػػفااانػػنح ت فااإل تلنع ػػةاجاإلقت ػػند ة اه نلػػنااانفقػػنتااالته ػرعاهيػػناألغ ػراضا
لل نػػةاهيػػدؼاتحق ػػؽالنفلػػةاعنلػػةال ػػؿاهنػػننالس ػ دا جالدرسػػةا جاغ رىػػنات ػػنؼانفقػػنتاخن ػةا
ألنيػػنااػػـات ػػدرالػػفاخز نػػةااادجاػػةاهػػؿالػػفا شػػخنصاطه ل ػػةا جاإعتهنر ػػةا ذن هػػنت ا 2003اصا

صا )64-63ا
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تحقؽ المنفعة العامة بإشباع الحاجات العامة
ثاتتحقؽااالنفلةااالنلةاالاهدالػفاتػجمراشػرط فاىلػناج ػجداحن ػةاعنلػةاايػناجاتحق ػؽا

االدؿاجاالسنجاةاه فا مرادااال تلعاااجاحد ام تحقؽاااشرطااألجؿالفاق نـااادجاةاهلسػمجا تيناإت ػنها
إشهنعاحن نتا مرادااال تلعاه نلنا تحقؽاااشرطااا ننثالفاخالؿاح جؿا ل عااالجاطن فاعأأا

االنت نتاجااخدلنتاااننت ةاعفااإلنفنؽااالنـاهناتسنج انظ ارااتحلأيـا ل لنا نمةااالعهننااالنلةا
ناضرامب اج ضػناالا لتهػراخرج ػناعػفاىػذهاااقنعػدةالػناتقػجـاهػوااادجاػةامػثاهلػضااألح ػنفالػفا

تج ػػواهل ػػضااانفق ػػنتااالنل ػػةا ااتحج أ ػػة)اإا ػػأاهل ػػضاااقطنع ػػنتااإلقت ػػند ةاا ػػدعلينا جاارم ػػعا
لستج ااالل شةااهلضاااطهقنتامثااال تلعالفا

حنبااادخجؿااالحدجدةا-اإذا فاىذهااانفقػةا

مثااانين ةاسجؼاتحقؽالنفلةاعنلةالنينااإلقت ند ةاجاإل تلنع ةا اا ل د ا 2007اصاصا
.)50-49ا ا

جااسػػتنتن نااالػػناسػػهؽ امػ فااانفقػػنتااالنلػػةاعهػػنرةاعػػفالهأػػغالػػفااالػػنؿاتسػػتخدلوااادجاػػةا جا
إحد ااال سسنتااالنلةاااتثاتنشمينالفا لجاايناهق داإشهنعاحن ػةاعنلػة اج سػتخأصالػفاىػذاا

ااتلر ؼا فاعنن رااانفقةالتل أةاهنستللنؿالهأغانقد اجىذهااانقجدات جفاداخأةامثاااذلةااالنا ةا
اأدجاة ااج فا جفاااغرضالفااستللنايناسداحن ةاعنلة .ا
 2.3.3تقسيمات النفقات العامة
الا ج داتقس ـالأزـااأنفقنتاح ثا ؿادجاةاتتهعات ػن ؼاللػ فااأنفقػنتاتهلػناألجاج نتيػن ا

جا فاهش ؿاعنـا ل فاتقس ـااانفقنتاإاػأاقسػل فارم سػ فااجىلػناااتقسػ ـااانظػر ااالألػثاجااتقسػ ـا
االلأثاجىثاعأأااانحجاااتناث:
 2.3.3.1التقسيـ النظري العممي لمنفقات العامة
ػػأتثاتحػػتاىػػذاااالن ػجافاللػػن رالختأفػػةا ل ػػفااإلسػػتننداإا يػػناعنػػداااتفر ػػؽاه ػ فالختأػػؼا

نجاعااانفقنتااالنلةاعأأااانحجاااتناث:


التقسيـ الوظيفي لمنفقات العامة
تسـاىذااااتقس ـاهناهسنطةاجااجضجحاهح ثا تـاتخ

صانفقنتالحددةاا ػؿاجظ فػةالػفا

جظنمؼااادجاة اللنا سيؿاعأأااالجاطفاتتهعانشنطنتاااح جلةاجتسنعدا ضنامثاتحد دااإلت نها
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االػػنـااإلنفػػنؽاااح ػػجلثا ااشػػر ؼ ا 2002اصا )41اجت ػػنؼااانفقػػنتااالنلػػةاتهلػػنااجظنمفيػػنا
عأأااانحجاااتناثا ااجاد ا 2007اصاصا:)142-134

ػػنتاااالزل ػػةااأق ػػنـاهنش ػػنطنتاإقت ػػند ةال ػػؿا

 -النفقػػػات العامػػػة اإلقتصػػػادية:اى ػػثااالخ

االشػػنر عااإلقت ػػند ة ااالػػنحاجاإلعننػػنتااالقت ػػند ة انفقػػنتاااالزلػػةاالشػػنر عاااهن ػػةاااتحت ػػةا
اجتجم رال ندراااطنقةاجاانقؿ.

 -النفقات العامة اإلجتماعية:ا لخ

نتااات نمؿااال تلنعث اجااخدلنتااا ح ةاجااتلأ ل ةا

جااترم ي ة.

 النفقػػات العامػػة اإلداريػػة:اجىػػثات أفػػةاإدارةااال ارمػػؽااالنلػػةال ػػؿااارجاتػػباجل ػػنر ؼاتػػدر باجتطج را دانااا ينزااإلدار اجاانفقنتاااالزلةااتجم رااأللف.

 النفقات العامة العسكرية:اىثا ؿااانفقنتاااالزلػةااتػجم راااحلن ػةاجااػدمنعاعػفااادجاػةاس اػجاناننتانفقنتالهنشرةا جاغ رالهنشرة.

 -النفقػػات العامػػة الماليػػة:اتتضػػلفااانفقػػنتااالنلػػةااالخ

ػػةالػػفا ػػؿاسػػدادا قسػػنطاجمجامػػدا

ااد فااالنـاجاألجراؽاجااسنداتااالنا ةااألخر .
تقسيـ النفقات العامة حسب دوريتيا في الموازنة العامة (الوادي ،2007 ،ص )134



 النفقػات العامػة العاديػػة:اىػثااانفقػنتااا نهتػػةاااتػثاالاتتغ ػرالػفاسػػنةالنا ػةاألخػر اجىػػذااالالنثا فااالهأغااالخ صاايناالا تغ رال ؿااارجاتباجاأل جراجل نر ؼااانقؿاجغ رىن .ا

 النفقػػات العامػػة غيػػر العاديػػة:ا ل ػػفا فانسػػل ينانفقػػنتااسػػت ننم ة ا اااتػػثاالتظيػػراهش ػ ؿادجر امػػثااالجازنػػةااالنلػػةااأدجاػػة اجانل ػناتظيػػراحسػػباااحن ػػةاإا يػػنا نفقػػنتاااط ػجارئال ػػؿا
ااحرجباجل نمحةااا جارثاااطه ل ةاجااهطناةاجغ رىن.
تقسيـ النفقات العامة حسب نطاؽ سريانيا:



لتلداىذااااقسـاعأأالهد اشلجؿااإلنفنؽامتقسـااانفقنتااالنلةاإاأاقسل ف :ا

 نفقػػات عامػػة مركزيػػة:اىػػذاااانػػجعالػػفااانفقػػنتالػرتهطاهنال ػػأحةاجاالنفلػػةااالنلػػةاا نمػػةا مػرادااادجاػةال ػػؿات أفػػةاتػجم راإسػػتقراراااجضػػعااأللنػث اجهناتػػناثا حلػػؿا نلػؿاعهميػػناعأػػأااالجازنػػةا
االنلة .ا

 نفقات عامة محمية:اىػذهااانفقػنتاخن ػةاتػرتهطاهلنطقػةا غرام ػةالحػددةاداخػؿاإقأػ ـااادجاػة اجتتحقػ ػػؽااال ػ ػػأحةااألنتفل ػ ػ فاداخػ ػػؿاىػ ػػذاااإلقأ ػ ػ ـامقػ ػػطال ػ ػػؿال ػ ػػرجمنتااا يرهػ ػػنناجاال ػ ػػنةا
جاإلت نالتاجغ رىن.
ا
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تبعا لتأثيرىاعمى اإلنتاج القومي
تقسيـ النفقات العامة ً
ل فاتقس ـااانفقنتااالنلةاتهلنااتأ رىناعأأااإلنتنجاااقجلثاعأأااانحجاااتناث:

 النفقػات العامػة الحقيقيػة:ا ق ػػداهيػناتأػؾااانفقػنتاااتػثات ػرمينااادجاػةامػثالقنهػؿاااح ػػجؿاعأ ػػأاس ػػأعاجخ ػػدلنتا جار جسا لػ ػجاؿاإنتن ػػةا نالرته ػػنتاجااليل ػػنتاااالزل ػػةااسػ ػ رااال ارم ػػؽا
االنلػ ػػة اس ػ ػجاناااتقأ د ػ ػػةا جاااحد ػ ػػةاااتػ ػػثااقتضػ ػػنىناتػ ػػدخؿااادجاػ ػػةامػ ػػثاااح ػ ػػنةااالقت ػ ػػند ةا

جاال تلنع ة اجاانفقنتااإلست لنر ةااارسلنا ةا ر ب ا 2001اصا.)161

 النفقات العامة التحويمية:ا ق داهيناتأؾااانفقنتاااتػثاالا ترتػباعأ يػناح ػجؿااادجاػةاعأػأاسأعاجخدلنتاجر جسا لجاؿااجاحتأاز ندةالهنشرةاهنادخؿاااقجلث اإنلناتيػدؼاإلعػندةاتجز ػعا

ااػػدخؿاجاػػجاه ػػجرةا زم ػػةاا ػػناحاااطهقػػةااافق ػرةالػػفاخػػالؿاتحج ػػؿاا ػػزنالػػفاااػػدخؿاااقػػجلثا
عػػفاطر ػػؽااادجاػػةالػػفاهلػػضااافمػػنتااال تلنع ػػةا ه ػرةاااػػدخؿاإا ػأاهلػػضااافمػػنتااألخػػر ا
لحػػدجدةاااػػدخؿ اجاال ػػنؿاعأػػأاذاػػؾااإلعننػػنتاجاالسػػنعداتااال تلنع ػػةااالختأفػػة:ا ناضػػلنفا

اال تلػػنعثاجاإلعننػػنتاضػػداااهطناػػةاجاعننػػنتاغػػالنااالل شػػة اجاإلعننػػنتااالقت ػػند ةاااتػػثا
تلنحيػػنااادجاػػةااػػهلضااالشػػرجعنتاااخن ػػةاهق ػػداتخفػ ضا سػػلنرالنت نتيػػن اجىػػذهااانفقػػنتا

التتـاعندةاهلقنهؿا هجال طفأ ا 2009اصا.)98

 2.3.3.2التقسيـ الوضعي العممي لمنفقات العامة (حالة السمطة الوطنية الفمسطينية)
ل فاتلر ػؼاااتقسػ ـاااجضػلثاااللأػثااأنفقػنتااالنلػةاهأنػواتأػؾاااتقسػ لنتاااتػثاتتهننىػنا

االجازننتااالنلةااأدجؿااالختأفةااستننداااإاأااالعتهػنراتاااجاقل ػةا جاااللأ ػة اجخن ػةااالعتهػنراتا
اإلدار ةاجااجظ ف ةاااتثاتدعجامثاااغناباإاأاعدـااالاتزاـاهناتقس ـااالألثااأنفقة األفاااتقس لنتا

ااجضل ةاتستنداملأ ناإاأااعتهنراتاعأل ةا نالعتهنراتاااجظ ف ػة اااتنر خ ػةاجاإلدار ػة اج ل ػفا فا

اإلدار ااتحد ػدالسػمجا ةاااي مػةااإلدار ػةاااقنملػةاهنإلنفػنؽ ا
تتل ؿاااتقس لنتاااجضػل ةامػثاااتقسػ ـا ا
لنا ل فااأتقسػ لنتاااجضػل ةا فاتتل ػؿاهناتقسػ ـاااػجظ فثااتجضػ حانشػنطااادجاػةاجمحػصالػد ا

فننةا يزتينامثا داناجظنمفيػن اج ػر اااػهلضا فااا لػعاهػ فاااتقسػ ل فااإلدار اجااػجظ فثاللػنا

سلحاهأفات جفااالجازنةااالنلةالجازنةارقنهةاجلجازنػةا دانامػثاذاتاااجقػتا هػجازع تػر ا 2012ا
؛اجاا ل د ا 2007اصا .)67ا
صا 41ا
اجتنقسـااانفقنتاحسبالجازنةاااسأطةااافأسط ن ةاإاأاقسل فارم س فاىلن -:ا
 اااقسػػـااألجؿ:ااانفقػػنتاااتشػػغ أ ةاجىػػثااات ػػنا ؼااالسػػتلرةاااالزلػػةاإلدارةاااللػػؿ اهللنػػأا فال ػػرجمنتاااتشػػغ ؿاىػػثااات أفػػةاااتػػثاتتضػػلفا ات ػػنا ؼالتلأقػػةاهناللػػؿاجتشػػلؿااارجاتػػبا
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جاأل ػػجراجاال ػػالجاتاجاانفق ػػنتاااتش ػػغ أ ةاجااتحج أ ػػةااأ ػػج ازراتاجاال سس ػػنتااالنل ػػةاجاأل يػ ػزةا

ااتنف ذ ةااألخر ااأسأطةاااجطن ة.ا ا

 اااقسـااا ننث:اميثااانفقنتااارسلنا ةا جاااتطج ر ةااجىثاااتثاتنفػؽااز ػندةاااطنقػةااإلنتن ػة اجتشلؿاالتالؾااأل جؿااارسلنا ةاجااتحج التااارسلنا ةااألشنر عاجاانفقنتاااتطج ر ةااأدجاةا
قننجفااالجازنةااالنلةارقـا )7ااسنةا .)1998ا

جدوؿ رقـ ( )2.5نسبة النفقات التشغيمية والرأسمالية والتطويرية إلى إجمالي النفقات العامة
النفقات التشغيمية
السنة

اإلجمالي

النفقات الرأسمالية والتطويرية

 %مف إجمالي
النفقات العامة

اإلجمالي

 %مف إجمالي
النفقات العامة

إجمالي النفقات
العامة

1999

3,960.90

57%

2,956.90

43%

6,917.80

2000

3,904.00

67%

1,944.00

33%

5,848.00

2001

4,541.20

64%

2,544.70

36%

7,085.90

2002

4,872.00

73%

1,769.00

27%

6,641.00

2003

5,165.00

81%

1,227.00

19%

6,392.00

2004

6,238.00

78%

1,725.00

22%

7,963.00

2005

7,825.00

81%

1,829.00

19%

9,654.00

2006

9,244.00

82%

2,037.00

18%

11,281.00

2007

9,553.00

83%

1,985.00

17%

11,538.00

2008

8,933.00

74%

3,114.00

26%

12,047.00

2009

10,880.70

91%

1,061.83

9%

11,942.53

2010

10,485.80

91%

986.96

9%

11,472.76

2011

11,338.20

89%

1,382.80

11%

12,721.00

2012

10,518.20

85%

804.90

6%

12,416.20

2013

12,221.70

87%

702.90

5%

14,059.10

2014

11,039.50

85%

627.40

5%

12,978.50

المصدر :إعداد الباحث  :االعتماد عمى التقارير السنوية لمعمميات المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية -
اإليرادات والنفقات ومصادر التمويؿ.
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 الماحظة األولى:اإفاإ لػناثانسػهةااانفقػنتااػـاترتقػثاانسػهةا %100األفاىنػنؾانفقػنتا
خػ ػػر اتػ ػػـات نىأيػ ػػنال ػ ػػؿااافنمػ ػػدةااالحأ ػ ػػةاجااخنر ػ ػػة ا ػ ػػنمثااإلق ػ ػراض اجاالػ ػػدمجعنتا

االخ

ةال ؿاضر هةااأللالؾاجاانقؿاعأأاااطرؽ .ا

 الماحظػػة الثانيػػة:احنجاػػتاااد ارسػػةااار ػػجعاإاػػأاااتقػػنر رااالنا ػػةااأسػػأطةااافأسػػط ن ةاقهػػؿا
االػػنـا2008اجاػػـاتػػتل فالػػفاذاػػؾاهػػنارغـالػػفااإلت ػػنؿاهػػج ازرةااالنا ػػةامػػثاراـااهللاااتػػثا
مندتاهتلذراإعطنناىذهاااه ننػنتااألف اهنإلضػنمةاالػدـاتجمرىػنااعأػأااالجقػعااإل ترجنػث ا

للػػناات يػػتاااد ارسػػةاااػػأاااأ ػػجنااأد ارسػػنتاااسػػنهقةاااتػػثاتتطرقػػتاايػػذاااالجضػػجعال ػػؿا
دراسةا هجال طفأا  .)2009ا
ا

شكؿ رقـ ( )2.3يوضح نسبة النفقات التشغيمية والرأسمالية والتطويرية إلى إجمالي النفقات
العامة
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الفصل الجالح
الطريقة واإلجراءات
ا

 3.1مقتم
 3.2ميهجً ات ل
 3.3ط ق مجع ا ًاىا
 3.4جمتنع ات ل
 3.5عًي ات ل
 3.6أد ات ل و خت ا متى صتقها وث اتها
 3.7ملعاجلا

إلحصائً

الفصؿ الثالث
الطريقة واإلجراءات
 3.1مقدمة
تننجؿاىذااااف ؿاج فناالنينااادراسة اج ػؿالػفال تلػعاااد ارسػةاجع نتيػن اج ػذاؾا داةا
اادراسةااالستخدلةاجطرؽاإعدادىن اج دقيناج هنتين ا لنا تضلفاىذااااف ؿاج ػفنااإل ػراناتا

ااخن ػػةاهتقنػ فا دجاتاااد ارسػػةاجتطه قيػػن اج خ ػػرااااللنا ػػنتااإلح ػػنم ةاااتػػثاتػػـااالعتلػػنداعأ يػػنا

مثاتحأ ؿااادراسة .ا

 3.2منيجية الدراسة
ا

اح ػثاإنػواقػػداتػـاتحد ػػدا جانػباج هلػػنداااظػنىرةالجضػعاااد ارسػػةالسػهقنالػػفاخػالؿال ار لػػةا

اادراسنتاااسنهقةااالتلأقةاهلجضجعااادراسةاااتثاتسلأاإاأاااتلرؼاعأأادجراضر هةاااػدخؿامػثا
تلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتاااضر ه ة .ا

مقدااتهلتاىذهااادراسةااالػنيناااج ػفثاااتحأ أػثاااػذ ا يػدؼاإاػأاتػجم راااه ننػنتاجااحقػنمؽاعػفا

االش أةالجضجعااادراسةااتفس رىناجااجقجؼاعأأادالالتين.

 3.3طرؽ جمع البيانات
اعتلدتااادراسةاعأأانجع فالفاااه نننت :
 3.3.1البيانات األولية
ح ػػثاتػػـاااتطػػرؽااأه ننػػنتااألجا ػػةاهناهحػػثامػػثااا ننػػبااال ػػدانثاعهػػراتطػػج راإسػػتهننةا
اللرمةادجراضر هةااادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ػةاج رىػناعأػأااإلنفػنؽاااح ػجلثامػثاضػجنا

ااتشػػر لنتاااضػػر ه ةالػػفاج يػػةانظػػرا ػػؿالػػفااال أف ػ فاجاالػػنلأ فامػػثادجامػػراضػػر هةاااػػدخؿامػػثا

قطػػنعاغػزة ا لػػناتػػـااالسػػتلننةاهنالجازنػػنتاااح جل ػػةااالنشػجرةاعهػػرالجقػػعاسػػأطةااانقػػدااافأسػػط ن ةا
اأفترةا 1998ا-ا)2014امثاااج جؿااأنسباااالزلةااق نسااانسهةاااتػثاتشػ أيناضػر هةاااػدخؿا
لفااإل راداتااالنلةامثااالجازنة اج رىناعأأااالنفنؽااالنـ .ا

جهلػػداذاػػؾاتػػـاإسػػتخداـااإلختهػػنراتااإلح ػػنم ةااالننسػػهةاهيػػدؼاااج ػػجؿااػػدالالتاذاتا

ق لةا اجل شراتاتدعـالجضجعااادراسة .ا
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 3.3.2البيانات الثانوية
تلتال ار لةااا تباجاادجر نتاجاالنشػجراتاااخن ػةا جااالتلأقػةاهنالجضػجعاق ػداااد ارسػة ا

جااتثااتتلأؽاهدجراضر هةااادخؿامثاتلج ؿااالجازنةاااح جل ةاج رىناعأأااإلنفػنؽاااح ػجلثامػثا
ضػجناااتشػر لنتاااضػػر ه ة اج ال ار ػعاقػداتسػػيـامػثاإ ػراناااد ارسػةاهشػ ؿاعألػػث اجذاػؾاهغػػرضا
ااتلرؼاعأأاجاألسػساااطػرؽااالأل ػةاااسػأ لةامػثا تنهػةاااد ارسػنت اج ػذاؾا خػذات ػجراعػنـاعػفا

آخرااالست داتاااتثاحد تا اجتحدثامثال نؿااادراسة .ا

 3.4مجتمع الدراسة
ت ػػجفال تلػػعاااد ارسػػةالػػفا نمػػةااال أف ػ ف اجاالػػنلأ فامػػثادجامػػراضػػر هةاااػػدخؿ اح ػثا
تل ؿاعددااالجظف فامثادامرةاااضر هةامثااالحنمظنتاااشػلنا ةاا163الجظػؼ اجلػفالحنسػه فا

اال أفػ فاااللنػػج فا اااشػر نتااارهح ػػةااالسػ أةامػثامأسػػط فا االسػنىلة اجشػػر نتا شػػخنص)ا
جمقنااأللأجلنتااالستلدةالفاج ازرةااالقت ندااافأسط نثااهجاقعا  .)6467ا

 3.5عينة الدراسة
تػػـا خػػذاع نػػةاعش ػجام ةالػػفال تلػػعاااد ارسػػةا لػػنا أػػثا22الػػفالػػجظفثاضػػر هةاااػػدخؿا

ج )150ال ػػفالحنس ػػهثااال أفػ ػ فاجاي ػػـاعالق ػػةاهلحنس ػػهةاض ػػر هةااا ػػدخؿاحس ػػباللندا ػػةاس ػػت ففا
نلهسجف :ا

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 

ا









n

حيث إف :
:N

ح ـااال تلعا

:d

نسهةاااخطأااجتسنج ا0.05

:z

اادر ةااالل نر ةااالقنهأةاالستج ااادالاةا0.95ااجتسنج اا 1.96ا

:p

نسهةاتجمراااخن

ةاجاالحن دةا=ا0.50

جقداتـاتجز عااإلستهننةاعأأا ل عا مراداع نةااادراسة اجتػـااسػتردادا150ااسػتهننة اجهلػدا

تفحػػصااالسػػتهنننتاتػػـااسػػتهلندااسػػتهننتنفالػػفااسػػتهنننتااالحنسػػه فااال أف ػ ف انظ ػرااالػػدـاتحقػػؽا
ااشرجطااالطأجهػةااإل نهػةاعأػأااالسػته نف اجهػذاؾا ػجفاعػددااالسػتهنننتاااخنضػلةااأد ارسػةا22ا
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اسػػتهننةالػػفالػػجظفثاضػػر هةاااػػدخؿاج148الػػفااالحنسػػه فااال أف ػ فاهضػػر هةاااػػدخؿ اجاا ػػداجؿا
ااتنا ةاته فاخ نمصاجسلنتاع نةااادراسةاا لنا أث :ا

-

توزيع عينة الدراسة حسب عاقتو بالضريبة

تض ػػحال ػػفا ػػدجؿا )3.1ا فال ػػنانس ػػهتوا%87.1ال ػػفاع ن ػػةاااد ارس ػػة ال ػػفااالحنس ػػه فا

اال أفػ ػ فاه ػػدمعاض ػػر هةااا ػػدخؿ اه نل ػػنا%12.9ال ػػفال ػػجظفثادجام ػػراض ػػر هةااا ػػدخؿ اجق ػػداس ػػلتا
ااهنح ػػةالػػفاخػػالؿاشػػلجؿااال نػػةاا ػػؿالػػفااال أف ػ فاجلػػجظفثادجامػػراضػػر هةاااػػدخؿ اااتأ ػػدالػػفا
االست نهنتالفاخالؿالقنرنةااست نهةا يتػثااالخت ػنص اذاتال ػناحالتضػنرهةاىػـااال أفػ فا

جل اجظفثاااضر هة.

جدوؿ ( )3.1توزيع عينة الدراسة حسب عاقتو بالضريبة
العاقة الضريبية

-

النسبة المئوية %

العدد

ل أؼ

148

87.1

لجظؼاضر هة

22

12.9

المجموع

170

100.0

توزيع عينة الدراسة حسب العمر

تضػػحالػػفا ػػدجؿا )3.3ا فالػػنانسػػهتوا%7.1الػػفااالهحػػج فاتقػػؿا علػػنرىـاعػػفا25ا

سنة اه نلنا%17.1النيـاتتراجحا علػنرىـاهػ فا 26ا–ا35اسػنة) اجتتػراجحا علػنرا%32.9الػفا
االهحػػج فاه ػ فا 36ا-ا)45اسػػنة ا لػػنااانسػػهةاااهنق ػػةالػػفااالهحػػج فاجااهناغػػةا%43اللػػفاتز ػػدا
علنرىـاعفا45اسنة.ا لنا فااحتجاناع نةااادراسةاا نمةااافمنتاااللر ةا لط يػنانجعػنالػفااا قػةا

مثاتل أيناال تلعااادراسة .ا

جدوؿ ( :)3.3توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمر
العمر

25اسنةامأقؿ

العدد

النسبة المئوية %

12

7ا

26 - 35اسنة

29

17.1

36 - 45اسنة

56

32.9

 46 - 55سنة

37

21.8

56اسنةامأ ر

36

21.2

المجموع

170

100.0
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-

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
تضػػحالػػفا ػػدجؿا )3.4ا فالػػنانسػػهتوا%7.6الػػفاع نػػةاااد ارسػػةالػػفاااحن ػػأ فاعأػػأا

ش ػػيندةااا ننج ػػةااالنل ػػةامق ػػط اه نل ػػناهأغ ػػتانس ػػهةاااحن ػػأ فاعأ ػػأاش ػػيندةااا ػػدهأجـا%12.9ال ػػفا
االهح ػػج ف ا ل ػػناااحن ػػأ فاعأ ػػأاش ػػيندةاااه ػػناجر جسامق ػػداهأغ ػػتانس ػػهتيـا %65.9اج%12.4ا

حن ػػأ فاعأػػأاشػػيندةااالن سػػت ر اج%1.2الػػفاحلأػػةاشػػيندةاااػػد تجراة اج ػػدؿاذاػػؾاعأػػأااىتلػػنـا
ااهنح ةاهننتقننا مرادااال نةالفاحلأةااال ىالتااالأل ة اح ثا ز داذاؾالػفا ػدؽانتػنمناااد ارسػةا

ح ثااال ىؿااالألثااألست ه فا لنحيـاال نن ةاميـا هراالجضجعااادراسة .ا
جدوؿ ( )3.4توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
المؤىؿ العممي

-

ننج ةاعنلة

13

7.6

دهأجـ

22

12.9

ه ناجر جس

112

65.9

لن ست ر

21

12.4

د تجراة

2

1.2

المجموع

170

100.0

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

تضػػحالػػفا ػػدجؿا )3.5ا فالػػنانسػػهتوا%15.3الػػفاع نػػةاااد ارسػػةاتخ

ػػيـااالألػػثا

ػػنتا خػػر .اجهنانسػػهةااأد ارسػػةامػػذاؾا ز ػػدالػػفا ػػدؽانتنم يػػناح ػػثاااتخ

ػػنتااالنا ػػةا

"لحنسػ ػ ػػهةاجا%29.4ااتخ
تخ

العدد

النسبة المئوية %

ػ ػ ػػيـااالألػ ػ ػػثا"اإدارةا علػ ػ ػػنؿا" ا لػ ػ ػػنا%55.3الػ ػ ػػنيـا

جاإلدار ةا راقدرةاعأأاميـالجضجعااادراسة .ا

جدوؿ ( )3.5توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

التخصص

العدد

النسبة المئوية %

لحنسهة

26

15.3

إدارة

50

29.4

خر

94

55.3

المجموع

170

100.0

64

ػ ػ ػػحنبا

-

توزيع عينة الدراسة حسب الحصوؿ عمى دورات تدريبية

تضػحالػػفا ػدجؿا )3.6ا فالػػنانسػػهتوا%33.5الػفاع نػػةاااد ارسػةاح ػػأجااعأػػأادجراتا

تدر ه ةام لنا تلأؽاهتطه ؽاااقننجفاااضر هثاه نلنا%66.5ا ح أجاااعأأا ادجرة .ا
جدوؿ ( )3.6توزيع عينة الدراسة حسب الحصوؿ عمى دورات تدريبية
العدد

الحصوؿ عمى دورات تدريبية

النسبة المئوية %

نلـ

57

33.5

ال

113

66.5

المجموع

170

100.0

 3.6أداة الدراسة
استندتااادراسةاعأأااالستهننة اح ثاتـاتجز ػعااالسػتهننةاعأػأا ل ػعاإمػرادااال نػةاا لػعا

ااه نننتاااالزلةااأدراسة ،جاقداتـاتقس ـااالستهننةاإاأاعدةالحنجرا لنا أث:

 القسـ األوؿ:ا ت جفالفاااه نننتااألجا ةاال نةااادراسةاج ت جفالفا6امقرات
 القسػػـ الثػػاني :تضػػلفا سػػمأةاتخػػتصادجراضػر هةاااػػدخؿامػػثاتلج ػػؿااالجازنػػةاااح جل ػػةا
ج رى ػػناعأ ػػأااإلنف ػػنؽاااح ػػجلثام ػػثاض ػػجناااتش ػػر لنتاااض ػػر ه ةاجت ػػـاتقسػ ػ لواإا ػػأاع ػػدةا

لحنجرا لنا أث:

 .1ااالحػػػجرااألجؿ:الالنلػ ػػةاااش ػ ػرامحاجاانسػ ػػباااضػ ػػر ه ةاج رىػ ػػناعأػ ػػأااإل ػ ػراداتاااضػ ػػر ه ةا
ج ت جفالفا6امقرات.

 .2ااالحجرااا ننث:ااإلعفنناتاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ةاج ت جفالفا5امقرات.

 .3ااالح ػػجرااا نا ػػث:اااتن ػػز التاااض ػػر ه ةاج رى ػػناعأ ػػأااإل ػاػراداتاااض ػػر ه ةاج ت ػػجفال ػػفا5ا
مقرات.

 .4ااالحجراااراهع:اطرؽاج سنا باتقػد راجتح ػ ؿاااضػر هةاج رىػناعأػأااإل ػراداتاااضػر ه ةا
ج ت جفالفا5امقرات.

 .5ااالحجراااخنلس:اااخ ـاااتش لثاج ػرهاعأػأااإل ػراداتاااضػر ه ةاج ت ػجفالػف11امقػرةا
جقػدا ننػػتااإل نهػنتاعأػػأا ػؿامقػرةااحسػػباالق ػنساا ػػنرتا لػناىػػجالجضػحامػػثا ػػدجؿا

رقـا  .)3.7ا
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جدوؿ رقـ( :)3.7مقياس ليكارت الخماسي
درجة الموافقة لجامؽاهشدة ا لجامؽ ا لحن د ا غ رالجامؽ ا غ رالجامؽاهشدة ا
الدرجة

5ا

3ا

4ا

2ا

1ا

 3.6.1صدؽ االستبياف:

دؽااالستهننةا لنثاااتأ دالفا نيػناسػجؼاتقػ سالػنا عػدتااق نسػوا االسػنؼ ا:1995ا

 )429ا لػػنا ق ػػداهنا ػػدؽا"اشػػلجؿااالسػػتهننةاا ػػؿااالنن ػػراااتػػثا ػػبا فاتػػدخؿامػػثاااتحأ ػػؿا
لػ ػػفاننح ػ ػػة اججضػ ػػجحامقراتي ػ ػػناجلفرداتي ػ ػػنالػ ػػفاننح ػ ػػةا نن ػ ػػة اهح ػ ػػثات ػ ػػجفالفيجلػ ػػةاا ػ ػػؿال ػ ػػفا
سػػتخدلين" عه داتاجآخػػرجفا 2001ا )179اجقػػداقنلػػتاااهنح ػػةاهناتأ ػػدالػػفا ػػدؽا داةاااد ارسػػةا
لنا أث :ا

.1

صدؽ فقرات االستبيافا:اتـاااتأ دالفا دؽامقراتااالسته نفاهطر قت ف .ا

الصدؽ الظاىري لألداة ( صدؽ المحكميف)

قنلػػتاااهنح ػػةاهلػػرضا داةاااد ارسػػةامػػثا ػػجرتينااألجا ػػةاعأػػأال لجعػػةالػػفااالح ل ػ فا

تأافػػتالػػفا )7ا عضػػننالػػفا عضػػنناااي مػػةاااتدر س ػ ةامػػثا نللػػةااألزىػػراجاا نللػػةااإلسػػالل ةاا

لتخ

فامثااالحنسهةاجاإلدارةاجااإلح نن .ا

ج جضحااالأحؽارقـا )1ا سلننااالح ل فاااذ فاقنلجاالش جر فاهتح ـا داةااادراسة .ا

جقػداطأهػتاااهنح ػةالػفااالح لػ فالػفاإهػداناآراميػـامػثالػد الالملػةااالهػنراتااق ػنسالػػنا

جضػػلتاأل أػػو اجلػػد اجضػػجحا ػ نغةااالهػػنراتاجلػػد الننسػػهةا ػػؿاعهػػنرةااألحػػجراااػػذ ا نتلػػثا

إا ػػو اجل ػػد ا فن ػػةاااله ػػنراتااتغط ػػةا ػػؿالح ػػجرال ػػفالح ػػنجرالتغ ػ ػراتاااد ارس ػػةااألسنسػ ػ ةاى ػػذاا
هنإلضنمةاإاأااقتراحالنا رجنواضرجر ناالفاتلد ؿا

نغةااالهنراتا جاحذمين ا جاإضنمةاعهنراتا

د ػػدةاألداةاااد ارسػػة اج ػػذاؾاإهػػداناآراميػػـام لػػنا تلأػػؽاهناه ننػػنتااألجا ػػةا اااخ ػػنمصاااشخ ػ ةا

جااجظ ف ةااالطأجهةالفااالهحج ف اإاأا ننبالق نساا نرتااالستخدـامثااالستهننة .ا

جتر زتاتج ينتااالح ل فاعأأاانتقنداطجؿااالستهننةاح ثا ننػتاتحتػج اعأػأاهلػضا

االهنراتااالت ررة ا لنا فاهلػضااالح لػ فان ػحجااهضػرجرةاتقأػ صاهلػضااالهػنراتالػفاهلػضا

االحنجراجاضنمةاهلضااالهنراتاإاأالحنجرا خر .
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جاس ػػتنندااإا ػػأااالالحظ ػػنتاجااتج ي ػػنتااات ػػثا ه ػػداىنااالح ل ػػجفاقنل ػػتاااهنح ػػةاهػ ػ رانا

ااتلد التاااتثااتفؽاعأ يناللظـااالح ف اح ػثاتػـاتلػد ؿا ػ نغةااالهػنراتاجحػذؼا جاإضػنمةا
ااهلضااآلخرالنين.ا ا
.2

صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة
تـاحسنبااإلتسنؽاااداخأثاافقراتااالسته نفاعأأاع نةااستطالع ةاح ليناا22الفردة ا

جذاؾاهحسنباللنلالتااالرتهنطاه فا ؿامقرةاجاادر ةااا أ ةااألحجراااتنهلةاجاا دجؿارقـا )3.8اا
ه فاللنلالتااالرتهػنطاهػ فا ػؿامقػرةاجااللػدؿااا أػثاافقػراتالحجرىػن ااجااػذ ا هػ فا فاللػنلالتا

االرتهػنطاااله نػػةادااػػةاعنػػدالسػػتج ادالاػػةا 0.05ا) ح ػثاإفاااق لػػةااالحتلنا ػػةاا ػػؿامقػرةااقػػؿالػػفا
0.05اجق لػػةاrااالحسػػجهةاا هػػرالػػفاق لػػةاrااا دجا ػػةاجااتػػثاتسػػنج ا 0.432ااجهػػذاؾاتلتهػػرا ػػؿا

اافقراتا ندقةاالناجضلتااق نسو ا

جدوؿ رقـ ( :)3.8الصدؽ الداخمي لمفقرات
الفقرة

مسمسؿ

معامؿ

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المحور األ وؿ :ماءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
1

تلتهراااشرامحاااضر ه ةااا د دةامثاااقننجفااا د دالالملةاا ل عااال أف فالفا

0.524

0.012

0.714

0.000

0.734

0.000

4

ااحدالفااالغنالةامثااانسباااضر ه ةاخفضالفاحنالتاااتيرباااضر ب.

0.680

0.000

5

ااشرامحاااضر ه ةامثاااقننجفااا د دالالملةاأل حنبااادخجؿااالنخفضة.

0.547

0.008

0.498

0.018

2
3

6

ح ثااانسباااخن ةاه ؿاشر حةا

للػػدالتاج سػػلنراااضػػر هةاااحنا ػػةات ػ د اإا ػػأاز ػػندةااإل ػػراداتاااض ػػر ه ةامػػثا
االجازنةاااح جل ة .ا
ااشرامحاجاانسػباااضػر هةامػثاظػؿاااقػننجفااا د ػداتحقػؽااالدااػةاجاالسػنجاةاهػ فا
اال أف ف.

تخف ػ ػ ضاااضػ ػػر هةاعأػ ػػأاااشػ ػػر نتااالسػ ػػنىلةا للػ ػػؿاعأػ ػػأاز ػ ػػندةااإل ػ ػراداتا
ااضر ه ةالفاخالؿاااحدالفاااتيرباااضر هث.

المحور الثاني :اإلعفاءات وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
1
2

ز ندةااإلعفنناتاااضر ه ةاأل حنباااػدخجؿااالنا ػةامػثاااقػننجفااا د ػدا ػ د ا
إاأاز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.

ز ػػندةااإلعفػػنناتاااضػػر ه ةاااللنجحػػةااألمػرادااالػػند فاجذج اااػػدخجؿااالحػػدجدةا
مثاااقننجفااا د دا د اإاأاز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.
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0.669

0.001

0.821

0.000

مسمسؿ
3

معامؿ

الفقرة
اإلعفنناتاااضر ه ةاااللنجحةامثاقننجفاضر هةااادخؿااا د داتش عااال أف فا
عأأاسداداااضر هةادجفاتأخ ر.

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.685

0.000

تطه ؽااإلعفػنناتاه ػجرةاعنداػةاعأػأا نمػةاممػنتااال أفػ فا لتهػراتشػ لناايػـا
4

عأػػأاتقػػد ـاإق ػ ارراتيـاااضػػر ه ةاه ػػجرةاسػػأ لةاللػػنا ػ د اإاػػأاز ػػندةااإل ػراداتا

0.585

0.004

ةامثااالجازنةاااح جل ة.
ا
ااضر ه
5

اإلعفنناتاااضر ه ةااال قتةاااتثاتلنحااأل أؼامثاهدا ةاح نةااالشرجعاتشػ عا
عأأاز ندةااالشنر عاداخؿاااهالداجلفا ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

0.817

0.000

المحور الثالث :التنزيات الضريبية وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
1
2
3
4
5

تلداااتنز التاااجاردةاجمؽاااقننجفااا د دالفا ىـاااحجامزاااتثاتش عااال أف فا
عأأااإلست لنراجلفا ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

ز ندةانسهةاااخ ـاااتش لثااألأتزل فاهدمعاااضر هةامػثااألشػيرااألجاػأالػفا

ااسنةاااضر ه ةاتلتهراتش لناايـاادمعاااضرامبااالستحقةاعأ يـ

تجع ةااال أف فاهناتنز التاجااخ جلنتاااجاردةامثاقننجفاضػر هةاااػدخؿاتللػؿا
عأأاتسي ؿاإ راناتاااتح

ؿاااضر هث اجز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة

ز ندةانسهةاااتنز التاعأػأاااػدخؿاتشػ عااال أفػ فاعأػأادمػعااالسػتحؽاعأػ يـ ا
ـاز ندةاح
جلفا ا

أةااإل راداتاااضر ه ة

اعتلنداااخسنرةاجترح أيناإاأاخلساسنجاتاتشػ عااال أػؼاعأػأادمػعاااضػر هةا
االستحقةاعأ و اجلفا ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة

0.697

0.000

0.775

0.000

0.605

0.003

0.685

0.000

0.717

0.000

المحور الرابع :طرؽ وأساليب تقدير وتحصيؿ الضريبة وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
1
2
3
4
5

تلتهػػراإ ػ ػراناتاتح ػػ ؿاااضػ ػرامباس ػػيأةاجغ ػػرال أف ػػةاجالاتأخػػذاجقت ػػناج ي ػػداا
ه ر فاللنا راعأأاز ندةااإل راداتاااضر ه ة.
اإل ػ ػراناتااالتهلػ ػػةامػ ػػثاتح ػ ػ ؿاااض ػ ػرامباتسػ ػػنىـامػ ػػثاااحػ ػػدالػ ػػفاااتيػ ػػربا

ااضر هث.

تنجعاطرؽاج سنا باتح ػ ؿاااضػر هةاتشػ عااال أػؼااػدمعاااضػر هةااالسػتحقةا
عأ و.
االالقةاه فااال أؼاجلألجراااتقد رات راعأأاتقد راق لةاااضر هة.
تطج راااحجامزاااتش ل ةاجاعندةااانظرام ينالػفامتػرةاألخػر اتز ػدالػفااإلاتػزاـا
هدمعاااضر هةااالستحقةاجهناتناثاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

0.559

0.007

0.783

0.000

0.822

0.000

0.481

0.023

0.701

0.000

المحور الخامس :الخصـ التشجيعي وأثره عمى اإليرادات الضريبية
1

ااخ ـاااتش لثا حفزااال أؼاعأأادمعااالسػتحؽاعأ ػواضػلفامتػرةاااخ ػـا
االسلجحاهين.
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0.466

0.029

مسمسؿ
2
3
4
5

6

معامؿ

الفقرة
غرالةاتأخ رااادمعاتحفزااال أؼاعأأاسرعةادمعااالستحؽاعأ و.
لتهػ ػػراااخ ػ ػػـاااتش ػ ػ لثاااللنػ ػػجحااأل أػ ػػؼاعػ ػػنلالا سػ ػػنىـامػ ػػثاتحف ػ ػػزادمػ ػػعا

ااضر هة.

إدراجانظ ػػنـاااس ػػأف نتااخت نر ػػناجح ػػجؿااال أ ػػؼاعأ ػػأاخ ػػـاتشػ ػ لثام ػػثا
قننجفاااضر هةا لداعنلالالحفزاااتسي ؿاتح

ؿاااضر هة.

دمػػعاااضػػر هةاعنػػداتقػػد ـااإلقػراراااضػػر هثاخػػالؿااألرهػػعاشػػيجرااألجاػػأاإلنيػػننا
ااسنةااالنا ةا لدالالملنااز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

ػػتـاتطه ػػؽاااغ ارل ػػنتاجاالقجه ػػنتا ل ػػناى ػػثاجاردةام ػػثاااق ػػننجفاعأ ػػأااالتيػ ػره فا

جاالخػػناف فااقجاعػػداإعػػداداااحسػػنهنتاااضػػر ه ةاللػػنا سػػنىـامػػثاز ػػندةاح ػ أةا

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.497

0.018

0.678

0.001

0.560

0.007

0.769

0.000

0.522

0.013

اإل راداتاااضر ه ة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "20تساوي 0.432
 .3صدؽ اإل تساؽ البنائي ألقساـ الدراسة
ػػدجؿارقػػـا )3.9ا ه ػ فاللػػنلالتااإلرتهػػنطاه ػ فاللػػدؿا ػػؿاقسػػـالػػفا قسػػنـاااد ارسػػةالػػعا

االلدؿااا أثاافقراتااالستهننةاجااذ ا ه فا فاللػنلالتااالرتهػنطاااله نػةادااػةاعنػدالسػتج ادالاػةا
 0.05اح ثاإفاااق لةااالحتلنا ةاا ؿاقسـا قؿالفا .0.05ا
جدوؿ رقـ (  :)3.9معامؿ االرتباط بيف معدؿ كؿ لحجراجالمعدؿ الكمي لاستبانة ا
معامؿ االرتباط

القيمة االحتمالية

المحور

0.894

0.000

اا ننث

اإلعفنناتاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

0.672

0.000

اا ناث

ااتنز التاااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

0.698

0.000

0.852

0.000

0.875

0.000

األجؿ ا

ااراهع ا

عنواف القسـ
لالنلػةاااشػرامحاجاانسػباااضػر ه ةاج رىػناعأػأااإل ػراداتا
ااضر ه ة ا

طػ ػػرؽاج سػ ػػنا باتقػ ػػد راجتح ػ ػ ؿاااضػ ػػر هةاج رىػ ػػناعأػ ػػأا
اإل راداتاااضر ه ة

ااخنلس ا ااخ ـاااتش لثاج رهاعأأااإل اراداتاااضر ه ة

*ق لةاrااا دجا ةاعندالستج ادالاةا0.05اجدر ةاحر ةا""20ااتسنج ا 0.423ا
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 .3.6.2ثبات فقرات االستبانة :Reliability
لنا هنتا داةااادراسةام لنثاااتأ دالفا فااإل نهةاست جفاجاحدةاتقر هناااجات رراتطه قيػنا

عأأااألشخنصاذاتيـامثا جقنتا االسنؼ ا:1995ا )430اجقػدا ػرتاااهنح ػةاخطػجاتااا هػنتا
عأأااال نةااالستطالع ةانفسيناهطر قت فاىلناطر قةااات زمةااان ف ةاجللنلؿا افنا رجنهنخ .ا
 -1طريقة التجزئة النصفية  :Split-Half Coefficientا
تـاإ نداللنلؿاارتهنطاه رسجفاه فاللدؿااألسمأةااافرد ةااارتهةاجللدؿااألسمأةااازج ػةا

اارتهػػةاا ػػؿاهلػػداجقػػداتػػـات ػػح حاللػػنلالتااالرتهػػنطااهنسػػتخداـاللنلػػؿاارتهػػنطاسػػه رلنفاه ػراجفا
اأت ح حا )Spearman-Brown Coefficientاحسباااللنداةااااتنا ة:ا ا
2ر
للنلؿااا هنتا=ااا   1ر ح ثاراللنلؿااالرتهنطاجقداه فا ػدجؿارقػـا )4.10ا هػ فا فا

ىننؾاللنلؿا هنتا ه رانسه ناافقراتااالسته نفاح ثاهأػغاللنلػؿااا هػنتاا ل ػعامقػراتااالسػتهننةا
)0.858ااجىجاا هرالفا0.70االلنا طلمفاااهنح ةاعأأااستخداـااالستهننةاه ؿاطلأن نة ا
جدوؿ رقـ ( :)3.10معامؿ الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
عػػػػػػػػػدد معامػػػػػؿ

المحور عنواف المحور

األجؿ ا

الفقرات االرتباط

لالنل ػػةاااشػ ػرامحاجاانسػػػباااض ػػر ه ةاج رىػ ػػناعأ ػػأااإل ػ ػراداتا

معامػػػػػػػػؿ

االرتبػػػػاط

المصحح

6

0.850 0.739

اا ننث

اإلعفنناتاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

5

0.754 0.605

اا ناث

ااتنز التاااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

5

0.808 0.678

5

0.834 0.716

6

0.818 0.693

28

 0.752ا  0.858ا

ااراهع ا

ااضر ه ة ا

طػ ػ ػػرؽاج سػ ػ ػػنا باتقػ ػ ػػد راجتح ػ ػ ػ ؿاااضػ ػ ػػر هةاج رىػ ػ ػػناعأػ ػ ػػأا
اإل راداتاااضر ه ة

ااخنلس ا ااخ ـاااتش لثاج رهاعأأااإل راداتاااضر ه ة
ا

ل عااافقرات ا
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 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدلتاااهنح ةاطر قةا افنا رجنهنخااق نسا هنتااالستهننةا طر قةا نن ةااق نسااا هػنتا

جقدا ه فا دجؿارقـا )3.11ا فاللنلالتااا هنتالرتفلةاح ػثاهأػغاللنلػؿااا هػنتاا ل ػعامقػراتا
االسػ ػػتهننةا ااالتلأقػ ػػةاهلػ ػػجظف فاضػ ػػر هةاااػ ػػدخؿ)اا0.887اجهأػ ػػغاللنلػ ػػؿااا هػ ػػنتاا ل ػ ػػعامق ػ ػراتا
االستهننةا ااالتلأقةاهنالحنسه فااال أف ف)اا0.895ااجىجاا هرالػفا0.70االلػنا طلػمفاااهنح ػةا
عأأااستخداـااالستهننةاه ؿاطلأن نة .ا

جدوؿ رقـ ( :)3.11معامؿ الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)
المحور

عدد

عنواف المحور

الفقرات

معامؿ ألفا
كرونباخ

األجؿ ا

لالنلةاااشرامحاجاانسباااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة ا

6

0.802

اا ننث

اإلعفنناتاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

5

0.873

اا ناث

ااتنز التاااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

5

0.884

5

0.891

6

0.892

28

0.887

ااراهع ا

طرؽاج سنا باتقد راجتح

ؿاااضر هةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة

ااخنلس ا ااخ ـاااتش لثاج رهاعأأااإل راداتاااضر ه ة
ا

ل عااافقرات ا

 3.7المعالجات اإلحصائية:
اتحق ػػؽا ىػػداؼاااد ارسػػةاجتحأ ػػؿاااه ننػػنتاااتػػثاتػػـات ل ليػػن امقػػداتػػـااسػػتخداـااالد ػػدالػػفا
األسػػنا بااإلح ػػنم ةااالننسػػهةاهنسػػتخداـاااحػػزـااإلح ػػنم ةااألأػػجـااال تلنع ػػة

Statistical

)Package for Social Science ( SPSSااح ثاتـاترل زاجادخػنؿاااه ننػنتاإاػأاااحنسػبا
اآلاث احسبالق نساا ػرتاااخلنسػثاادر ػةااالسػتخداـاا 1اغ ػرالجامػؽاهشػدة ا2اغ ػرالجامػؽ ا

3الحن د ا4الجامؽ ا5الجامؽاهشدة) اجاتحد داطجؿامترةالق نساا رتاااخلنسثا اااحدجدااادن نا
جاالأ ن)ااالستخدـامثالحنجرااادراسة اتـاحسنبااالد ا )4=1-5ا ـاتقس لواعأػأاعػددامتػراتا

االق ػػنساااخلسػػةااأح ػػجؿاعأػػأاطػػجؿااافق ػرةا ا  )0.8=5/4اهلػػداذاػػؾاتػػـاإضػػنمةاىػػذهاااق لػػةا

إاأااقؿاق لةامثااالق نساا جىثاااجاحدااا ح ح)اجذاؾااتحد داااحدااألعأأااأفترةااألجاأاجى ذااا

ج دجؿارقـا )3.12ا جضحا طجاؿااافتراتا لنا أث :ا
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جدوؿ رقـ ( :)3.12مقياس ليكرت الخماسي
التقدير غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة
الدرجة 1

3

2

4

5

جم لنا أثال لجعةالفااألسنا بااإلح نم ةااالستخدلةامثاتحأ ؿاااه نننت :ا
 .1تـاحسػنبااات ػ ارراتاجاانسػبااالمج ػةااأتلػرؼاعأػأااا ػفنتاااشخ ػ ةاالفػرداتاااد ارسػةا
جتحد دااست نهنتا مرادىنات نهاعهنراتااالحنجرااارم س ةاااتثاتتضلنينا داةااادراسة.

 .2االتجسػػطاااحسػػنهثا Meanاجذاػػؾااللرمػػةالػػد اارتفػػنعا جاانخفػػنضااسػػت نهنتا م ػرادا
ااد ارسػػةاعػػفا ػػؿاعهػػنرةالػػفاعهػػنراتالتغ ػراتاااد ارسػػةااألسنسػ ة الػػعااالأػػـاهأنػػوا ف ػػدامػػثا

ترت ػػبااالهػػنراتاحسػػبا عأػػأالتجسػػطاحسػػنهثا ا شػػؾ ا 1996ا )89اعألػػناهػأفاتفسػ را

لد ااإلستخداـا جالد ااالجامقةاعأأااالهنرة.

 .3تـااستخداـااالنحراؼااالل نر ا)(Standard Deviationاااأتلرؼاعأأالػد اانحػراؼا
اس ػػت نهنتا مػ ػراداااد ارس ػػةاا ػػؿاعه ػػنرةال ػػفاعه ػػنراتالتغ ػ ػراتاااد ارس ػػةاجا ػػؿالح ػػجرال ػػفا

االح ػػنجرااارم سػ ػ ةاعػ ػفالتجس ػػطيناااحس ػػنهث اج الح ػػظا فااإلنحػ ػراؼااالل ػػنر ا جضػػػحا
ااتشتتامثااست نهنتا مػراداااد ارسػةاا ػؿاعهػنرةالػفاعهػنراتالتغ ػراتاااد ارسػةاإاػأا ننػبا
االحػػنجرااارم س ػ ة ام ألػػنااقترهػػتاق لتػػوالػػفااا ػػفرا ألػػناتر ػػزتااالسػػت نهنتاجانخفػػضا
تشػػتتيناه ػ فااالق ػػنسا اإذاا ػػنفااالنح ػراؼااالل ػػنر اجاحػػدا ػػح حنامػػأعأأام لنػػثاعػػدـا

تر زااالست نهنتاجتشتتين)ا

 .4اختهنرا افنا رجنهنخااللرمةا هنتامقراتااالستهننة.
 .5للنلؿاارتهنطاه رسجفااق نسا دؽااافقرات.
 .6للنداةاسه رلنفاهراجفااأ هنت.

 .7اختهػػنرا جاػػجل رجؼ-سػػلرنجؼااللرمػػةانػػجعاااه ننػػنتاىػػؿاتتهػػعاااتجز ػػعاااطه لػػثا ـاالا ا
1- Sample K-Sا) .ا

 .8اختهنراtاالتجسطاع نةاجاحدةااOne sample T testااللرمةااافرؽاه فالتجسطااافقرةا
جاالتجسطاااح ند ا"."3

 .9اختهنراtااأفرجؽاه فالتجسطثاع نت فالستقأت ف.
 .10تحأ ؿااالنحداراااخطثاااهس طا .)Simple Linear Regression
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الفصل الرابع
إختبار الفرضيات
ا

الفصؿ الرابع
إختبار فرضيات الدراسة
4.1

تحميػػؿ الفرضػػية الرئيسػػة األولػػى التػػي تػػنص عمػػى" :اتفعيػػؿ ضػػريبة الػػدخؿ يػػؤدي إلػػى
زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية"

إلختهنرااافرض ةاتـاتقس ليناإاأامرض نتامرع ة اجتـاإختهنرىػنالػفاخػالؿاتحأ ػؿامقػراتا
االسػػتهننةاتػػـااسػػتخداـااختهػػنرTاال نػػةاجاحػػدةااللرمػػةالػػناإذاا ننػػتالتجسػػطادر ػػةااالسػػت نهةاقػػدا

ج ػػأتاإا ػأادر ػػةاااح ػػنداجىػػثا3ا ـاال ام ػ ذاا ننػػتا Sigا هػػرالػػفا)0.05ام ػ فالتجسػػطاآرانا
األمراداحجؿاااظنىرةالجضعاااد ارسػةاالا ختأػؼا جىر ػناعػفادر ػةاااح ػنداجىػثا 3ا لػناإذاا ننػتا
Sigا قػػؿالػػفا)0.05امػ فالتجسػػطاآرانااألمػرادا ختأػػؼا جىر ػػناعػػفادر ػػةاااح ػػنداجىػػثا 3اجمػػثا

ىذهاااحناةا ل فاتحد دالناإذاا نفالتجسػطااإل نهػةا ز ػدا جا ػنقصاه ػجرةا جىر ػةادر ػةاااح ػندا
جىػػثا.3اجذاػػؾالػػفاخػػالؿاق لػػةااالختهػػنرام ػ ذاا ننػػتاق لػػةااالختهػػنرالج هػػةامللنػػنها فااالتجسػػطا
ااحسنهثااإل نهةا ز داعفادر ةاااح نداجاال سا ح ح .ا

أوالً :اختبار الفرضية الفرعية األولى" :اماءمة الشرائح والنسب الضػريبية فػي قػانوف ضػريبة

الدخؿ لعاـ  2015يؤدي إلى زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية "

تـااستخداـااختهنراTااللرمةالناإذاا ننتالتجسطادر ةااالست نهةاقداج أتاإاأادر ػةا

اادرسػةامػػثا
ااح ػنداجىػثا3ا ـاال.اجاانتػنمناااله نػػةامػثا ػدجؿارقػـا )4.1اتجضػػحاآرانا مػراداع نػةا اا
مقراتااالحجرااألجؿا لالنلةاااشرامحاجاانسباااضػر ه ةاج رىػناعأػأااإل ػراداتاااضػر ه ة)اجتهػ فا

اانت ػػنمنا فا عأ ػػأامقػ ػرةاحس ػػبااا ػػجزفااانس ػػهثاى ػػثااافقػ ػرةارق ػػـا )4اجاات ػػثات ػػنصاعأ ػػأا"ااح ػػدال ػػفا
االغنالةامثااانسباااضر ه ةاخفضالفاحنالتاااتيرباااضر ب" اح ثانناػتا عأػأانسػهةاقهػجؿا

هأغتا  )%78.7ج ر عاذاؾاهأفااال نػةاااخن ػةااأل أفػ فاجىػـااال ػراإسػت نهةا ل أػجفاهناتأ ػدا

إاأاخفضانسباااضر هةاعأأالدخجالتاااشػر نت ا لػنا قػؿااافقػراتاقهػجالام ننػتااافقػرةارقػـا )3ا
جااتثاتنصاعأأا"ااشرامحاجاانسباااضػر هةامػثاظػؿاااقػننجفااا د ػداتحقػؽااالدااػةاجاالسػنجاةاهػ فا

اجعأػػأاااػرغـالػػفااارضػػناعػػفاااشػرامحا
اال أفػ ف"اح ػػثانناػػتا دنػػأانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%59.1ا
ااضر ه ةااا د دةاخ ج نااأدخجؿاااضل فةاإالا فاىننؾااستلراراااشلجرااالنـاهضلؼااالدااػةا
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مػػثاااق ػجان فاااضػػر ه ةاللػػنا تجامػػؽالػػعاإسػػتنتن نتاد ارسػػةا ااحأػػج ا)2005اجااتػػثاتج ػػأتاإاػػأا
امتقنراااشلجراهنالدااةاه فااال أف ف .ا

جدوؿ ( :)4.1المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات
مجاؿ "ماءمة الشرائح والنسب الضريبية"

ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
تلتهػراااشػرامحاااضػػر ه ةااا د ػدةامػثاااقػػننجفااا د ػدالالملػػةا
ا ل عااال أف فالفاح ثااانسباااخن ةاه ؿاشر حةا
للدالتاج سلنراااضر هةاااحنا ةاتػ د اإاػأاز ػندةااإل ػراداتا
ااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.

ااشػ ػرامحاجاانس ػػباااض ػػر هةام ػػثاظ ػػؿاااق ػػننجفااا د ػػداتحق ػػؽا
االدااةاجاالسنجاةاه فااال أف ف.
ااحػػدالػػفااالغػػنالةامػػثااانسػػباااضػػر ه ةاخفػػضالػػفاحػػنالتا
ااتيرباااضر هث.
ااش ػ ػرامحاااضػ ػػر ه ةامػ ػػثاااقػ ػػننجفااا د ػ ػػدالالملػ ػػةاأل ػ ػػحنبا
اادخجؿااالنخفضة.
تخف ضاااضر هةاعأأاااشر نتااالسنىلةا للؿاعأػأاز ػندةا
اإل راداتاااضر ه ةالفاخالؿاااحدالفاااتيرباااضر هث.

ماءمػػػػة الشػػػػرائح والنسػػػػب الضػػػػريبية وأثرىػػػػا عمػػػػى اإليػػػػرادات
الضريبية

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

االختبار

االحتمالية

3.918

1.169

0.000 10.237 0.784

3.500

1.132

0.700

0.000

2.953

1.305

0.639 -0.470 0.591

3.935

1.147

0.000 10.633 0.787

3.924

1.009

0.000 11.936 0.785

3.582

1.442

0.716

0.000

3.635

0.614

0.000 13.501 0.727

5.760

5.266

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

جه فةاعنلةا ته فا فااالتجسطاااحسنهثاا ل عامقػراتااالحػجرااألجؿا لالنلػةاااشػرامحا
جاانس ػػباااض ػػر ه ةاج رى ػػناعأ ػػأااإل ػ ػراداتاااض ػػر ه ة)اتس ػػنج ا 3.635اجاا ػػجزفااانس ػػهثاا س ػػنج اا

%72.7اجىثا هرالػفااااػجزفااانسػهثااالحن ػدا"ا%50ا"اجق لػةاtااالحسػجهةاتسػنج ا13.501ا
جىثا هرالفاق لػةاtااا دجا ػة اجلسػتج ااادالاػةاتسػنج ا0.000اجىػثا قػؿالػفا0.05اللػنا ػدؿا
عأػػأالالنلػػةاااشػرامحاجاانسػػباااضػػر ه ةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿاالػػنـا2011ااز ػػندةااال ػراداتا

االنلةامثااالجازنةاااح جل ة اج تجامػؽاذاػؾالػعاد ارسػةا ااحلػدااهلل ا)2005اااتػثاتلحػجرتاحػجؿا
ااقننجفاااضر هثا2004ـ اجدراسةا ليننث ا )2010اج دؿاذاؾاااتجامؽاعدـااالختالؼامػثا ػرا
ااشرامحاااضر ه ةاعأأاز ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنة اللنا
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دا فاااتلد التااالتالحقةامثا

ااقجان فاااضر ه ةا ننتاتغ راتاش أ ةااـاتألسا جىرااالشن ؿاااضر ه ةامثامأسط ف اجىذاالػنا
ػػدهاعػػدـااالخػػتالؼامػػثانسػػهةالسػػنىلةاضػػر هةاااػػدخؿامػػثااال ػراداتااالنلػػةاهلجازنػػنتاااسػػأطةا

اافأسط ن ة .ا

جهناتػػناثا ل ػػفاقهػػجؿااافرضػ ةااافرع ػػةااألجاػػأاجعأ ػػوا ل ػػفااسػػتنتنجا فالالنلػػةاااشػرامحا

جاانسػػباااضػػر ه ةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿاالػػنـا2011ا ػ د اإاػػأاز ػػندةااال ػراداتااالنلػػةامػػثا
االجازنةاااح جل ة ا
ثاني ػاً :اختبػػار الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة" :اإلعفػػاءات فػػي قػػانوف ضػػريبة الػػدخؿ لعػػاـ 2011
يؤدي إلى زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية"

جاانتػػنمناااله نػػةامػػثا ػػدجؿارقػػـا )4.2اتجضػػحاآرانا م ػراداااد ارس ػػةامػػثاامق ػراتااالح ػػجرا

األجؿا اإلعفنناتاااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة)اجتهػ فااانتػنمنا فا عأػأامقػرةاحسػبا
ااػػجزفااانسػػهثاىػػثااافق ػرةارقػػـا )5اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"اإلعفػػنناتاااضػػر ه ةااال قتػػةاااتػػثاتلػػنحا
األ أؼامثاهدا ةاح ػنةااالشػرجعاتشػ عاعأػأاز ػندةااالشػنر عاداخػؿاااػهالداجلػفا ػـاز ػندةاح ػ أةا

اإل ػراداتاااض ػػر ه ة" اح ػػثاننا ػػتا عأػػأانس ػػهةاقهػػجؿاهأغ ػػتا  )%79.2ا لػػنا ق ػػؿااافق ػراتاقهػ ػجالا
م ننتااافقرةارقـا )1اجااتثاتنصاعأأا"ز ندةااإلعفنناتاااضر ه ةاأل حنبااادخجؿااالنا ػةامػثا
ااقننجفااا د دا د اإاأاز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة"اح ثانناتا دنػأانسػهةا

قهجؿاهأغتا  )%76.6جا فاعلجلناامثاىذاااالحجرا ل عااانسبالتقنرهة اح ثااتفؽالست هثا
ع نػػةاااد ارسػػةاهػػدجرااالعفػػنناتاااضػػر ه ةا س نسػػةاتش ػ ل ةالػػفاا ػػؿاز ػػندةااال ػراداتاااضػػر ه ةا

هغضااانظراعفاإاأاطه لةاجح ـاااشر نت .ا

جدوؿ ( :)4.2المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف
فقرات مجاؿ "اإلعفاءات الضريبية"

ـ

1

الفقرة

المتوسط

الحسابي

ز ػ ػػندةااإلعف ػ ػػنناتاااض ػ ػػر ه ةاأل ػ ػػحنباااػ ػ ػػدخجؿا

االنا ػ ػ ػػةامػ ػ ػػثاااقػ ػ ػػننجفااا د ػ ػ ػػدا ػ ػ ػ د اإاػ ػ ػػأاز ػ ػ ػػندةا 3.829

االنحراؼ
المعياري

0.997

الوزف

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

0.000 10.845 0.766

اإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.
ز ػ ػ ػػندةااإلعف ػ ػ ػػنناتاااض ػ ػ ػػر ه ةاااللنجح ػ ػ ػػةااألمػ ػ ػ ػرادا
2

االػ ػ ػػند فاجذج اااػ ػ ػػدخجؿااالحػ ػ ػػدجدةامػ ػ ػػثاااقػ ػ ػػننجفا
اا د ػػدا ػ ػ د اإا ػػأاز ػػندةااإل ػ ػراداتاااض ػػر ه ةام ػػثا

3.900

االجازنةاااح جل ة.
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1.097

0.000 10.699 0.780

الفقرة

ـ

المتوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

اإلعفػػنناتاااضػػر ه ةاااللنجحػػةامػػثاقػػننجفاضػػر هةا
3

اادخؿااا د ػداتشػ عااال أفػ فاعأػأاسػداداااضػر هةا 3.876

0.968

0.000 11.804 0.775

دجفاتأخ ر.
تطه ػػؽااإلعفػػنناتاه ػػجرةاعنداػػةاعأػػأا نمػػةاممػػنتا
4

اال أف ػ فا لته ػػراتشػػ لنااي ػػـاعأػػأاتق ػػد ـاإقػ ػ ارراتيـا
ااضػ ػػر ه ةاه ػ ػػجرةاسػ ػػأ لةاللػ ػػنا ػ ػ د اإاػ ػػأاز ػ ػػندةا

3.888

0.900

0.000 12.869 0.778

اإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.
اإلعف ػػنناتاااض ػػر ه ةااال قت ػػةااات ػػثاتل ػػنحااأل أ ػػؼا
5

مثاهدا ةاح نةااالشرجعاتش عاعأأاز ندةااالشنر عا
داخػ ػػؿاااػ ػػهالداجلػ ػػفا ػ ػػـاز ػ ػػندةاح ػ ػ أةااإل ػ ػراداتا

3.959

0.912

0.000 13.701 0.792

ااضر ه ة.

اإلعفاءات وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية

3.891

0.725

0.000 16.011 0.778

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

جه ػػفةاعنل ػػةا تهػ ػ فا فااالتجس ػػطاااحس ػػنهثاا ل ػػعامقػػراتااالح ػػجرااا ػػننثا اإلعف ػػنناتا

ااضر ه ةاج رىناعأػأااإل ػراداتاااضػر ه ةا)اتسػنج ا 3.891اجااػجزفااانسػهثاا سػنج اا%77.8ا
جىثا هرالفااااجزفااانسهثااالحن دا"ا%50ا"اجق لةاtااالحسجهةاتسنج ا16.011اجىػثا هػرا

لػػفاق لػػةاtااا دجا ػػة اجلسػػتج ااادالاػػةاتسػػنج ا0.000اجىػػثا قػػؿالػػفا0.05اللػػنا ػػدؿاعأػػأا ػػرا
االعفنناتاااضر ه ةاااللنجحةامثاقػننجفاضػر هةاااػدخؿااا د ػداعأػأاز ػندةااال ػراداتااالنلػةامػثا

ػعادرسػةا ليػننث ا )2010اجد ارسػةا ػدؾ ا)2006امػثادجرا
االجازنػةاااح جل ػة اج تجامػؽاذاػؾال اا
االعفػػنناتامػػثاز ػػندةااال ػراداتاااح جل ػػة اإالا نػػوا لػػنباعأػػأاااتلػػد التااالتالحقػػةامػػثاق ػجان فا
ضر هةاااػدخؿامػثامأسػط فااىتلنليػناهز ػندةااالعفػنناتاعأػأاااػدخجؿااالضػلجفاتح ػ أيناهػدجفا

ت ػنا ؼاإدار ػةاجا رام ػةا ه ػرة اللػػنا قأػؿالػفالسػنىلةااالعفػػنناتامػثاز ػندةااال ػراداتاااضػػر ه ة ا
جىذاالنا تجامؽالعادراسةالليدا هحنثاااس نسنتااإلقت ند ةااافأسط ن ةا لنس)احجؿاااتلد التا

ااضر ه ةاالنـا2011ـ.

جهناتػػناثا ل ػػفاقهػػجؿااافرض ػ ةااافرع ػػةااا نن ػػةاجعأ ػػوا ل ػػفااسػػتنتنجا فااالعفػػنناتامػػثا
قننجفاضر هةااادخؿاالنـا2011ات د اإاأاز ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة ا
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ثالثػاً :إختبػػار الفرضػػية الفرعيػػة الثالثػػة" :التنػػزيات الضػػريبية فػػي قػػانوف ضػػريبة الػػدخؿ لعػػاـ

 2011يؤدي إلى زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية"

جاانتػػنمناااله نػػةامػػثا ػػدجؿارقػػـا )4.3اتجضػػحاآرانا م ػراداااد ارسػ ػةامػػثاامق ػراتااالح ػػجرا

اا ناثا ااتنز التاااضر ه ةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة)اجته فااانتنمنا فا عأأا الثامقػراتا

حسػػباااػػجزفااانسػػهثاىػػثا لػػنا أػػث:ااافق ػرةارقػػـا )2اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"ز ػػندةانسػػهةاااتنػػز التا
األأت ػػزل فاه ػػدمعاااض ػػر هةام ػػثااألش ػػيرااألجا ػػأال ػػفاااس ػػنةاااض ػػر ه ةاتلته ػػراتشػ ػ لنااي ػػـاا ػػدمعا

ااضرامبااالستحقةاعأ يـ" اح ثانناتا عأأانسهةاقهجؿاهأغتا  )%83.3ا أ يػنااافقػرةارقػـا )3ا
جااتثاتنصاعأأا"تجع ةااال أف فاهناتنز التاجااخ جلنتاااجاردةامثاقننجفاضر هةاااػدخؿاتللػؿا
عأأاتسي ؿاإ راناتاااتح

ؿاااضر هث اجز ندةاح ػ أةااإل ػراداتاااضػر ه ة"اح ػثانناػتانسػهةا

قهػػجؿاهأغػػتا  )%80.8ا أ يلػػنااافقػرةارقػػـا )5اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"اعتلػػنداااخسػػنرةاجترح أيػػناإاػػأا
خلساسنجاتاتش عااال أؼاعأأادمعاااضر هةااالستحقةاعأ و اجلفا ـاز ندةاح

ااضر ه ة"اح ثانناتانسهةاقهجؿاهأغتا  .)%80.0ا

أةااإل راداتا

ةارقـا )3اجااتثاتنصاعأأا"ز ندةانسهةاااتنػز التاعأػأا
لنا قؿااافقراتاقهجالام ننتااافقر ا

ااػػدخؿاتش ػ عااال أفػ فاعأػػأادمػػعااالسػػتحؽاعأ ػ يـ اجلػػفا ػػـاز ػػندةاح ػ أةااإل ػراداتاااضػػر ه ة"ا

ح ػػثانناػػتا دنػػأانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%77.2اتسػػهقينااافق ػرةارقػػـا )1اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"تلػػدا
ىـاااحجامزاااتثاتشػ عااال أفػ فاعأػأااالسػت لنراجلػفا
ا
ااتنز التاااجاردةاجمؽاااقننجفااا د دالفا
ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة"اح ثانناتانسهةاقهجؿاهأغتا  .)%79.2ا

جدوؿ ( :)4.3المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف
فقرات مجاؿ "االتنزيات الضريبية"

ـ

المتوسط

الفقرة

الحسابي

اإل نحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

قيمة

اإلختبار

القيمة

اإلحتمالية

تل ػػداااتن ػػز التاااػ ػجاردةاجم ػػؽاااق ػػننجفااا د ػػدال ػػفا ى ػػـا
1

ااحػجامزاااتػػثاتشػ عااال أفػ فاعأػػأااالسػػت لنراجلػػفا ػػـا 3.959
ز ندةاح

2

0.899

0.000 13.900 0.792

أةااإل راداتاااضر ه ة.

ز ػ ػػندةانسػ ػػهةاااتنػ ػػز التااألأتػ ػػزل فاهػ ػػدمعاااضػ ػػر هةامػ ػػثا

األشيرااألجاأالفاااسػنةاااضػر ه ةاتلتهػراتشػ لناايػـا 4.165

0.782

0.000 19.415 0.833

ادمعاااضرامبااالستحقةاعأ يـ
تجع ػػةااال أفػ ػ فاه ػػناتنز التاجااخ ػػجلنتاااػ ػجاردةام ػػثا
3

قػ ػػننجفاضػ ػػر هةاااػ ػػدخؿاتللػ ػػؿاعأػ ػػأاتسػ ػػي ؿاإ ػ ػراناتا
ااتح ػ ػ ػ ػ ؿاااضػ ػ ػ ػػر هث اجز ػ ػ ػ ػػندةاح ػ ػ ػ ػ أةااإل ػ ػ ػ ػراداتا

ااضر ه ة
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4.041

0.879

0.000 15.436 0.808

ـ

المتوسط

الفقرة

الحسابي

اإل نحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

قيمة

اإلختبار

القيمة

اإلحتمالية

ز ندةانسهةاااتنز التاعأأااادخؿاتش عااال أف فاعأػأا
4

دمعااالستحؽاعأ يـ اجلػفا ػـاز ػندةاح ػ أةااإل ػراداتا 3.859

1.039

0.000 10.772 0.772

ااضر ه ة
اعتل ػػنداااخس ػػنرةاجترح أي ػػناإا ػػأاخل ػػساس ػػنجاتاتشػ ػ عا
5

اال أػػؼاعأػػأادمػػعاااضػػر هةااالسػػتحقةاعأ ػػو اجلػػفا ػػـا 4.000

0.863

0.000 15.100 0.800

4.005

0.622

0.000 21.052 0.801

ز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة

التنزيات وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

جه ػػفةاعنل ػػةا تهػ ػ فا فااالتجس ػػطاااحس ػػنهثاا ل ػػعامقػ ػراتااالح ػػجرااا نا ػػثا ااتن ػػز التا

ااضػػر ه ة)اتسػػنج ا 4.005اجااػػجزفااانسػػهثاا سػػنج اا%80.1اجىػػثا هػػرالػػفااااػػجزفااانسػػهثا
االحن دا"%50ا"اجق لةاtااالحسجهةاتسنج ا21.052اجىثا هرالػفاق لػةاtااا دجا ػة اجلسػتج ا
اادالاةاتسنج ا0.000اجىثا قؿالفا0.05اللنا دؿاعأأا راااتنز التاااضر ه ةاااللنجحةامثا
قننجفاضر هةااادخؿااا د داعأػأاز ػندةااال ػراداتااالنلػةامػثااالجازنػةاااح جل ػة اج تفػؽاذاػؾالػعا

دراسةا ليننث ا)2010امثا ىل ػةاااتنػز التاااضػر ه ةامػثاز ػندةاااتح ػ ؿاااضػر هث ا لػناتػدؿا
اانتنمناعأأااستخداـااالشرعااافأسط نثااأتنز التاااضػر ه ةا لنلػؿالحفػزااأل أفػ فااالعتهػنر فا

عأأادمعاااضرامب.
جهناتناثا ل فاقهجؿااافرض ةااافرع ةااا نا ةاجعأ وا ل فااستنتنجا فاااتنز التامثاقننجفا
ضر هةااادخؿاالنـا2011ات د اإاأاز ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة ا
رابعاً :اختبار الفرضية الفرعيػة الرابعػة" :اطػرؽ وأسػاليب تقػدير وتحصػيؿ الضػريبة فػي قػانوف

ضريبة الدخؿ لعاـ  2011يؤدي إلى زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية"

جاانتػػنمناااله نػػةامػػثا ػػدجؿارقػػـا )5.4اتجضػػحاآرانا م ػراداااد ارس ػػةامػػثاامق ػراتااالح ػػجرا

ااراهعا طرؽاج سنا باتقد راجتح

ؿاااضر هةاج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ة)اجته فااانتنمنا فا

ػجزفااانس ػػهثاىػػػثا ل ػػنا أ ػػث:ااافقػ ػرةارق ػػـا )2اجاات ػػثات ػػنصاعأػػػأا
عأ ػػأا ػػالثامقػ ػراتاحسػػػبااا ػ ا

"اإل ػراناتااالتهلػػةامػػثاتح ػ ؿاااضػرامباتسػػنىـامػػثاااحػػدالػػفاااتيػػرباااضػػر هث" اح ػػثانناػػتا
عأػػأانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%87.5ا أ يػػنااافق ػرةارقػػـا )5اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"تطه ػػؽاااغ ارلػػنتا

جاالقجهنتا لناىثاجاردةامثاااقننجفاعأأااالتيره فاجاالخناف فااقجاعداإعداداااحسنهنتاااضر ه ةا
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للػػنا سػػنىـامػػثاز ػػندةاح ػ أةااإل ػراداتاااضػػر ه ة"اح ػػثانناػػتانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%84.9ا
أ يلػػنااافق ػرةارقػػـا )3اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"تنػػجعاطػػرؽاج سػػنا باتح ػ ؿاااضػػر هةاتش ػ عااال أػػؼا

اػػدمعاااضػػر هةااالسػػتحقةاعأ ػػو"اح ػػثانناػػتانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%83.9اللػػنا ػػدؿاعأػػأا ػػرا

إ راناتاااتح

ؿاعأأاز ندةااال راداتاااضر ه ة .ا

لنا قػؿااافقػراتاقهػجالام ننػتااافقػرةارقػـا )1اجااتػثاتػنصاعأػأا"تلتهػراإ ػراناتاتح ػ ؿا
ااضػ ػرامباسػ ػػيأةاجغ ػػرال أفػ ػػةاجالاتأخػ ػػذاجقت ػػناج يػ ػػداا ه ػػر فاللػ ػػنا ػ ػ راعأ ػػأاز ػ ػػندةااإل ػ ػراداتا

ااضػػر ه ة"اح ػػثانناػػتا دنػػأانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%74.0اتسػػهقينااافق ػرةارقػػـا )4اجااتػػثاتػػنصا
عأأا"االالقةاه فااال أؼاجلألجراااتقد رات راعأأاتقد راق لةاااضر هة"اح ثانناتانسهةاقهجؿا

هأغتا  .)%75.5ا

جدوؿ ( :)4.4المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "اطرؽ
وأساليب تقدير وتحصيؿ الضريبة وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية"
الفقرة

ـ
تلتهراإ راناتاتح
1

2
3
4

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

اإلختبار

اإلحتمالية

ؿاااضرامباسػيأةاجغ ػرال أفػةا

جالاتأخ ػػذاجقت ػػناج ي ػػداا ه ػػر فالل ػػنا ػ ػ راعأ ػػأاز ػػندةا 3.700

1.025

0.740

8.901

4.376

0.661

0.875

0.000 27.139

4.194

0.872

0.839

0.000 17.849

3.776

1.263

0.755

0.000

اإل راداتاااضر ه ة.

اإل راناتااالتهلةامػثاتح ػ ؿاااضػرامباتسػنىـامػثا
ااحدالفاااتيرباااضر هث.
تنجعاطرؽاج سنا باتح

ؿاااضر هةاتشػ عااال أػؼا

ادمعاااضر هةااالستحقةاعأ و.
االالقةاه فااال أؼاجلألجراااتقد رات راعأأاتقد را

ق لةاااضر هة.

8.017

0.000

تطه ؽاااغرالنتاجاالقجهنتا لناىثاجاردةامثاااقننجفا
5

عأػػأااالتي ػره فاجاالخػػناف فااقجاعػػداإعػػداداااحسػػنهنتا
ااض ػػر ه ةالل ػػنا س ػػنىـام ػػثاز ػػندةاح ػ ػ أةااإل ػ ػراداتا

4.294

0.804

0.859

0.000 20.982

ااضر ه ة.
طػػػرؽ وأسػػػاليب تقػػػدير وتحصػػػيؿ الضػػػريبة وأثرىػػػا عمػػػى
اإليرادات الضريبية

4.068

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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0.546

0.814

0.000 25.523

جه ػفةاعنلػػةا تهػ فا فااالتجسػػطاااحسػػنهثاا ل ػعامقػراتااالحػػجرااا ارهػػعا طػػرؽاج سػػنا با

تق ػػد راجتح ػ ػ ؿاااض ػػر هةاج رى ػػناعأ ػػأااإل ػاػراداتاااض ػػر ه ة)اتس ػػنج ا 4.068اجاا ػػجزفااانس ػػهثاا
سػػنج اا%81.4اجىػػثا هػػرالػػفااااػػجزفااانسػػهثااالحن ػػدا"ا%50ا"اجق لػػةاtااالحسػػجهةاتسػػنج ا

25.523اجىثا هرالفاق لةاtااا دجا ة اجلستج ااادالاةاتسنج ا0.000اجىثا قؿالػفا0.05ا
للنا دؿاعأأا راطرؽاج سنا باتقد راجتح

ؿاااضر هةامثاقنن اجفاضر هةاااػدخؿااا د ػداعأػأا

ز ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ةاجتػر اااد ارسػةاهتفػنجتااسػت نهنتاع نػةاااد ارسػةاهػ فا

االلػػنا فامػػثااا يػػةاااضػػر هةاهجاقػػعا 48ا)%اعػػفااال أفػ فالػػفاااشػػر نتامػػثالػػد اااقػػدرةاعأػػأا
تقد راااضر هةااالستحقةاح ثاقدا ختأؼالهأغاااتقد رالفاقهؿااالنلأ فامثااا يةاااضػر هةاعػفا

تقػػد رىنالػػفاقهػػؿااال أفػ فالػػفاااشػػر نت اج تجامػػؽاذاػػؾالػػعاد ارسػػةا ااحلػػدااهلل ا )2005اجد ارسػػةا
لي ػػننث ا )2010اجهنات ػػناثامػ ػ فااإلاتػ ػزاـاهتفل ػػؿاط ػػرؽاج س ػػنا باتق ػػد راججض ػػجحين اجتح ػ ػ ؿا

ااضػػر هةااالن ػػجصاع يػػنامػػثاااقػػننجف اإضػػنمةاإاػػأااسػػتخداـااالقجهػػنتاجااغ ارلػػنتااالن ػػجصا
ع ينامثاااقننجف الفاشأنواخفضاحنالتاااتيرباااضر هث اجز ندةااإل راداتاااضر ه ة.

جهناتػػناثا ل ػػفاقهػػجؿااافرض ػ ةااافرع ػػةاااراهلػػةاجعأ ػػوا ل ػػفااسػػتنتنجا فاطػػرؽاج سػػنا با

تقد راجتح

ؿاااضر هةامثاقننجفاضر هةااادخؿاالنـا2015ات د اإاػأاز ػندةااال ػراداتااالنلػةا

ازنةاااح جل ة .ا
مثااالج ا

خامساً :إختبار الفرضية الفرعية الخامسة" :االخصـ التشجيعي في قانوف ضريبة الػدخؿ لعػاـ
 2011يؤدي إلى زيادة االيرادات العامة في الموازنة الحكومية"

جاانتػػنمناااله نػػةامػػثا ػػدجؿارقػػـا )4.4اتجضػػحاآرانا م ػراداااد ارس ػػةامػػثاامق ػراتااالح ػػجرا

لثاج رهاعأأااإل راداتاااضر ه ة)اجتهػ فااانتػنمنا فا عأػأا ػالثامقػراتا
ا
ااخنلسا ااخ ـاااتش
حسػػباااػػجزفااانسػػهثاىػػثا لػػنا أػػث:ااافقػرةارقػػـا )1اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"ااخ ػػـاااتشػ لثا حفػػزا
اال أؼاعأأادمعااالستحؽاعأ واضلفامترةاااخ ـااالسػلجحاهيػن"اح ػثانناػتا عأػأانسػهةاقهػجؿا

هأغ ػػتا  )%89.2ا أ ي ػػنااافقػ ػرةارق ػػـا )5اجاات ػػثات ػػنصاعأ ػػأا"دم ػػعاااض ػػر هةاعن ػػداتق ػػد ـااإلقػ ػرارا
ااضػػر هثاخػػالؿااألرهػػعاشػػيجرااألجاػػأاإلنيػػنناااسػػنةااالنا ػػةا لػػدالالملػػنااز ػػندةاح ػ أةااإل ػراداتا
ااضػػر ه ة"اح ػػثانناػػتانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%88.0ا أ يلػػنااافق ػرةارقػػـا )2اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا

"تطػػج راااحػجامزاااتش ػ ل ةاجاعػػندةااانظػػرام يػػنالػفامتػرةاألخػػر اتز ػػدالػػفااالات ػزاـاهػػدمعاااضػػر هةا
االستحقةاجهناتناثاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة"اح ثانناتانسهةاقهجؿاهأغتا  .)%86.9ا
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لنا قؿااافقراتاقهجالام ننػتااافقػرةارقػـا )3اجااتػثاتػنصاعأػأا" لتهػراااخ ػـاااتشػ لثاااللنػجحا

األ أؼاعنلالا سػنىـامػثاتحف ػزادمػعاااضػر هة"اح ػثانناػتا دنػأانسػهةاقهػجؿاهأغػتا  )%75.6ا
تسػػهقينااافق ػرةارقػػـا )6اجااتػػثاتػػنصاعأػػأا"غ ارلػػةاتػػأخ راااػػدمعاتحفػػزااال أػػؼاعأػػأاسػػرعةادمػػعا
االستحؽاعأ و"اح ثانناػتانسػهةاقهػجؿاهأغػتا  )%81.1ااجاافقػرةا )4اجااتػثاتػنصاعأػأا"إدراجا
نظػػنـاااسػػأف نتااخت نر ػػناجح ػػجؿااال أػػؼاعأػػأاخ ػػـاتشػ لثامػػثاقػػننجفاااضػػر هةا لػػداعػػنلالا

لحفزاااتسي ؿاتح

ؿاااضر هة" اح ثانناتا ؿالنيـانسهةاقهجؿاهأغتا  .)%84.6ا

جدوؿ ( :)4.5المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االخصـ
التشجيعي وأثره عمى اإليرادات الضريبية"

ـ
1

المتوسط

الفقرة
ااخ ـاااتش لثا حفزااال أؼاعأأادمػعااالسػتحؽا

عأ واضلفامترةاااخ ـااالسلجحاهين.

االنح ػراؼ الػػػػػػػوزف قيمػػػػػػػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػػػػة
االحتمالية

الحسابي

المعياري

النسبي

االختبار

4.459

0.778

0.892

0.000 24.458

تطج راااحجامزاااتش ل ةاجاعندةااانظرام ينالفامترةا
2

ألخ ػػر اتز ػػدال ػػفااالاتػ ػزاـاه ػػدمعاااض ػػر هةااالس ػػتحقةا 4.347
اجهناتناثاز ندةاح

3

0.707

0.869

0.000 24.835

أةااإل راداتاااضر ه ة.

لتهػ ػػراااخ ػ ػػـاااتش ػ ػ لثاااللنػ ػػجحااأل أػ ػػؼاعػ ػػنلالاا
سنىـامثاتحف زادمعاااضر هة.

3.794

1.249

0.759

8.287

0.000

إدراجانظنـاااسأف نتااخت نر ناجح جؿااال أػؼاعأػأا
4

خ ـاتش لثامثاقننجفاااضر هةا لػداعػنلالالحفػزاا 4.229
اتسي ؿاتح

0.671

0.846

0.000 23.895

ؿاااضر هة.

دمػ ػػعاااضػ ػػر هةاعنػ ػػداتقػ ػػد ـااإلق ػ ػراراااضػ ػػر هثاخػ ػػالؿا
5

األرهعاشيجرااألجاأاإلنينناااسنةااالنا ػةا لػدالالملػنا 4.400
از ندةاح

6

0.802

0.880

0.000 22.750

أةااإل راداتاااضر ه ة.

غ ارلػػةاتػػأخ راااػػدمعاتحفػػزااال أػػؼاعأػػأاسػػرعةادمػػعا
االستحؽاعأ و.

الخصـ التشجيعي وأثره عمى اإليرادات الضريبية

4.053

0.918

0.811

0.000 14.950

4.214

0.514

0.843

0.000 30.797

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

جه ػػفةاعنل ػػةا تهػ ػ فا فااالتجس ػػطاااحس ػػنهثاا ل ػػعامقػ ػراتااالح ػػجراااخػ ػنلسا ااخ ػػـا

ااتش ػ لثاج ػرهاعأػػأااإل ػراداتاااضػػر ه ة)اتسػػنج ا 4.214اجااػػجزفااانسػػهثاا سػػنج اا%84.3ا

جىثا هرالفاااجزفااانسهثااالحن ػدا"ا%50ا"اجق لػةاtااالحسػجهةاتسػنج ا30.797اجىػثا هػرا
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لػػفاق لػػةاtااا دجا ػػة اجلسػػتج ااادالاػػةاتسػػنج ا0.000اجىػػثا قػػؿالػػفا0.05اللػػنا ػػدؿاعأػػأا ػػرا
ااخ ػػـاااتش ػ لثامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿاالػػنـا2011ااز ػػندةااال ػراداتااالنلػػةامػػثااالجازنػػةا
ااح جل ػػة اج تجامػػؽاذاػػؾالػػعاد ارسػػةا ليػػننث ا )2010اج ر ػػعاذاػػؾالػػفاج يػػةانظػػراااهنح ػػةاإاػػأا
دجراااحجامزاااضر ه ةامثا ذبااالست لنراتاجىػذاا تجامػؽالػعاد ارسػةا  )Li, 2007اإضػنمةاإاػأا
تش عااال أؼاعأأادمعاااضرامب اللنا ز دالفانسهةاااتح

ؿاااضر هث .ا

جهناتػػناثا ل ػػفاقهػػجؿااافرض ػ ةااافرع ػػةاااخنلسػػةاجعأ ػػوا ل ػػفااسػػتنتنجا فاطػػرؽاج سػػنا باتقػػد را

جتح ػ ؿاااضػػر هةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿاالػػنـا2015اتػ د اإاػػأاز ػػندةااال ػراداتااالنلػػةامػػثا
االجازنةاااح جل ة .ا

تحميؿ جميع أبعاد القانوف الضريبي

-

اانتنمناااله نػةامػثا ػدجؿارقػـا )4.6اتجضػحاآرانا مػراداع نػةاااد ارسػةامػثا هلػندا ااقػننجفا

ااضر هث)اجته فااانتنمنا فا را هلنداااقننجفاااضر هثاتأ اراعأأاز ندةالسنىلةاضر هةاااػدخؿا
مػػثااال ػراداتااالنلػػةاىج ااخ ػػـاااتش ػ لث) اح ػػثانػػنؿا عأػػأانسػػهةاقهػػجؿاهأغػػتا  )%84.3ا
أ يػنا طػرؽاج سػنا باتقػد راجتح ػ ؿاااضػر هة) اح ػثانناػتانسػهةاقهػجؿاهأغػتا  )%81.4ا لػػنا

قأينا لالنلةاااشرامحاجاانسباااضر ه ة) اهنسهةا .)%72.7

جدوؿ ( :)4.6المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ) (Sig.لجميع أبعاد القانوف الضريبي
المجاؿ

ماءمػػػة الشػػػرائح والنسػػػب الضػػػريبية
وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
اإلعفػػػػػاءات وأثرىػػػػػا عمػػػػػى اإليػػػػػرادات
الضريبية
التنػػػػػػزيات وأثرىػػػػػػا عمػػػػػػى اإليػػػػػػرادات
الضريبية

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

االختبار

االحتمالية

الترتيب

3.635

0.614

0.727

13.501

0.000

5

3.891

0.725

0.778

16.011

0.000

4

4.005

0.622

0.801

21.052

0.000

3

طػػػػػػرؽ وأسػػػػػػاليب تقػػػػػػدير وتحصػػػػػػيؿ

الضػػػػػػريبة وأثرىػػػػػػا عمػػػػػػى اإليػػػػػػرادات 4.068

0.546

0.814

25.523

0.000

2

الضريبية

الخصـ التشجيعي وأثره عمى اإليرادات

الضريبية

الدرجة النيائية

4.214

0.514

0.843

30.797

0.000

3.960

0.415

0.792

30.118

0.000

ا
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1

لػػفا ػػدجؿا )4.6اته ػ فا فااالتجسػػطاااحسػػنهثاا ل ػػعا هلػػنداااقػػننجفاااضػػر هثا س ػػنج ا

3.960ا اادر ػ ػ ػ ػ ػػةااا أ ػ ػ ػ ػ ػػةالػ ػ ػ ػ ػػفا)5ا ا فااالتجسػ ػ ػ ػ ػػطاااحسػ ػ ػ ػ ػػنهثااانسػ ػ ػ ػ ػػهثا %79.2اق لػ ػ ػ ػ ػػةا
االختهػ ػػنر30.118اج فاااق لػ ػػةااالحتلنا ػ ػػةا )Sig.اتسػ ػػنج ا0.000ااػ ػػذاؾاتلتهػ ػػرااافق ػ ػراتادااػ ػػةا

إح نم ناعندالستج ادالاةا≥ 0.05ا αاللنا دؿاعأأا فاللنا دؿاعأأا فاااخ ـاااتش لث ا
جطػرؽاج سػػنا باتقػػد راجتح ػ ؿاااضػػر هةا ػػراقػػدرةاعأػػأاز ػػندةااال ػراداتاااضػػر ه ةالػػفااألهلػػندا

األخر اح ثاتت ؼاهنإلازاـاااقننجنثاالنعاااتيرباااضر هث.
جهناتػػناثا ل ػػفاقهػػجؿااافرض ػ ةااارم سػػةااألجاػػأاجعأ ػػوا ل ػػفااسػػتنتنجا فاتفل ػػؿاضػػر هةا
اادخؿا د اإاأاز ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا
4.2

اختبار الفرضية الرئيسة الثانية "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

)    0.05في إستجابة مفردات العينة حػوؿ دور ضػريبة الػدخؿ فػي تمويػؿ الموازنػة

الحكوميػػة وأثرىػػا عمػػى اإلنفػػاؽ الحكػػومي فػػي ضػػوء التشػػريعات الضػػريبية تعػػزى لطبيعػػة

المستجيب (مكمؼ ،موظؼ ضريبة)".

تػػـاإسػػتخداـاإختهػػنراtااأفػػرؽامػػثاإسػػت نهةالفػػرداتااال نػػةاحػػجؿادجراضػػر هةاااػػدخؿامػػثا

تلج ػػؿااالجازنػػةاااح جل ػػةاج رىػػناعأػػأااإلنفػػنؽاااح ػػجلثامػػثاضػػجناااتشػػر لنتاااضػػر ه ةاتلػػز ا
اطه لةااالست با ل أؼ الجظؼاضر هة)اجاانتنمناله نةامثا دجؿارقػـا )5.7اجااػذ ا هػ فا فا

ق لةاtااالحسجهةااالطأقةاا ل عااالحنجرا هرالفاق لةاtااا دجا ة ا لنا فاق لةالسػتج ااادالاػةا
ا ل ػػعااالحػػنجرال تللػػةا قػػؿالػػفا0.05اللػػنا ػػدؿاعأػػأاعػػدـاج ػػجدامػػرجؽامػػثاإسػػت نهةالفػػرداتا

اال نػةاحػجؿادجراضػػر هةاااػدخؿامػثاتلج ػػؿااالجازنػةاااح جل ػػةاج رىػناعأػأااإلنفػػنؽاااح ػجلثامػػثا
ضجناااتشر لنتاااضػر ه ةاتلػز ااطه لػةااالسػت با ل أػؼ الجظػؼاضػر هة) اج ر ػعاذاػؾامػثا

ر ااادراسةاإاأا فالجظفثاااضػر هةا ػرااطالعػناعأػأانتػنمناااتغ ػرامػثاقػجان فاضػر هةاااػدخؿا
عأأاااتح

ؿاااضر هث اح ثااست نهةااال أؼاتنطهؽاعأ وامقطاه نلناتنطهؽااسػت نهةالجظػؼا

ااضر هةاعأأال لجعةالفااال أف فاااذ فا حتؾاهيـالفاخالؿاعلأو .ا
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جدوؿ رقـ ( )4.7نتائج إختبار  tحسب لمفروؽ بيف إجابات المشاركيف في إستجابة

مفردات العينة حوؿ دور ضريبة الدخؿ في تمويؿ الموازنة الحكومية وأثرىا عمى اإلنفاؽ
الحكومي في ضوء التشريعات الضريبية

ق لة

ااق لةا

ااجسطا

االنحراؼا

ااحسنهث

االل نر

T

االحتلنا ة ا

0.609

-1.694

0.092

االحجر

نجعااالنظلة

االدد

لالنلػػةاااش ػرامحاجاانسػػباااضػػر ه ةاج رىػػنا

ل أؼ

148

3.605

عأأااإل راداتاااضر ه ة ا

لجظؼا

22

3.841

0.620

148

3.847

0.683

22

4.182

0.930

148

3.939

0.612

22

4.445

0.509

148

4.041

0.530

22

4.255

0.624

148

4.193

0.503

22

4.356

0.576

148

3.923

0.384

22

4.207

0.535

ضر هة
اإلعفػ ػ ػ ػ ػػنناتاج رىػ ػ ػ ػ ػػناعأػ ػ ػ ػ ػػأااإل ػ ػ ػ ػ ػ ػراداتا

ل أؼ

ااضر ه ةا

لجظؼا
ضر هة

ااتنز التاااضر ه ةاج رىػناعأػأااإل ػراداتا

ل أؼ

ااضر ه ة

لجظؼا

طػػرؽاج سػػنا باتقػػد راجتح ػ ؿاااضػػر هةا

ل أؼ

ج رىناعأأااإل راداتاااضر ه ةا

لجظؼا

ضر هة

ضر هة
ااخ ػػـاااتشػ ػ لثاج ػ ػرهاعأ ػػأااإل ػ ػراداتا

ل أؼ

ااضر ه ة

لجظؼا
ضر هة
ل أؼ

اإلست نهةااا أ ة ا

لجظؼا
ضر هة

-2.037

-3.691

-1.726

-1.396

-3.067

0.043

0.000

0.086

0.164

0.003

ا

لػػنا ل ػػفالالحظػػةا فالسػػتج ااادالاػػةااللظػػـااالحػػنجراا هػػرالػػفا0.05اللػػنا سػػتج با

ػجؿااافرض ػ ة اجعأ ػػواتج ػػدامػػرجؽاذاتادالاػػةاإح ػػنم ةامػػثاإسػػت نهةالفػػرداتااال نػػةاحػػجؿادجرا
ا
قهػ
ضر هةاااػدخؿامػثاتلج ػؿااالجازنػةاااح جل ػةاج رىػناعأػأااإلنفػنؽاااح ػجلثامػثاضػجناااتشػر لنتا

ااضر ه ةاتلز ااطه لةااالست با ل أؼ الجظؼاضر هة) .ا

جرغ ػػـااالخ ػػتالؼام ػػثاج ي ػػةانظ ػػرااالهح ػػج فام ػػثا خأ ػػبااالح ػػنجر اإالا فاى ػػذاااالخ ػػتالؼا
تالشػأامػػثالحػػجراااخ ػػـاااتشػ لث اللػػنا ػداؿاعأػػأااتفػػنؽااالهحػػج فاعأػػأااخػػتالؼاطه لػػتيـا

مثاااخ ـاااتش لثاج رهاعأأااإل راداتاااضر ه ة .ا
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 4.3إختبار الفرضية الرئيسة الثالثة " تشكؿ ضريبة الدخؿ نسبة ميمػة مػف االيػرادات العامػة
في الموازنة الحكومية"

إلختهػػنراىػػذهااافرض ػ ةاتػػـات ل ػػعاااه ننػػنتاااخن ػػةاه ػػؿالػػفااال ػراداتااالنلػػةاجاانفقػػنتا

االنلػػةاإضػػنمةاإا ػػأااال ػراداتااالحأ ػػةاجاال ػراداتاااضػػر ه ة اجض ػػر هةاااػػدخؿااأفتػػرةا 1998ا–ا

2014ـ) اجذاؾالفاخالؿاااتقنر راااسنج ةااسأطةااانقد اافأسط ن ة اج جضحااا دجؿارقـا )5.8ا
تأػؾاااه ننػنتاإضػنمةاإاػأا نسػهةاضػر هةاااػدخؿاإاػأااال ػرادات ا لػنا جضػحااارسػـاااه ػننثاتطػجرا
لسنىلةاضر هةااادخؿامثااال راداتاخالؿااافترةااالذ جرة .ا

جدوؿ رقـ ( :)4.8تطور نسبة ضريبة الدخؿ إلى االيرادات في الفترة ()2014 - 1998
إجمالي االيرادات

إيرادات

ضريبة

نسبة ضريبة الدخؿ

إجمالي

النفقات

النفقات

السنة

العامة والمنح

ضريبية

الدخؿ

إلى االيرادات

النفقات العامة

الجارية

التطويرية

1998

1084

616

75.8

0.069926

1165

898

267

1999

1136

782

86.3

0.075968

1574

1213

361

2000

1364

848

80.2

0.058798

1332

1079

253

2001

1122

199.5

46.1

0.041087

1435

1095

340

2002

987

279

39.9

0.040426

1246

994

252

2003

1367

167

39.78

0.0291

1635

1240

395

2004

1403

191

57.6

0.041055

1528

1528

0

2005

2006

231

61.8

0.030808

2281

1994

287

2006

1741

221

74.3

0.042677

1707

1426

281

2007

2938

202

101.5

0.034547

2877

2567

310

2008

3758

273

122.3

0.032544

3488

3273

215

2009

2951

302

92.7

0.031413

3105

2919

186

2010

3205

474

127.8

0.039875

3259

2984

275

2011

3153

482

118.5

0.037583

3257

2961

296

2012

2172

483

165.5

0.076197

3258

3047

211

2013

3678

597

178.5

0.048532

3419

3251

168

4022

604

171.25

0.042578

3606

3446

161

2014
ا

هنانظراإاأااا دجؿارقـا )4.8ا ل فالالحظةاتطجراإ راداتاضر هةااادخؿاخػالؿااالػنـا
1999ـاجىجااالنـاااذ اتأػأالهنشاػرةاإ ػداراااقػننجفاااضػر هثاعػنـا 1998اإالا فاىػذااااتطػجرا
هد اهناتالشاخالؿااالنـا 2000اجاستلرااات ار عامثاإ ػراداتاضػر هةاااػدخؿاإاػأااالػنـا2003ـ ا
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تجقؼاىذاااات ار عامثااالػنـا2004ـ الػعا ػدجراقػننجفاضػر هةاااػدخؿارقػـا )7ااسػنةا2004ـ ا

جعندتاإ راداتاضر هةااادخؿااأنلجال ددا.

ل ػػنا هػ ػ فااارس ػػـاااتخط ط ػػثام ػػثاااشػ ػ ؿارق ػػـا )4.1اااتط ػػجرااات ػػنر خثاانس ػػهةالس ػػنىلةا

ضر هةااادخؿامثااال راداتااالنلة اجااذ ا ظيرا فا هرالسنىلةااضػر هةاااػدخؿامػثااال ػراداتا

االنلةا ننتامثااالنـا2012ـ اجااذ اقدا ر عاإاأاإ داراااقننجفاااضػر هثاالػنـا2011ـ اإالا
فالتجسطاىذهااانسهةاخالؿ سنجات اادراسة هأغت حجااث  %4.5جىث نسهة قأ أػو ػدا اج تجامػؽا

ذاؾالعادراسةا ااخط ب ا )2006جلف خالؿ لن تج أت إا و ااهنح ػة مػ ف:اضػر هة ااػدخؿ ال
ل ف االعتلند عأ ين مث تلج ؿ االجازنة االنلة.

جعأ ػػأااا ػػرغـال ػػفاااتل ػػد التااات ػػثا رتي ػػناااس ػػأطةااافأس ػػط ن ةاعأ ػػأاااشػ ػ ارمحاااض ػػر ه ةا

اض ػػر هةااا ػػدخؿ اإالا فالس ػػنىلةاض ػػر هةااا ػػدخؿاا ػػـاتت ػػنجزاح ػػن زا%8ال ػػفااال ػ ػراداتااالنل ػػةا
األجازنػػة اجىػػثانسػػهةاضػػل فةاهنالقنرنػػةاهناػػدجؿااال ػػنجرةا ل ػػر اجاألردف) ارغػػـاتشػػنهواااجضػػعا

االقت ػػند امقػػداهأغػػتامػػثااألردفا %17اجمػػثال ػػرا %28اد ارسػػةالليػػدا هحػػنثاااس نسػػنتا
االقت ند ةااافأسط ن ةا لنس)احجؿاااتلد التاااضر ه ةاالنـا2015ـ.
شكؿ رقـ ()4.1

نسبة ضريبة الدخل إلى االيرادات العامة
0.1
0.08
0.06
نسبةضريبةالدخلإلىااليرادات
العامة

0.04
0.02
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

جهناتناثا ل فارمضااافرض ةااارم سةااا نا ةاجعأ ػوا ل ػفااسػتنتنجاأف ضػريبة الػدخؿ ال

تشكؿ نسبة ميمة مف اإليرادات العامة في الموازنة الحكومية .ا
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 4.4إختبار الفرضية الرئيسة الرابعة "يوجػد أثػر واضػح لضػريبة الػدخؿ عمػى االيػرادات العامػة
في الموازنة الحكومية "

مف نتائج تحميؿ اإل نحدار الخطي البسيط يمكف استنتاج ما يمي:
 للنلؿااالرتهنطا=ا 0.802اجىذاا دؿاعأأاج جداعالقةاطرد ةاقج ةاه فااال راداتالفاضر هةااادخؿاجاال راداتااالنلةامثااالجازنة.

ػداااللػػدؿ=ا 0.620اجىػػذاا لنػػثا فا%62.0الػػفاااتغ ػػرامػػثااال ػراداتا
 للنلػػؿاااتحد ػ ُاالنلة ا جا هواتغ رانسهثالشنهوامثااال راداتالفاضر هةااادخؿ.ا ا

 ق لةااالختهػنراTا=ا 5.207ااجااق لػةااالحتلنا ػةا ).Sigاتسػنج ا0.000اجىػثا قػؿالػفالستج ااادالاةا≥ 0.05اαاجىذاا دؿاعأأاج ػجد جاضػحااضػر هةاااػدخؿاعأػأااال ػراداتا
االنلةامثااالجازنةاااح جل ة.

جدوؿ ( :)4.9تحميؿ االنحدار الخطي البسيط -أثر ضريبة الدخؿ عمى االيرادات العامة
المتغير المستقؿ

معامات االنحدار

قيمة اختبار T

االقدارااا نهت ا

399.632

1.030

0.319

ااتسج ؽااالهنشر ا

19.083

5.207

0.000

للنلؿااالرتهنطا=ا0.802
ا

القيمة االحتمالية Sig.

داااللدؿ=ا0.620
للنلؿاااتحد ُ

جهناتػػناثا ج ػػدا ػػراذجادالاػػةاإح ػػنم ةاعنػػدالسػػتج ا≥ 0.05اαااضػػر هةاااػػدخؿاعأػػأا

اإل راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا

جتلزجاااهنح ةاذاؾاإاأا ىل ةااال ػراداتاااضػر ه ةا ػ راداتالحأ ػةامػثات ػج فااال ػراداتا
االنلػػة اح ػػثا نيػػناإ ػراداتاالاترامقيػػناشػػرجطالل نػػةا ػػنإل راداتالػػفااالػػنحااادجا ػػة اللػػنا لأيػػنا
تلطثااجاضلثااالجازنةالرجنةامثاااتخط ط .ا

جتتشنهواىذهااانتػنمنالػعاد ارسػةا )Dennis and Emmanue , 2014اااتػثاتج ػأتا

إاػػأا فاىنناػػؾا ػػرا ػػجىر ااأض ػرامباعأػػأاإ ػراداتاااح جلػػةااان
ااضرامباسنىلتامثاز ندةاإ راداتااادجاة .ا

ر ػػة اح ػػثا ألػػنازادتاعجامػػدا

جهنات ػػناثا ل ػػفاقه ػػجؿااافرضػ ػ ةااارم س ػػةاااراهل ػػةاجعأ ػػوا ل ػػفااس ػػتنتنجاج ػػجدا ػػراجاض ػػحا

اضر هةااادخؿاعأأااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا
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 4.5اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة " يوجد أثر واضح لضريبة الدخؿ عمى النفقات العامػة
في الموازنة الحكومية "

مف نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط يمكف استنتاج ما يمي:
ه فااا دجؿارقـا)(4.10انتنمناتحأ ؿااالنحداراااهس طاافحصا راضر هةااادخؿاعأأا

اانفق ػػنتااالنل ػػة اام تض ػػحال ػػفااا ػػدجؿا فاق ل ػػةاTااالحس ػػجهةاتس ػػنج ا6.134اجهلس ػػتج ادالا ػػةا

0.000اجىػػجا قػػؿالػػفا 0.05اجهناتػػناثا ل ػػفاااقػػجؿا نػػوا ج ػػدا ػػرا ػػجىر اإح ػػنم نااضػػر هةا
اادخؿاعأأااانفقنتااالنلة.اجىذاالنا تجامػؽالػعاد ارسػةا Nanthakumar and Roshaiza ,

)2007اااتػثاتج ػأتاإاػػأا فاااضػرامبااالهنشػرةاايػنااالسػػنىلةااأل ػراعأػػأااإلنفػنؽاااح ػػجلث ا
جىػػذاا ػػدؿاعأػػأااعتلػػندااادجاػػةاهش ػ ؿا ػػجىر اعأػػأاااض ػرامبااالهنش ػرةا ض ػرامباااػػدخؿ)امػػثا

تغط ػةانفقنتيػن ا لػنااتفقػتالػعاد ارسػةا )Dennis and Emmanue , 2014اااتػثاتج ػأتا

إاػأا فاىنناػػؾااا ػػرا ػػجىر ااأضػرامباعأػػأااانفقػػنتااالنلػػة اح ػػثا ألػػنازادتاعنمػػداتاااضػرامبا
زاداااننتنااالحأثاجلنوازادتااانفقنتااالنلةااأدجاة .ا
جدوؿ ( :)4.10تحميؿ االنحدار الخطي البسيط -أثر ضريبة الدخؿ عمى النفقات العامة
درجة الرسمية في الييكؿ التنظيمي

المتغير المستقؿ

النفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النفقػػػػػػػػػػػػػػػػػات
الجارية

التطويرية

العامة

معامؿ االرتباط

0.853

0.324

0.846

المعدَّؿ
معامؿ التحديد ُ

0.709

0.045

0.696

18.315

-0.661

17.652

6.324

-1.324

6.134

معامات االنحدار

قيمة اختبار T
القيمة االحتمالية Sig.

0.000

0.205

0.000

ا

إالا نوالفااالالحظالفاخالؿااا دجؿا فا راضر هةااادخؿا راجضجحناعأأااانفقنتا
اا نر ػةالنيػناعأػأااانفقػػنتاااتطج ر ػة اج ر ػعاذاػػؾاإاػأااعتلػنداااح جلػػةاعأػأااال اػراداتااالحأ ػػةا

مثاتلج أينااأنفقنتااا نر ة اجااتثاهحن ةاإاأاااتزاـا هراهنادمع امهناتناثاىثا رااعتلندااعأأا
ضر هةااادخؿارغـاانخفنضانسهتيناإاأااال راداتااالنلة .ا
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الفصل اخلامض
نتائج الدراشة وتوصياتوا
ا

نتائج الدراسة والتوصيات
أوالً :النتائج:

هلػػدااختهػػنرامرض ػ نتاااد ارسػػةاجتحأ ػ الااأنتػػنمنالػػعااا ػرهطاهنتػػنمناااد ارسػػنتاااسػػنهقةامقػػدا

تج أتاااد ارسةاااأاعدةانتنمناجىثا لنا أث:ا ا
 .1اىنػػنؾااسػػتلراراااشػػلجرااالػػنـاهضػػلؼااالدااػػةامػػثاااق ػجان فاااضػػر ه ةامػػرغـا فاااش ػرامحا
ااضػػر ه ةامػػثاااقػػننجفااا د ػػدالالملػػةاأل ػػحنباااػػدخجؿااالنخفضػػة ا لػػناتلتهػػراااشػاػرامحا
ااضر ه ةااا د دةامثاااقػننجفااا د ػدالالملػةاا ل ػعااال أفػ فالػفاح ػثااانسػباااخن ػةا

ه ػؿاشػػر حة اإالا فاااشػرامحاجاانسػػباااضػػر هةامػػثاظػػؿاااقػػننجفااا د ػػدااػػـاتحقػػؽااالدااػػةا
جاالسنجاةاه فااال أف ف .ا
ا لنا ظيرتااانتنمنالالنلةاااشرامحاجاانسباااضر ه ةامثاقننجفاضر هةاااػدخؿاالػنـا2011ا
از ندةااال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا

 .2ا ج ػػدا ػػرااالعفػػنناتاااضػػر ه ةاااللنجحػػةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااا د ػػداعأػػأاز ػػندةا
اال راداتااالنلةامثااالجازنةاااح جل ة اح ثاته فا فااإلعفنناتاااضر ه ةااال قتةاااتثا

تلنحااأل أؼامػثاهدا ػةاح ػنةااالشػرجعاتشػ عاعأػأاز ػندةااالشػنر عاداخػؿاااػهالداجلػفا ػـا

ز ػندةاح ػ أةااإل ػراداتاااضػػر ه ة ا لػػنا فاز ػػندةااإلعفػػنناتاااضػػر ه ةاااللنجحػػةااألمػرادا
االند فاجذج ااادخجؿااالحدجدةامثاااقننجفااا د دا د اإاػأاز ػندةااإل ػراداتاااضػر ه ةا

مثااالجازنةاااح جل ة.ا ا
 .3اااتنػػز التاااضػػر ه ةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿاالػػنـا2011ا ػ د اإاػػأاز ػػندةااال ػراداتا
االنلػػةامػػثااالجازنػػةاااح جل ػػة اح ػػثا فاز ػػندةانسػػهةاااتنػػز التااألأتػػزل فاهػػدمعاااضػػر هةا

مػػثااألشػػيرااألجاػػأالػػفاااسػػنةاااضػػر ه ةاتلتهػػراتش ػ لناايػػـااػػدمعاااض ػرامبااالسػػتحقةا
عأ يـ ا لنا فاتجع ةااال أف فاهناتنز التاجااخ جلنتاااجاردةامػثاقػننجفاضػر هةاااػدخؿا

تللؿاعأأاتسي ؿاإ راناتاااتح

ؿاااضر هث .ا

 .4ااالاتػزاـاهتفل ػػؿاطػػرؽاج سػػنا باتقػػد راجتح ػ ؿاااضػػر هةااالن ػػجصاع يػػنامػػثاااقػػننجف ا
إضنمةاإاأااستخداـااالقجهنتاجااغرالنتااالن جصاع ينامثاااقننجف الػفاشػأنواخفػضا

اداتاااضر ه ة .ا
ا
حنالتاااتيرباااضر هث اجز ندةااإل ر
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 .5اا ج ػػدا ػػرااأخ ػػـاااتشػ ػ لثام ػػثاق ػػننجفاض ػػر هةااا ػػدخؿاال ػػنـا2011ااز ػػندةااال ػػراداتا
االنلةامثااالجازنةاااح جل ة اح ثا فاااخ ـاااتشػ لثا حفػزااال أػؼاعأػأادمػعااالسػتحؽا

عأ ػػواض ػػلفامتػ ػرةاااخ ػػـااالس ػػلجحاهي ػػن اإض ػػنمةاإا ػػأا فادم ػػعاااض ػػر هةاعن ػػداتق ػػد ـااإلقػ ػرارا

ااضر هثاخالؿااألرهعاشيجرااألجاأاإلنينناااسنةااالنا ةا لدالالملنااز ندةاح

ااضر ه ة .ا

أةااإل ػراداتا

 .6اااخ ػػـاااتشػ ػ لث اجط ػػرؽاج س ػػنا باتق ػػد راجتح ػ ػ ؿاااض ػػر هةا ػػراق ػػدرةاعأ ػػأاز ػػندةا
اال ػراداتاااضػػر ه ةالػػفااألهلػػندااألخػػر اح ػػثاتت ػػؼاهػػنإلازاـاااقػػننجنثاالنػػعاااتيػػربا

ااضر هث.
 .7ارغػػـااإلخػػتالؼامػػثاج يػػةانظػػرااالهحػػج فامػػثا خأػػبااالحػػنجر اإالا فاىػػذاااالخػػتالؼا
تالشػػأامػػثالحػػجراااخ ػػـاااتشػ لث اللػػنا ػػداؿاعأػػأااتفػػنؽااالهحػػج فاعأػػأااخػػتالؼا

طه لتيـامثاااخ ـاااتش لثاج رهاعأأااإل راداتاااضر ه ة .ا
 .8ضريبة الدخؿ ال تشكؿ نسبة ميمة مف االيرادات العامػة فػي الموازنػة الحكوميػةاح ػثا
إنػػواعأػػأاااػػرغـالػػفاااتلػػد التاااتػػثا رتيػػناااسػػأطةااافأسػػط ن ةاعأػػأاااشػرامحاااضػػر ه ةا
اضػػر هةاااػػدخؿ اإالا فالسػػنىلةاضػػر هةاااػػدخؿااػػـاتت ػػنجزاحػػن زا%8الػػفااال ػراداتا
االنلػػةااألجازنػػة اجىػػثانسػػهةاضػػل فةاهنالقنرنػػةاهناػػدجؿااال ػػنجرةا ل ػػر اجاألردف) ارغػػـا

تشنهواااجضعااالقت ند امقداهأغتامثااألردفا %17اجمثال را.%28ا

 .9ا ج ػػدا ػػراذجادالاػػةاإح ػػنم ةاعنػػدالسػػتج ا≥ 0.05اαااضػػر هةاااػػدخؿاعأػػأااال ػراداتا
االنلةامثااالجازنةاااح جل ة .ا

ج ػرتهطاذاػػؾاهأىل ػػةااال ػراداتاااضػػر ه ةا ػ راداتالحأ ػػةامػػثات ػػج فااال ػراداتااالنلػػة اح ػػثا
نيػػناإ ػراداتاالاترامقيػػناشػػرجطالل نػػةا ػػنإل راداتالػػفااالػػنحااادجا ػػة اللػػنا لأيػػناتلطػػثا

اجاضلثااالجازنةالرجنةامثاااتخط ط.ا

.10ا ج دا راداؿاإح نم نااضر هةااادخؿاعأأااانفقنتااالنلة اللنا دؿاعأأااعتلندااادجاةا
هش ؿا جىر اعأأاااضرامبااالهنشرةا ضرامبااادخؿ)امثاتغط ػةانفقنتيػن اإالا نػوالػفا

االالحػػظالػػفاخػػالؿااا ػػدجؿا فا ػػراضػػر هةاااػػدخؿا ػػراجضػػجحناعأػػأااانفقػػنتااا نر ػػةا
لنيناعأػأااانفقػنتاااتطج ر ػة اج ر ػعاذاػؾاإاػأاإعتلػنداااح جلػةاعأػأااال ػراداتااالحأ ػةا
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مػػثاتلج أيػػنااأنفقػػنتااا نر ػػة اجااتػػثاهحن ػػةاإاػػأااات ػزاـا هػػراهناػػدمع امهناتػػناثاىػػثا ػػرا

اعتلندااعأأاضر هةااادخؿارغـاانخفنضانسهتيناإاأااال راداتااالنلة .ا

ثانياً :التوصيات
جهننناااعأأال لؿانتنمنااادراسةامنفااادراسةاتج ثاإاأالنا أثا-:ا ا
 .1اإتخنذ إ رانات منعأة اترش د اانفقنت اا نر ة اأسأطة اافأسط ن ة خن ة مث هنب اارجاتبا
جاأل جر لف خالؿ تنف ذ قننجف ااتقنعد االه ر جتقن ف ااتجظ ؼ االنـ.

 .2اااق نـ ههرالن تجع ة األجاطن ف إلهراز دجرىـ ااينـ مث دعـ اإلقت ػند ااػجطنث لػف خػالؿ
اإلاتزاـاهدمع ااضرامب جتجض ح االسمجا ة ااقننجن ة ت نه االتيره ف.
 .3اضػرجرة تلػد ؿ ااقػجان ف جااتشػر لنت ااضػر ه ة االطهقػة مػث األ ارضػث اافأسػط نث هلػن
تننسب لعااالقت ند اافأسط نث .ا
 .4اإعػندةااانظػر م لػن تلأػؽ هناشػرامح ااضػر ه ة ااػجاردة مػث قػننجف ضػر هة ااػدخؿ هح ػث
فضؿاتخف ض ح ـ ؿ شر حة لف

ػؿ تحق ػؽ ااتجز ػع االػندؿ األػبن ااضػر هث عأػأا

مراد اال تلع .ا
 .5اضرجرةا خذاااز ندةامػثااال ػراداتاااضػر ه ةامػثااإلعتهػنراعنػداتلػد ؿاااشػرامحاااضػر ه ة ا
اذاؾاالهدالفاااتج واإاأااال أفػ فاااللنػج فااتحق ػؽاىػدؼاز ػندةااإل ػرادات الػعاااتج ػوا
إاػػأاتلز ػػزاااللػػؿالػػعا

ػػحنباااليػػفاااح ػرةاارمػػعانسػػهةالسػػنىلتيـ اإضػػنمةاإاػػأااألخػػذا

هنالجالؿااألخر اااتثات راسأهناعأأا هن ةاضر هةااادخؿ .ا

 .6ااز ندة إ رادات ضر هة اادخؿ ال هد لف االلؿ عأأ تجس ع قنعدة داملث ااضرامب اتشػلؿا
هنإلضػنمة إاػأ لسػتخدلث ااسػأطة لسػتخدلث ااقطػنع ااخػنص جاالشػتغأ ف مػث ااقطػنعا

ااخػنص مػث نمػة االنػنطؽ اافأسػط ن ة عػف طر ػؽ نشػر ااػجعث جز ػندة فػننة اإلدارةا
ااضػر ه ة جتفل ػؿ ااقضػنن جلػنح اا قػة األ أفػ ف جا ػند يػنز ت ػجف لػف لينلػو لػعا
االلأجلػنت ااجام ػة عػف اال أفػ ف ألف ىػذه األلػجر تتػ ح اأسػأطة ز ػندة اإل ػرادات لػف ىػذاا
ااهند ج ضلف عدااة مث تحلؿ األعهنن ااضر ه ة .ا
ا
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المراجع
أوالً :المراجع العربية
 -1هػجازع تػػر ا حلػػد ا " )2012دجرااإل ػراداتااالحأ ػػةامػػثاتلج ػؿااالجازنػػةااالنلػػةااأسػػأطةا
اافأسػ ػ ػػط ن ةالػ ػ ػػدخؿااتلز ػ ػ ػػزااإل ػ ػ ػراداتااالحأ ػ ػ ػػةااتغط ػ ػ ػػةاغل ػ ػ ػػزااالجازنػ ػ ػػةا -2000
 )2010رسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااألزىر امأسط ف .ا

 -2هجاع نش ا جسؼ.ا )2013اسأطنتااإلدارةاااضر ه ةامثا رامـاااضر هةاعأػأاااػدخؿ ا
رسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا

 -3هجحلنـ احسف ا  2016ا) ا"اااتغ راتامثاقننجفاضر هةااادخؿااافأسط ن ةاج رىناعأأا
ااتدمقنتااانقد ةالفااألنشطةاااتلج أ ةااأشر نتااالدر ةامثاهجر ةامأسط فا -2008
 ")2014اجرقةاعلؿا -ااال تلرااالألثااألجؿااأتنل ةااال تلل ة ا -ا ا نللةااألزىرا–ا
مأسط ف اص  )20ا
 -4هج ػػنلش اإهػ ػراى ـ.ا )2012اق ػػننجفاااض ػػر هةاعداا ػػةاإ تلنع ػػة اح ػػنةاجس ػػجؽ الأح ػػؽا
إقت ند ا سهجعثا

دراعفا ح فةاااح نةااا د دة ااالددا .39ا

 -5ااحأػج الف ػدة.ا )2005اه مػةاقػراراااتقػد رامػثاضػر هةاااػػدخؿ ارسػناةالن سػت رالنشػػجرة ا
نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا

 -6ااخط ػػب ا ل ػػنؿ.ا )2006ادجرااإل ػ ػراداتاااض ػػر ه ةام ػػثاتلج ػ ػػؿااالجازن ػػةااالنل ػػةامػػػثا
مأسط فا  )2003-1996ارسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا

 -7خأؼ ا يند.ا )2014اضػر هةاااػدخؿاهلج ػباقػراراهقػننجفارقػـا8ااسػنةا2011ا"د ارسػةا
تحأ أ ةانقد ة" ارسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا

 -8درغنـ النىراجااللجر اسناـ.ا )2006اظنىرةاااتيربالفاضر هةااادخؿامػثاقطػنعاغػزةا
"دراسةاتحأ أ ة" ااا نللةااإلسالل ة امأسط ف .ا

 -9ااسالل ف نسر جاادقة عهد اارحلف 2009االحنسهةاااضر ه ة جتطه قنتين مث مأسط ف .
لطهلةاص 26راهطة اا نلل ف ااخأ ؿ ا

 -10ااسػ ػػالل ف ا نسػ ػػراجاادقػ ػػة اعهػ ػػداارحلف.ا )2009ااالحنسػ ػػهةاااضػ ػػر ه ةاجتطه قنتيػ ػػنامػ ػػثا
-11

مأسط ف الطهلةااا نلل ف اااخأ ؿ .ا

ناح الحلد.ا )2014ادجرااالػبناااضػر هثامػثاتحق ػؽااافلنا ػةاااضػر ه ةامػثاااجاقػعا

اافأسط نث ارسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا
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-12

ػػهر انض ػػنؿارشػ ػ د الحنس ػػهةاض ػػر هةااا ػػدخؿ النش ػػجراتا نلل ػػةاااق ػػدسااالفتجح ػػة ا

-13

ػػد ؽ ارلض ػػنف)2009 .ااإلت نى ػػنتااادجا ػػةاااحد ػػةاإل ػػالحاااض ػػر هةاعأ ػػأادخ ػػؿا

ااطهلةااألجاأ ا 1998اصا 16+9ا

األشػػخنصاااطه ل ػ فاجااػػدرجسااالسػػتفندةامػػثاتطػػج راااتشػػر عااال ػػر اااقنىرة :نللػػةا
حأجاف ال أةاحقجؽاحأجافااأدراسنتاااقننجفاجاإلقت ند ة ااالددا  )21ا

 -14عهدرهػػو ا نلػػؿ.ا )2015ا ػػراض ػرامباااػػدخؿامػػثاتحد ػػداى ػػؿاااتلج ػػؿامػػثاااشػػر نتا
اافأسط ن ةااالدر ة ارسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف ا

 -15عالجنة اعنطؼ.ا )1992اشرع ةاااضرامبامػثااأل ارضػثااافأسػط ن ةااالحتأػة اراـااهلل ا
ل سسةااا ؿ الر زاإستطالعااار ااالنـااافأسط نث .ا

 -16قهن ة حلد.ا )2011ااانظنـاااضر هثااافأسط نث اص .10ا
 -17قػػزع اع ػػال.ا )2013الػػد ا ف ػػننةاجلالنلػػةااالػ ػجارداااهشػػر ةاا ػػد ادام ػرةاض ػػر هةااا ػػدخؿا
اافأسط نث ارسناةالن ست رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف .ا

 -18للػػناث اسػػنلح " )2015 .للجقػػنتاااتح ػ ؿاا ػػد ااإلدارةاااضػػر ه ةامػػثامأسػػط فال ػػفا
ج يةانظرالجظفثاااضرامب" ارسناةالن ست راغ رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة.

 -19ليػػننث الحلػػجد.ا )2010ا ػػراااحػجامزاااتشػ ل ةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااافأسػػط نثا
عأػأااإل ػرادات اااضػر ه ةامػثاقطػنعاغػزة ارسػناةالن شػت رالنشػجرة ااا نللػةااإلسػػالل ةا

مأسط ف .ا

 -20االيػػن نث الحلػػد.ا )2003ادجراااضػػر هةامػػثاعلأ ػػةاااتنل ػػةااإلقت ػػند ةاجاإل تلنع ػػة ا
ل أةادلشؽ ا )2 9اصاص .311-255ا

 -21ل ناػو ال ػد ا  )2006ا"عالقػة اانظػنـ ااضػر هث هػنانظـ االقت ػند ة جاال تلنع ػة
جااس نس ة مث مأسط ف" ارسناةالن ست راغ رالنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة.

 -22اان ػػنر ا ل ػػؿ ا " )2013اد ارسػػةاملنا ػػةاااس نسػػةاااضػػر ه ةامػػثامأسػػط فا ػػأداةااتلج ػػؿا
علأ ةاااتنل ةااإلقت ند ة ا نللةاااقدسااالفتجحة امأسط ف.

 -23نشجاف إسػ ػ ندر " )2015ااس ػػترات
مأسط ف-دراسةاتحأ أ ة .ا

ةالقترح ػػةااتط ػػج رالنظجل ػػةاض ػػر هةااا ػػدخؿاهدجا ػػةا

 -24اانلػنلثاج خػرجف.ا )2014ا ػر اإلعفػننات ااضػر ه ة عأػأ ااقػجامـ االنا ػة اأجحػدات

االقت ػند ة االدر ػة مػث هجر ػة مأسػط ف ال أػة نللػة األزىػر-غػزة سأسػأة االأػجـ

اإلنسنن ة اال أد 16ااالددا 1اص.127
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)ااالدااػػةااإل تلنع ػػةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااافأسػػط نثارقػػـا2006 ا. ػػدؾ اإه ػراى ـ-25
ا"د ارسػػةالقنرنػػة" ارسػػناةالن سػػت را1964)ااسػػنةا25 اجاألردنػػثارقػػـا2004)ااسػػنةا17

 ا.لنشجرة ا نللةااان نحاااجطن ة امأسط ف

: المراجع األجنبية:ًثانيا
1-

Aronmwan, E. Imobhio, E. and Izedonmi, F. (2015) Determinants of Personal
Income Tax Compliance: Perception of Nigerian Tax Payers.University of
Benin. Available at SRN:
http://ssrn.com/abstract=2619855 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2619855

2-

Creedy, J. (2009)The personal income tax structure: theory and policy.
Australian Economic Review, Vol. 42, Issue 4, pp. 496–506,

3-

Dennis. Afuberoh, and Emmanue. Okoye l, PhD ,2014 ,“ The Impact of
Taxation on Revenue Generation in Nigeria: A Study of Federal Capital
Territory and Selected State” , international Journal of Public Administration
and Management Research (IJPAMR), Vol. 2, No 2,pp:22 -47.

4-

Iman, A. and Jacobs, D. (2007). Effected of corruption on tax revenues in the
Middle East.IMF Working Paper.from:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07270.pdf.

5-

Li, J. (2007) "Development and Tax Policy: Case Study of China".
Comparative Research in Law & Political Economy. Research Paper No.
27/2007. http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/clpe/243

6-

Nanthakumar. Loganathan and Roshaiza.Taha , 2007,“ Have Taxes Led
Government Expenditure In Malaysia?”

, Journal of International

Management Studies ,Vol (6),pp(99-113).
7-

Ojede, A. and Yamarik, S. (2012) “Tax Policy and State Economic Growth:
the Long-Run and Short-Run of It” (with A. Ojede), Economics Letters,Vol.
116, Issue 2, pp. 161-165.

8-

Yamarik, S. (2000). Tax policy and state economic development department
economics, The university of Akron, Olin hall, Akron, OH 44325-1908.

96

9-

Zolt, E. (2014) Inequality in America: Challenges for Tax and Spending
Policies. 66 Tax Law Review 1101 (2013); UCLA School of Law, Law-Econ
Research Paper No. 14-02. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2386285

املالحــــق

97

ممحؽ رقـ ( )1إستبانة
جامػعػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػػػر– غػػػػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػػا

كميػػػة االقتصػػػػاد والعمػػػوـ اإلداريػػػػة

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ا
ا
السيد|ة _______________________________:المحترـ|ة
حتٍت طٍبت وبعذ

الموضوع :استبانة لبحث عممي
تقجـاااهنح ةاه راناهحثاعألثااه نفا"دجراضر هةاااػدخؿامػثاتلج ػؿااالجازنػةاااح جل ػةا

ج رىناعأأااإلنفنؽاااح جلثامثاضجناااتشر لنتاااضر ه ة" .ا

جذاػػؾا لتطأػػباان ػػؿادر ػػةااالن سػػت رامػػثااالحنسػػهة.اجتقػػد ارااخهػرت ـامػػثاىػػذاااال ػػنؿ ا
مػ فاااهنح ػػةاترغػػبامػػثااالسػػتلننةاه ػػـامػػثااإل نهػػةاعأػػأااألسػػمأةاااػجاردةامػػثاىػػذاااالسػػته نف الػػعا

األخػػذامػػثااالعتهػػنرا نػػواس ػ تـاااتلنلػػؿالػػعاااه ننػػنتاهسػػر ةاتنلػػةاجسػػجؼاتسػػتخدـاااه ننػػنتامقػػطا
ألغراضاااهحثااالألث .ا
وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
الباحثة
أمؿ عيسى ترزي
ا
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إستبانة
أوالً :معمومات شخصية
اخترااإل نهةالعاجضعاعاللةا ا

امثااال نفااالننسب ا

 1.1طبيعة معبء االستبانة:
الجظؼاضر هة ا

ا

ال أؼ ا

 1.2العمر:
ا25اسنة امأقؿااا

ا

ا46ا–ا55اسنةاااااااا

ا26ا-ا35اسنةااا

ا36ا–ا45اسنةاااااااا اااااااا ا

اا56اسنةامأ ر ا

 1.3المؤىؿ العممي:
اا ننج ةاعنلةامأقؿ
الن ست ر

ا

اااااااا ا

ادهأجـالتجسط ا

اه ناجر جس ا

اااد تجراها ا

 1.4التخصص العممي:
الحنسهةا

 -----ا

ا

ا

اإدارةااعلنؿ

ا

ا خػر الػػفامضػػأؾاحػػددا----

 1.5ىؿ حصمت عمى دورات تدريبية فيما يتعمؽ بتطبيؽ القانوف الضريبي
انلـااا ا

ا

ا

اال ا
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رقـ

موافؽ

الفقرات

بشدة

ماءمة الشرائح والنسب الضريبية وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
تلته ػػراااشػ ػرامحاااض ػػر ه ةااا د ػػدةام ػػثاااق ػػننجفااا د ػػدالالمل ػػةاا ل ػػعا
1

اال أف فالفاح ثااانسباااخن ةاه ؿاشر حةا
للػػدالتاج سػػلنراااضػػر هةاااحنا ػػةاتػ د اإاػػأاز ػػندةااإل ػراداتاااضػػر ه ةا

2

مثااالجازنةاااح جل ة .ا
ااشػ ػ ػرامحاجاانس ػ ػػباااض ػ ػػر هةام ػ ػػثاظ ػ ػػؿاااق ػ ػػننجفااا د ػ ػػداتحق ػ ػػؽااالداا ػ ػػةا

3

جاالسنجاةاه فااال أف ف.
ااح ػػدال ػػفااالغ ػػنالةام ػػثااانس ػػباااض ػػر ه ةاخف ػػضال ػػفاح ػػنالتاااتي ػػربا

4

ااضر ب.
ااشػ ػ ػرامحاااض ػ ػػر ه ةام ػ ػػثاااق ػ ػػننجفااا د ػ ػػدالالمل ػ ػػةاأل ػ ػػحنبااا ػ ػػدخجؿا

5

االنخفضة.
تخفػ ضاااضػر هةاعأػػأاااشػر نتااالسػنىلةا للػػؿاعأػأاز ػندةااإل ػراداتا

6

ااضر ه ةالفاخالؿاااحدالفاااتيرباااضر هث.

اإلعفاءات وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
ز ندةااإلعفنناتاااضر ه ةاأل حنباااػدخجؿااالنا ػةامػثاااقػننجفااا د ػدا
1

د اإاأاز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح جل ة.
ز ػػندةااإلعف ػػنناتاااض ػػر ه ةاااللنجح ػػةااألمػ ػرادااال ػػند فاجذج ااا ػػدخجؿا
االحػػدجدةامػػثاااقػػننجفااا د ػػدا ػ د اإاػػأاز ػػندةااإل ػراداتاااضػػر ه ةامػػثا

2

االجازنةاااح جل ة.
اإلعفػػنناتاااضػػر ه ةاااللنجحػػةامػػثاقػػننجفاضػػر هةاااػػدخؿااا د ػػداتشػ عا

3

اال أف فاعأأاسداداااضر هةادجفاتأخ ر.
تطه ػ ػػؽااإلعفػ ػػنناتاه ػ ػػجرةاعنداػ ػػةاعأػ ػػأا نمػ ػػةاممػ ػػنتااال أف ػ ػ فا لتهػ ػػرا
تش لناايـاعأأاتقد ـاإق ارراتيـاااضر ه ةاه جرةاسػأ لةاللػنا ػ د اإاػأا

4

ز ندةااإل راداتاااضر ه ةامثااالجازنةاااح اجل ة.
اإلعفنناتاااضر ه ةااال قتةاااتثاتلنحااأل أؼامثاهدا ةاح ػنةااالشػرجعا
تش ػ ػ عاعأػ ػػأاز ػ ػػندةااالش ػ ػػنر عاداخػ ػػؿاااػ ػػهالداجل ػ ػػفا ػ ػػـاز ػ ػػندةاح ػ ػ ػ أةا

5

اإل راداتاااضر ه ة.

التنزيات الضريبية وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
تلداااتنػز التاااػجاردةاجمػؽاااقػننجفااا د ػدالػفا ىػـاااحػجامزاااتػثاتشػ عا
1

اال أف فاعأأااالست لنراجلفا ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

ز ػػندةانسػػهةاااتنػػز التااألأتػػزل فاهػػدمعاااضػػر هةامػػثااألشػػيرااألجاػػأالػػفا
2

ااسنةاااضر ه ةاتلتهراتش لناايـاادمعاااضرامبااالستحقةاعأ يـ
تجع ػ ػػةااال أف ػ ػ فاهػ ػػناتنز التاجااخ ػ ػػجلنتااا ػ ػجاردةامػ ػػثاقػ ػػننجفاضػ ػػر هةا
اادخؿاتللؿاعأأاتسي ؿاإ ػراناتاااتح ػ ؿاااضػر هث اجز ػندةاح ػ أةا

3

اإل راداتاااضر ه ة

4

ز ػػندةانسػػهةاااتنػػز التاعأػػأاااػػدخؿاتشػ عااال أفػ فاعأػػأادمػػعااالسػػتحؽا
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رقـ

موافؽ

الفقرات
عأ يـ اجلفا ـاز ندةاح

بشدة

أةااإل راداتاااضر ه ة

إعتلػػنداااخسػػنرةاجترح أيػػناإاػػأاخلػػساسػػنجاتاتش ػ عااال أػػؼاعأػػأادمػػعا
5

ااضر هةااالستحقةاعأ و اجلفا ـاز ندةاح

أةااإل راداتاااضر ه ة

طرؽ وأساليب تقدير وتحصيؿ الضريبة وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية
تلته ػػراإ ػ ػراناتاتح ػ ػ ؿاااضػ ػرامباس ػػيأةاجغ ػػرال أف ػػةاجالاتأخ ػػذاجقت ػػنا
1

ج يداا ه ر فاللنا راعأأاز ندةااإل راداتاااضر ه ة.
اإل ػراناتااالتهلػػةامػػثاتح ػ ؿاااضػرامباتسػػنىـامػػثاااحػػدالػػفاااتيػػربا

2

ااضر هث.
تن ػػجعاط ػػرؽاج س ػػنا باتح ػ ػ ؿاااض ػػر هةاتشػ ػ عااال أ ػػؼاا ػػدمعاااض ػػر هةا

3

االستحقةاعأ و.

4

االالقةاه فااال أؼاجلألاجراااتقد رات راعأأاتقد راق لةاااضر هة.
تطه ػػؽاااغ ارلػػنتاجاالقجهػػنتا لػػناىػػثاجاردةامػػثاااقػػننجفاعأػػأااالتي ػره فا
جاالخ ػػناف فااقجاع ػػداإع ػػداداااحس ػػنهنتاااض ػػر ه ةالل ػػنا س ػػنىـام ػػثاز ػػندةا

5

ح

أةااإل راداتاااضر ه ة.

الخصـ التشجيعي وأثره عمى اإليرادات الضريبية
ااخ ػػـاااتشػ لثا حفػػزااال أػػؼاعأػػأادمػػعااالسػػتحؽاعأ ػػواضػػلفامتػرةا
1

ااخ ـااالسلجحاهين.
تطج راااحػجامزاااتشػ ل ةاجاعػندةااانظػرام يػنالػفامتػرةاألخػر اتز ػدالػفا
االات ػ ػزاـاهػ ػػدمعاااضػ ػػر هةااالسػ ػػتحقةاجهناتػ ػػناثاز ػ ػػندةاح ػ ػ أةااإل ػ ػراداتا

2

ااضر ه ة.
لتهراااخ ـاااتش لثاااللنػجحااأل أػؼاعػنلالا سػنىـامػثاتحف ػزادمػعا

3

ااضر هة.
إدراجانظػػنـاااسػػأف نتااخت نر ػػناجح ػػجؿااال أػػؼاعأػػأاخ ػػـاتش ػ لثا

4

مثاقننجفاااضر هةا لداعنلالالحفزاااتسي ؿاتح

ؿاااضر هة.

دمػػعاااضػػر هةاعنػػداتقػػد ـااإلق ػراراااضػػر هثاخػػالؿااألرهػػعاشػػيجرااألجا ػأا
أةااإل راداتاااضر ه ة.

5

إلنينناااسنةااالنا ةا لدالالملنااز ندةاح

6

غرالةاتأخ رااادمعاتحفزااال أؼاعأأاسرعةادمعااالستحؽاعأ و.

شك ار لحسف تعاونكـ
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ممحؽ رقـ ( :)2أسماء المحكميف


ـ

إسـ المحكـ

الرتبة األكاديمية

مكاف العمؿ

 1أ.د .سالـ عبداهلل حمس

أستاذ المحاسبة

الجامعة اإلسامية -غزة

 2أ.د .جبر إبراىيـ الداعور

أستاذ المحاسبة

جامعة األ زىر  -غزة

 3أ.د .عصاـ محمد البحيصي

أستاذ المحاسبة

جامعة فمسطيف  -غزة

 4أ.د .عمي عبداهلل شاىيف

أستاذ المحاسبة

الجامعة اإلسامية -غزة

 5د .عمي سميماف النعامي

أستاذ المحاسبة المشارؾ

جامعة األ زىر  -غزة

 6د.جميؿ حسف النجار

أستاذ المحاسبة المشارؾ

جامعة القدس المفتوحة -غزة

 7د .ماىر موسى درغاـ

أستاذ المحاسبة المشارؾ

الجامعة اإلسامية -غزة
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