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 تقديـــــم 
 
 

يولي معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس( اهتمامًا أساسيًا بالسياسات المالية، ومنها الضريبية كأحد أدوات  منذ إنشائه 
التي تستطيع من خاللها الدول تحقيق نوع من السياسة المالية للحكومة من أجل تعزيز إيراداتها، وباعتبارها أحد أهم األدوات  

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفاصل قانون  .  عيشية للفئات األكثر تهميشاً العدالة االجتماعية وتحسين الظروف الم
الجهود  وأركانه الرقمية المتمثلة في عدد ومدى شرائح ضريبة الدخل لألفراد والشركات، و   2011( لسنة  8ضريبة الدخل رقم )

لتعديلها. التي من خال  الرامية  الدخل األنسب  في تحديد سياسة ضريبة  ذلك  األهداف يسهم  الحكومة تحقيق  لها تستطيع 
 .  2011التمويلية واالجتماعية واالقتصادية التي أعلنت عنها وزارة المالية في مذكرتها التفسيرية العام 

 
عدد من   نموذج محاكاة تكراري ديناميكي( وتطبيقه علىالمحوسب للتوازن العام )يستند تحليل الدراسة إلى استخدام النموذج 

الخاصة بضريبة الدخل على األفراد والشركات، من خالل مقارنة القانون الحالي )سيناريو األساس( بمقترحات  السيناريوهات
( تستعرضهما الدراسة. تشير نتائج الدراسة إلى أن  3و  2(، ثم سيناريوهين بديلين ) 1التعديل التي اقترحتها الوزارة )سيناريو  

شرائح ضريبية على    4يقترح فرض  وهو    على كافة المعطيات االقتصادية الكلية،  حقق أعلى تأثيرات إيجابية  السيناريو الثالث
%، حيث أنه األنسب واألقدر 25-15%، وفرض ثالث شرائح ضريبية على الشركات تتراوح بين 20-5األفراد تتراوح بين 

هالك وادخار الفئات ذات الدخل  على تحقيق األهداف التمويلية من خالل زيادة اإليرادات الحكومية بشكل مرضي، وزيادة است
 المتدني، باإلضافة إلى زيادة التوظيف ومعالجة نسب البطالة. 

 
تعزيز اإليرادات الضريبية الحكومية، وفي نفس الوقت المساهمة في  قدمت الدراسة العديد من التوصيات التي من شأنها  

توسيع القاعدة الضريبية من خالل متابعة تحصيل الضريبة من أصحاب ، و السيناريو الثالثاعتماد  العدالة االجتماعية، أبرزها  
ء تعديالت جوهرية في القانون  المهن الحرة والمتهربين من الضريبة حتى تاريخه، ومكافحة التهرب الضريبي من خالل إجرا

وتجريم التهرب الضريبي، باإلضافة إلى توفير جميع متطلبات الدوائر الضريبية اللوجستية والبشرية والقانونية لمتابعة هذا 
االلتزام   على  تشجيعهم  بهدف  للمكلفين  المقدمة  وغيرها  واالجتماعية  االقتصادية  الحوافز  مجموعة  في  والنظر  الموضوع، 

 الطوعي.   الضريبي
 

يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى طاقم البحث المميز لجهودهم في إعداد هذه الدراسة الهامة. كما يتوجه بجزيل الشكر إلى  
( اإلنمائي  المتحدة  األمم  والمساءلة  UNDP-PAPPبرنامج  واألدلة  الشفافية  برنامج  ضمن  الدراسة  هذه  لتمويلهم   )

(TEA/UNDP الممول من )البريطانية وشؤون  وزارة الخارجية ( الكومنولثFCDO .) 
 
 

 رجا الخالدي 
امـــــالمدير الع
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 الملّخص التنفيذي

 
 

 المقدمة 
أهم  الضريبية  السياسة  تشكل  االجتماعية   العدالة   من  نوع  تحقيق  الدول  خاللها  من  تستطيع  التي  السياساتية األدوات  أحد 

  ويمكن.   والالمساواة   الفقر  نسب  في   تحسن   شكل  على   نفسه  يعكس  ما  وهو  تهميشًا،  األكثر  للفئات  المعيشية  الظروف  وتحسين
  وخاصة   العام  لإلنفاق  اإليرادات  زيادة (  1:  اتجاه  من   أكثر  عبر  االجتماعية  العدالة   تحقيق  في تساهم  أن  الضريبية  للسياسات

 المرتفع  الدخل  ذات  الفئات  بين  الثروة  توزيع  إعادة(  2.  االجتماعية   والحماية  والصحة  كالتعليم  االجتماعية  القطاعات  في
  دافعي   منح  خالل   من   للمساءلة  الخاضع   والحكم  التمثيل  دعم (  3.  وكذلك من خالل فرض ضريبة دخل تصاعدية  والمنخفض

  خالل   من  والشركات  لألفراد  الضارة  الممارسات  تغيير(  4.  الضرائب  إنفاق  كيفية  على  والتعليق  لالطالع  فرصة  الضرائب
 خلق  في  للمساعدة  الصناعية  والسياسات  الوطنية  التنمية  خطط  لدعم  االقتصادي  النشاط  تحفيز (  5.  السلع"  تسعير  إعادة"

 .والخدمات السلع  وتوفير العمل فرص

 
  عدد   في  المتمثلة  الرقمية  2011  لسنة   ( 8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   وأركان  مفاصل   على  الوقوف   إلى  الدراسة  تهدف هذه

  تحقيق  من  القانون   تمكن  إذا  فيما  لتحديد  وذلك  االجتماعية،  واإلعفاءات  والشركات  األفراد  على   الدخل   ضريبة  شرائح  ومدى
هذه   تكتسب  .2011  عام  التفسيرية  مذكرتها  في   المالية  وزارة  عنها  أعلنت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  التمويلية  األهداف

أهمية إضافية في السياق الفلسطيني نظرًا لمحدودية السلطة التقديرية المرتبطة باالقتصاد الكلي التي تمتلكها الحكومة   الدراسة 
لذلك  .  بفلسطينالفلسطينية كالسياسية النقدية أو التجارية، في ظل غياب سيطرتها على الحدود وعدم توفر عملة خاصة  

  على   المختلفة  اآلثار  دراسة  أجل  من  والشركات  األفراد  على  الدخل  بضريبة  ةالخاص  السيناريوهات  من  عدد  الدراسة  تطرح
 الخاص،   االستهالك  إجمالي  المقترحة،  الدخل  ضريبة  شرائح  في  الدخل  لذوي   الخاص  االستهالك  اإلجمالي،  المحلي  الناتج

  الصناعات   الزراعة،  من  االقتصادية   القطاعات  في   المضافة  والقيمة  المحلي،  التشغيل  الحكومية،  اإليرادات  المدخرات،  إجمالي
 .والخدمات والتخزين، النقل اإلنشاءات، التحويلية،

 

 The Mitigation, Adaptation and نموذج “  على   المذكورة  السيناريوهات  تأثير  واحتساب  تحليلها  في  الدراسة  اعتمدت

New Technologies Applied General Equilibrium (MANAGE)”  ،متعدد،  نموذج محاكاة تكراري ديناميكي  وهو 
  أحد ، ويعد  يعكس العالقة بين جميع القطاعات على االقتصاد المحلي واالقتصاد الخارجيل   يستخدم لدولة واحدة  القطاعات،

المحوسب .  (”Computable General Equilibrium “CGE)  العام   للتوازن   المحوسب  النموذج  أشكال النموذج  يستخدم 
ي.  لاالقتصادية، وآثارها على أبرز مؤشرات االقتصاد الك  السياسات   لتطبيق  المختلفة  السيناريوهات  لمحاكاة  العام عادةللتوازن  

من  .  المختلفة  االقتصادية  لضريبة الدخل على األفراد واألنشطة  طرح سيناريوهات مختلفة  لذلك، يتيح هذا النموذج إمكانية
السينا على  المترتبة  اآلثار  تقييم  المختلفةأجل  النموذج  ريوهات  استخدم  الدخل،  االجتماعية    لضريبة  الحسابات  مصفوفة 

(SAM)    األمر  2017على مسح اإلنفاق واالستهالك لعام  التي تعتمد  الفلسطيني    لإلحصاء  الجهاز المركزي الصادرة عن ،
 المصفوفة خالل السنوات األربعة الماضية.الذي يعتبر محددًا لدقة نتائج الدراسة، بسبب التغيرات التي حدثت في بيانات هذه  
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 سيناريوهات اإلصالح

 

، من خالل استخدام  تم حتى تاريخه  عما  بشكل مختلف  موضوع إصالح قانون ضريبة الدخلجاءت الدراسة الحالية لمعالجة  
سيناريوهات للشرائح والنسب الضريبية فقط، ومقارنة نتائج هذه السيناريوهات   أربعةباعتماد  و   القطاعات،   متعددنموذج محاكاة  

الشرائح والنسب على تغيير  (. اعتمدت السيناريوهات  2011لسنة    ( 8)قانون ضريبة الدخل رقم  )  بالسيناريو األساس القائم
وأن    ،العتبار أن اإلعفاءات االجتماعية واالقتصادية والتنزيالت المسموحة لم تتغير عن سيناريو األساس  ،الضريبية فقط

بعد خصم  سوف تطبق على ما زاد من الدخل    الضريبية  الشرائح  أن  تأثيرها على الدخل الخاضع للضريبة ثابت باعتبار
للسيناريو الثالث والرابع على نتائج االستشارات ومقابالت فريق واعتمدت الدراسة في طرحها  .اإلعفاءات والتنزيالت بأنواعها

العمل ونتائج المجموعة البؤرية والورشات المتخصصة ومالحظات موظفي القطاع الخاص وجمعية مدققي الحسابات وعدد  
دية على  فرض ضريبة تصاع   الثالث المقترح للدراسة، كان من المفترضالسيناريو    من مؤسسات القطاع الخاص. بخصوص

لم تتوفر إحصائيات وأرقام دقيقة في المصفوفة االجتماعية ووزارة   لكنالشركات أسوة بما هو معمول به بالنسبة لألفراد،  
فرض الضريبة على الشركات وفقًا للقطاع    لذا اقترحت الدراسةيف الشركات حسب األرباح السنوية،  ناالقتصاد حول تص

بحث أن توزيع القطاعات المقترحة يتناسب مع حجم األرباح الحالية لهذه القطاعات في  الذي تعمل فيه وذلك لقناعة فريق ال
 ثانيًا.  ،الوقت الحاضر أواًل، وأن هذا التوزيع ينسجم مع توزيع ضريبة الشركات في الدول المجاورة

 

 والتوصيات نتائج ال

 

ية إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة متدنية جدًا  تشير نتائج تحليل سيناريو تعديل القانون المقترح من قبل وزارة المال
حيث تزداد   ؛% مقارنة بسيناريو األساس، كذلك نالحظ أيضا ارتفاع االستهالك بنسبة قليلة لدى جميع الفئات0.61بلغت  
الثانية م  تلف شيقل، بينما ازدادأ  90% لفئة الدخل التي ال تتجاوز  0.67بنسبة   للفئة  ن الدخل بنسبة نسبة االستهالك 
% على التوالي. من جانب آخر، يالحظ 0.86% و0.48%، أما االستهالك لدى الفئة الثالثة والرابعة فيزداد بنسبة  1.45

% أي عكس ما تهدف إليه وزارة المالية، بينما يرتفع التوفير  0.35بشكل مفاجئ بأن حجم اإليرادات الحكومية تقل بنسبة  
لى ارتفاع اإلنتاج بقطاع الزراعة  إ %. بالنسبة الى حجم اإلنتاج القطاعي، تشير النتائج 0.09% والعمالة بنسبة 1.93بنسبة 

التوالي، بينما يزداد  0.34% و0.24والصناعة بنسبة   العقاري بنسبة  إ% على  القطاع  عتبر األعلى بين ي% و 0.97نتاج 
%على التوالي.  0.68% و0.18ارتفعت بنسبة   القطاعات مقارنة بارتفاع ضئيل لقطاع المواصالت والخدمات األخرى والتي

يعود هذا الضعف في استجابة االقتصاد للتعديل المقترح في أنه يؤدي فقط إلى انتقال جزء من األفراد من الشريحة الثالثة  
ا أن  إلى الثانية وجزء من الشريحة الثانية إلى األولى، لكنه ال يعكس أي تغير جذري على هيكلية نظام ضريبة الدخل. كم

اإليرادات الحكومية من ضريبة الدخل تنخفض، ولم يكن ارتفاع اإليرادات األخرى كافيًا لتعويض الخسارة لضعف استجابة 
 االستهالك.   

 
 األساس،   بسيناريو  مقارنة للدراسة  األول للدراسة المقترح من قبل فريق البحث  بالسيناريو  متفاوتة  نتائج  وجود  التحليل  يوضح

وكذلك %  0.75  بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يرتفع  إذ  بنسبة  األولى  الدنيا  الفئات  من  لكل  االستهالك  يرتفع  فقط 
 بنسبة  التوفير  إجمالي  ارتفع%.  0.66  بنسبة  المرتفع  الدخل  لفئة  يرتفع  بينما  التوالي،  على%  1.52و%  1.57،1.17%
  ارتفع  اإلنتاج،  جانب  من.  األساس  بسيناريو  مقارنة%  0.66  بنسبة  والعمالة%  0.8  بنسبة  الحكومية  اإليرادات  وحجم%  1.68
  على %  0.94و%  0.87  بنسبة  والبناء  الصناعي  اإلنتاج   من  كل  ارتفع  بينما%  0.5  بنسبة  الزراعي  القطاع  إنتاج  أيضا
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  استجابة   أن  إال.  التوالي  على%  0.75و%  0.25  بنسبة  األخرى   والخدمات  المواصالت  قطاع  إنتاج  ازداد  كذلك.  التوالي
 تتجاوز ال إضافتها تم التي األعلى الشريحة  في األفراد نسبة ألن متواضعة زالت ما  السيناريو  هذا في االقتصادية المتغيرات

3 .% 

 

وجود نتائج متفاوتة بالسيناريو   يشير تحليل في هذا السيناريو الى  ، لهذه الدراسة  المالية  وزارة  من  المقترح  للسيناريو  بالنسبة
األساس،   بسيناريو  بنسبة    إذمقارنة  سنويًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بنسبة %0.78يرتفع  الخاص  االستهالك  وإجمالي   ،

شيكل    90,000، فسيرتفع لفئة الدخل األولى )االستهالك  % فقط. أما0.09بنسبة    فسترتفع  اإليرادات الحكومية  %، أما1.19
  –   150,001لذوي الدخل    االستهالك%، والثالثة ) 1.6( بنسبة  150,000  –  90,001%، والثانية )1.19سبة  ( بنأقلأو  

بنسبة  270,000  )1.53%( النسبة  وبنفس   ،0.68( الرابعة  للفئة  )أكثر350,000  –  %270,001(  والخامسة  من    ( 
 يمكن % مقارنة بسيناريو األساس. 0.69 % والعمالة بنسبة1.71بنسبة  االدخار إجمالي سيرتفع(. أيضا، شيكل 350,000

وهو ما تم    ،لهم  الحقيقي  الدخل   انخفاض  عند   اإلحالل   تأثير  من   اعلى  األفراد   لدى   الدخل   تأثير  بأنتفسير االرتفاع بالعمالة  
 ، %0.5الزراعي بنسبة    لقطاع  المضافة   القيمة  نموجانب اإلنتاج، يتوقع السيناريو    في   النظري للدراسة.  اإلطارتفسيره في  

المواصالت والخدمات األخرى   لقطاعي  المضافة  القيمة  أما% على التوالي.  0.98و%  0.91والبناء بنسبة    ةوقطاعي الصناع 
 % على التوالي. 0.77و %0.27بنسبة  فستنمو

 

والذي يشمل نسب مختلفة من ضريبة الدخل على الشركات فتشير    الثاني المقترح للدراسة من قبل فريق البحثأما السيناريو 
بنسبة  إالنتائج   اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  بنسبة  1.84لى  والعمالة  مقارنة    ،%1.95%  مرتفعة  تعتبر  النتائج  وهذه 

ذوي الفئة الدنيا )ذوي الدخل  السابقة. يالحظ تحديدا بهذا السيناريو بأن الزيادة في حجم االستهالك عند    الثالث  بالسيناريوهات
ألف شيقل( أكثر من الزيادة بالفئات التي تليها وهذا يساعد على تعديل التفاوت االجتماعي بين فئات المجتمع.    90األقل من  

لى ارتفاع نسبة الضريبة على األفراد ذوي الدخل  إ% وهذا يعود  3.37ن حجم اإليرادات الحكومية تزداد بنسبة  أكما يستنتج  
لى ارتفاع نسبة العمالة والضريبة على الشركات المالية والمصارف واالتصاالت التي تجني أرباحا عالية.  إ رتفع إضافة  الم

الدنيا بنسبة   للفئة  الثانية   استهالك% مقارنة بسيناريو األساس، بينما ازداد  1.84ويرتفع مستوى االستهالك  الفئة  كل من 
   % على التوالي. 0.11و  %0.46لي فيما ارتفع االستهالك للفئتين العليا بنسبة على التوا  %1.9% و2.81والثالثة بنسبة 

 
  الضريبة   ارتفاع  مع  أنه  خاصة  النظرية  مع  متعارضة  الثاني المقترح للدراسة من قبل فريق البحث  السيناريو  نتيجة  تعتبر  ال

  الدخل   أصحاب  من  األخرى   الفئات  لدى  الزيادة  من  أقل  بنسب   ولكن  لديهم  االستهالك  حجم  ازداد  المرتفع  الدخل  ذوي   على
 تفسير   يمكن.  المتدني  الدخل  أصحاب  لدى  وارتفاعه  المرتفع  الدخل  فئات  لدى  لالستهالك  الحدي  الميل  النخفاض  المتدني

  بالقطاع   الشركات  إنتاج  أن  وبما.  االستثمار  عوائد  من  دخلهم  من  جزء  على  أيضاً   يحصلون   المرتفع  الدخل  ذوي   بأن  ذلك
 الخدمات  وباقي %  2.51  بنسبة  والتخزين  والنقل %  1.00  بنسبة  والبناء%  3.72  بنسبة  والصناعي 1.97%بنسبة  ارتفع  الزراعي 

.  أيضاً   واالدخارية  االستهالكية  قدرتهم  ارتفعت  وبالتالي  ازداد  الشركات  أصحاب  ودخل  أرباح  بأن  يعني  فهذا  ،%1.51  بنسبة
 المستهلك  نظرية  مع  يتطابق  وهذا  الدخل   ازدياد   مع  يقل  االستهالك  في   الزيادة معدل  أن   النتائج  من   يالحظ  ذلك، الى  إضافة 

 ذات  الفئات  استهالك  في  كبير  ازدياد  وجود  أن  ذلك  الى  أضف.  للتوفير  يذهب  المرتفع  الدخل  لذوي   الدخل  معظم  أن  حيث
  المالية  السياسة  أهداف  إحدى  يكون  وهذا خفيف بشكل ولو المجتمع  داخل الدخل  في  الفجوة تقليل على  يعمل المتدني الدخل 

  أيضًا،   االقتصادية  النظرية  خالل   من  تفسيره  فيمكن  الحكومية  اإليرادات  زيادة  أما   الدخل،   توزيع  بإعادة  المتمثلة  الحكومات  لدى
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  للضريبة   الخاضع   الدخل   في   ارتفاع  وبالتالي   والدخل  التشغيل  ارتفاع  في  انعكس  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  أن  حيث
  ثالثة   شريحة   وإضافة%  20  إلى  المرتفع  الدخل   أصحاب   على   الضريبة  نسبة  ارتفاع  وأن   كما.  النموذج  داخل   الفئات  لجميع

 . الدخل ضريبة إيرادات ارتفاع في  ساعد %25 ضريبة بنسبة الشركات أرباح لضريبة
 

 إلى نتائج التحليل توصي الدراسة:   استنادا
الشرائح والنسب الضريبية الواردة  ، بالسناريو الثالث )وهو السيناريو الثاني المقترح للدراسة من قبل فريق البحث(اعتماد   .1

 التالية:  2011لسنة  (8)مع إبقاء كافة مكونات قانون ضريبة الدخل رقم  فيه

 

 اعتماد الشرائح الضريبية التالية:  (أ

 

 ضريبة الدخل على األفراد  الدخل الخاضع للضريبة 
 %5 شيقل 1-90,000

 %10 شيقل 90,001-150,000
 %15 شيقل 270,000- 150,001

 %20 شيقل   270,0001-350,000
 %25 ما زاد على ذلك 

 

 تفرض ضريبة الدخل على الشركات كما يلي: (ب

 % على الشركات العاملة في قطاع الزراعة والتصنيع والتخزين والفنادق والمطاعم 15 •

 العقاري والتجاري % على القطاع 20 •

 % على قطاعات االتصاالت والبنوك والمؤسسات المالية 25 •

 
توسيع القاعدة الضريبية من خالل متابعة تحصيل الضريبة من أصحاب المهن الحرة والمتهربين من الضريبة حتى   .2

 تاريخه.

التهرب الضريبي، باإلضافة إلى توفير مكافحة التهرب الضريبي من خالل إجراء تعديالت جوهرية في القانون وتجريم  .3
 جميع متطلبات الدوائر الضريبية اللوجستية والبشرية والقانونية لمتابعة هذا الموضوع.

النظر في مجموعة الحوافز االقتصادية واالجتماعية وغيرها المقدمة للمكلفين بهدف تشجيع جميع مكلفي ضريبة الدخل   .4
 كشف الدخل السنوي طوعيًا.على االلتزام الضريبي الطوعي وتقديم 

تقييم هيكلية الدوائر الضريبية الحالية وفاعليتها وأداءها بهدف تنفيذ إصالح متكامل لنظام ضريبة الدخل وليس لقانون   .5
 ضريبة الدخل فقط. 
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 األول  الفصل

 مقدمة 
 

 

 تمهيد 1-1

 

  مرافق   هناك  تكن  لم  ،القبلية  الحياة  ففي   التاريخ،  عبر  واالجتماعية  االقتصادية  األنظمة  تطور  مع  الضريبة  مفهوم  تطور
  أنفسهم   عن   يدافعون   القبيلة  أفراد   وكان  تمويلها.  أجل   من  ضرائب  فرض  توجب  عامة  صفات  ذات  مالية  واحتياجات  مشتركة

 جهاز  لتمويل  الالزمة  المالية  الموارد   تأمين  الضروري   من  أصبح  ، الدولة  وظهرت  الجماعة  حياة  تكونت  ولما  ومصالحهم.
 المطلوب. التمويل لتوفير الضرائب الدولة فرضت وهكذا  الدولة.

 
  حصول   عن   النظر  بغض  وجبايتها  الضرائب  فرض   إلى   عمدت  أعباؤها،  وكثرت  ، نفوذها  وازداد  ،الدولة   حاجات  تكاثرت  وبعدما

 والميراث،   واألمالك  الدخل  بضريبة  متمثلة  ،المباشرة  الضرائب  بفرض  الدولة  بدأت  حيث  به،  خاصة  منافع  على  المكلف
 الهدف   كان  حيث  والتضامني،  االجتماعي  الواجب  صفة  الضرائب  وأعطيت  المباشرة،  غير  الضرائب  فرض  إلى  بعدها  وانتقلت
  بحيث   ،جذرياً   تغير  الضرائب  دور  أن  إال  العامة.  النفقات  لتغطية  الالزمة  المالية  بالموارد  الدولة  خزينة  تغذية  ،آنذاك  ،الرئيسي
 .وتمويلها االقتصادية سياساتها توجيه في  الدولة تستخدمها التي المالية األدوات أهم من اليوم أصبحت

 
  وبالتالي   ،الحكومية  اإليرادات  من  األكبر  القسم   ذلك   طوال   وشكلت  ،التاريخ  عرفها  التي  الضرائب  أقدم  من   الدخل  ضريبة  تعتبر

  من   ، الكلية  واالجتماعية  االقتصادية   األهداف   إلى   للوصول  الدول   تستخدمها  التي  األساسية  المالية   السياسة   محركاتأحد    تعد
  قبل   من   فلسطين  في   الدخل  ضريبة   رضتف    .واستثمار  ، وادخار  ،استهالك  من  الدخل   صافي  مكونات  على   تأثيرها  خالل

  في   فلسطين  من  األكبر  الجزء  سقوط  حتى   المفعول  ساري   وبقي   ،1941  سنة   ( 23)  رقم   قانون   خالل   من  ،البريطاني  االنتداب
 . 1948 عامال في اإلسرائيلي االحتالل أيدي

 

  سنة   (12)  رقم   وقانون   ،1950  سنة   (50)  رقم   األردنية   القوانين  الغربية  الضفة  في  ط بقت  ، 1967-1948  األعوام   خالل
 غزة  وقطاع  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  بعد  سارياً   بقي  الذي  ،1964  سنة   (25)  رقم  الدخل  ضريبة   وقانون   ،1951

  بهدف   ،اإلعفاءات  وإلغاء  ،الضريبية  والشرائح   النسب  في  العسكرية  األوامر   خالل   من  التعديالت  بعض  مع  ، 1967  عامال
 . 1994  عامال  الفلسطينية  السلطة قيام    حتى   حاله   على   الوضع  هذا   واستمر  ، (1988  ،)عالونة  الفلسطيني  المكلف  كاهل  إثقال

 
 الطفيفة  التعديالت  بعض  مع  (23/1941  رقم   قانون   عن  )المعدل  سارياً   1947  سنةل  (13)   رقم  قانون   بقي  ،غزة  قطاع  وفي
  سرائيلي اإل  العسكري   الحكم  قامف  .1967  عامال  غزة  وقطاع  الغربية   للضفة  إسرائيل  احتالل  حتى  المصرية  الحكومة  أدخلتها  التي

 (. 1992 ، )عالونة والعسكرية المالية أهدافه لتحقيق المذكور القانون   على جوهرية تعديالت بإدخال
 

  ات يالتسعين  نهاية  في  قامت ،أوسلو  اتفاقية  توقيع  أثر على ،1994  عام ال  الضريبية  الصالحيات  الفلسطينية السلطة  متسلّ   بعد
 أول   أقرت  ثم  ومن  ،ومكوناته  1964  سنةل  (25)  رقم  ردنياأل  الدخل  ضريبة  قانون   محتويات  على  وجوهرية  جزئية  بتعديالت

  بشكل   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  بتطبيقه  البدء  تم  الذي  ،2004  سنة  (17)  رقم   فلسطيني  دخل  ضريبة  قانون 
 األنشطة  طبيعة  عن  النظر  بغض  كافة،  الدخول  أنواع  تجميع  بعد  أي؛  العام  الدخل  على  الضريبة  احتساب  يتم  حيث  ،موحد
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 نشطة األ  من  دخل   كل  على   الضريبة  تفرض  حيث  عيني،  أساس   على   ليسو   ،عليها  ضريبة  وفرض   ،للمكلف  االقتصادية
  التجارية   األرباح  على   الضريبةو   اإليرادات،  على   الضرائبو   العقارية،  الضريبة  مثل  ،المكلف  للشخص   المختلفة  االقتصادية

  إجمالي   على   )الضريبة  الثروة   على  والضرائب  الدخل،  على  العامة  التكميلية  الضريبةو   الرواتب،  على  الضريبةو   والصناعية، 
 (. 1994 ،المولى )عبد (الوريث نصيب على الضريبةو  التركة،

 
  والقانونية   واإلجرائية  المالية  بالنصوص  العالقة  ذات  1964  لسنة  (25)  رقم  قانون   مكونات  على  جوهرية  تعديالت  القانون   أدخل
 التعديالت  واستمرت  ،لنفسها  الفلسطينية  السلطة  رسمتها  التي  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  األهداف  تحقيق  بهدف  ،كافة

 على   جوهرية  تعديالت  أدخل  الذي  ،2011  سنةل  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   صدور  حتى  القانون   مكونات  في  التحسينية
 وتعريف   الشركات،  على   الضريبية  والنسب  ،ألفرادل  الضريبية  الشرائح  )نطاق(  ومدى  عدد   طالت  ،وعناصره  القانون   أركان  جميع
 والمحاكم  بالجباية  المتعلقة  اإلجراءات  من  وغيرها  ،واالجتماعية  الضريبية  والتنزيالت  ،واإلعفاءات  ،للضريبة  الخاضع   الدخل

 (. 2011 لسنة  (8) رقم )قانون  وجبايتها الدخل  ضريبة باحتساب الصلة ذات المواضيع من  ذلك وغير ،والعقوبات الضريبية
 
 الدراسة  مبررات 1-2
 

  هناك   زالت  ما  ،2011  لسنة   (8)  رقم  الفلسطيني  الدخل  ضريبة  قانون   وتنفيذ  إقرار  على  سنوات  عشرعلى    يزيد  ما  مرور  بعد
 التالية:  لألسباب وذلك ،القانون  بإصالح تطالب وخارجها، المالية وزارة داخل من  أصوات

 

  الضريبة   قانون   على  ( تعديالت  ةأربع  من  )أكثر  الماضيين  العقدين  خالل  المستمرة  صالحيةاإل  التعديالت  منعلى الرغم   •
 بتشجيع الخاصة األهداف وبخاصة ،همن المرجوة واالجتماعية  االقتصادية األهداف تحقيق من يتمكن لم نهإف ،المذكور
  في   جاء  كما  الحدودية  والمناطق  األغوار   مثل  شةالمهمّ   الجغرافية  المناطق  ودعم  الصغيرة  والمشاريع  الزراعي   القطاع
 .التعديالت هذه أهداف

  إلى   ،2011  عامال  شيكل  مليون   491  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  الدخل  ضريبة  حصيلة  زيادة  منعلى الرغم   •
 مساهمة   نسب  نإف  ،2017  عامال  شيكل  مليون   958و  ،2013  عامال  شيكل  مليون   751و  ،2012  عامال  شيكل  مليون   671

  ضعف على    واضحاً   مؤشراً   هذا  ويعتبر  ،الفترة  هذه  خالل  %9-8  بين  تتراوح  بقيت  الضريبية  اإليرادات  في  الدخل   ضريبة
 االقتصادية  المؤشرات  أحد   هي  الضريبية  اإليرادات  في  المباشرة  الضرائب  مساهمة  نسبة  لكون   وذلك  ،االقتصادية  البنية
  والدول   ،المباشرة  الضرائب  على   تعتمد  ،الغنية  الدول   أن  يالحظ  حيث  البلد،   في   االقتصادي  والتطور  النمو  على  الكلية
 المباشرة.  غير الضرائب على تعتمد النامية الفقيرة

 بمرسوم  صدر  لكونه،  2011  سنةل  (8)  رقم  بقانون   2007  عامال  االنقسام  بعد  القائمة  الحكومة  تعترف  لم  ،غزة  قطاع  في •
  أرقام   تتوفر  وال   .هذا  يومنا  حتى   2004  سنةل (17)  رقم  لقانون   وفقاً   تعمل  غزة  في   الدخل  ضريبة  دوائر  وبقيت  رئاسي،

 تدني  إلى  تشير  الرسمية  التصريحات  جميع  أن  إال  .2007  عامال  االنقسام  بعد  القطاع  في  الدخل  ضريبة  حصيلة  حول
  ، الضرائب  من  القطاع  يعفي  رئاسي  مرسوم  إصدار   بسبب  وذلك  ،2009  عام ال  شيكل  مليون   9.5  إلى   الضرائب  هذه  حجم

  على   فرض  الذي  الخانق  الحصار  عن  ناهيك   ،2011  سنةل  (8)  رقم  الجديد  الضريبة  قانون   تطبيق  عدم  إلى  إضافة
  أن   مالحظة  مع  دراماتيكي.  بشكل  واألرباح  واألجور  اإلجمالي   المحلي  الناتج  على  كبير  انخفاض  في  وانعكس  ،القطاع

  كبير  بشكل  انخفضت  اليوم  ولكنها  ، 2006  عامال  قبل  غزة  قطاع  من  كانت  الفلسطينية  للسلطة  الدخل   ضريبةإيرادات    ثلث
 . جداً 
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 ،)عالونة  منه  المرجوة  االجتماعية  االقتصادية  األهداف  تحقيق  على  القانون   قدرة  حول  المالحظات  من  العديد  هناك •
 : ، وهي(2015 ،ماس ؛2011

  نسبة   نخفاضاو   الشرائح  عدد  قلة  بسبب  ،وشركات  أفراد  من  المرتفع  الدخل  أصحاب  لصالح  يميل  القانون   هذا  نإ .1
 المرتفعة.  الدخول على الضريبة

 . الشركات دخل على  الضريبية النسب انخفاض .2

  ماليين   لىإ   تصل  التي  الشركات  أرباح  مع  لألفراد  شيكل  300,000  مستوى   عند  الفردية   الضريبة   نسبة  مساواة   .3
 . الشواكل

  االقتصادية   األهداف  تحقيق  في  ،كبير  بشكل  ، ساعدا  قد  االستثمار  تشجيع  وقانون   الدخل  ضريبة  قانون   بأن   قناعة  توجد  ال •
 عمل. فرص وخلق ،االقتصادي والنمو ،االستثمارات زيادة في الممثلة

 

  ، المالية  وزارة  لنفسها  حددتها  التي   الدخل   ضريبة لقانون   والمالية  واالقتصادية   االجتماعية  هدافاأل  تحقيق  عدم   بسبب  ،وأخيراً 
  النواقص   لمعالجة  ،2011  لسنة   (8)  رقم  قانون   على   جديدة  جوهرية  صالحاتإ  جراءإ  من  بد  ال  أنه   أدرك  القرار  صانع  أن  يبدو

 ،مؤخراً   ،المالية  وزارة  قدمت  ، لذلك  .2016و  2015و  2014  األعوام  خالل   الالحقة  وتعديالته  القانون   في   الموجودة  والفجوات
 ، االقتصادي  النمو  وتحفيز  ،الضريبة  اإليرادات  حجم  لزيادةو   ،القانون   وضع  تحسين  بهدف  تعديل  مقترح  10/5/2021  في

  العمل   يتم  التي العلمية  الدراسة  مع  المقترح  هذا   تزامن  وقد   الضريبية.   األعباء  توزيع  في   عدالة   وتحقيق  ،االستثمارات  وتشجيع
 ،فلسطين في اإلنمائي المتحددة األمم برنامج  مع بالتعاون  ،)ماس( الفلسطيني االقتصادية السياسات  أبحاث  معهد في عليها

 وزارة  ومباركة  وبعلم  ،منها  لكل  االقتصادية  اآلثار  ودراسة  الدخل   ضريبة   ونسب  لشرائح  مختلفة  سيناريوهات  بتقديم  والمتعلقة
 الدراسة.  هذه جراءإ على شجعت التي الفلسطينية المالية

 
 الدراسة  هدافأ 1-3
 

 يلي:  ما لىإ  الدراسة تهدف
 الضريبية شرائح ال ومدى عدد في  المتمثلة وتعديالته 2011 لسنة  ( 8) رقم  قانون  (وأركان مفاصل) معايير على   الوقوف .1

  اإلعفاءاتو   االجتماعية،  اإلعفاءاتو   األرباح،  على  الثابتة  الضريبة  نسبةو   شريحة،  لكل   الضريبية  والنسب  ألفرادل
  مقنع  تبرير  أجل  من  القضائية  واإلجراءات  التحصيل  وإجراءات  ،المسموحة  وغير  المسموحة  التنزيالتو   االقتصادية،

 توليفة  إلى  الوصول  ثم  ومن  ،للقانون   واالجتماعية  واالقتصادية  التمويلية  األهداف  لتلبي  المعايير  هذه  تعديل  ضرورةل
 ،وحكومة  ،مكلفين  من  األطراف  جميع من    قبوالً   وتلقى  ، المذكورة  األهداف  من  ممكن  قدر  أكبر  تحقق ل  البنود  لبعض  مناسبة
 مدني. مجتمع ومؤسسات ،خاص وقطاع

  لكل   المقترحة  الضريبة  ونسب  ،والشركات  لألفراد  الضريبية  الشرائح  ومدى  بعدد  متعلقة  مختلفة  سيناريوهات  الدراسة  ستقدم .2
 والنسب  الشرائح   تحديد  أجل  من   وذلك  ،سيناريو  لكل  الكلي   المستوى   على  االقتصادية  اآلثار  دراسة   ثم   ومن  ،شريحة

 الدخل.  لضريبة واالجتماعية  االقتصادية المالية اآلثار تعظم التي الضريبية

 مع   يتناسب  بما  ،العلمية  االقتصادية  لألسس  وفقاً   الدخل  ضريبة  موضوع  في  مالية  لسياسة  وتوصيات  مقترحات  عرض .3
  القاعدة  توسيع   قبل  الكلية  الرياضية  النماذج  ونتائج  ،واالجتماعي  االقتصادي  والمستوى   الفلسطيني  الوضع  خصوصية

 الضريبي. والتحفيز ،الضريبي التهرب ومكافحة ،الضريبية
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 الدراسة  منهجية 1-4
 

 التالية: المنهجيةاّتباع  سيتم الدراسة،  هذه أهداف لتحقيق
 . الدخل ضريبة إصالح موضوع في مجاورةال الدول  بعض وتجارب الدخل لضريبة ةالنظري األدبيات دراسة .1

 الجوار.  ودول فلسطين  في  الدخل ضريبة قوانين مراجعة .2

 بالموضوع.  العالقة ذات المالية وزارة من الصادرة والمالية اإلحصائية البيانات تحليل .3

  ية الحكوم  المؤسسات  مع  عمل  ورشة  وتنظيم  ،الدراسة  مقترح ب  المتعلقة  الراجعة  التغذية  على  للحصول  بؤرية  مجموعة  تنظيم .4
 . للدراسة  األولية النتائج لمناقشة  الخاص والقطاع العالقة ذات والمؤسسات

 .االقتصاد( وزارة االستثمار، تشجيع هيئة المالية، )وزارة الدخل لضريبة العالقة ذات المؤسسات مع مقابالت إجراء .5

 نموذج:  محدد بشكل ،والمحاكاة  االقتصادية النمذجة  استخدام .6

The Mitigation adaption and New Technologies Applied General Equilibrium  (MANAGE) 

  في   متنوعة  بيانات  بذلك   مستخدمين  ،اإلصالح  لسيناريوهات  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  اآلثار  رصد  أجل  من
 البحثي.  التحليل
 

 الدراسة  محددات 1-5

 

  والنسب   الشرائح  في   والمتمثلة  ،والرقمية  الكمية  الدخل   ضريبة  قانون   وأركان  مفاصل  تحليل  على  الدراسة   تقتصر  سوف
  ونظام   القانون   بتطبيق  المتعلقة  األخرى   القانونية  النصوص  إلى  التطرق   لن يتم  ،وبالتالي  والتنزيالت.  واإلعفاءات  ة،يالضريب
  التحفيزو   ،الضريبي  التهربو   ،الضريبية  القاعدةو   عملها، كفاءةو   الضريبية  اإلدارة ذلك  في  بما ، الشمولي  بشكله  الدخل ضريبة

 تحقيق  في   الدخل   ضريبة  فعالية   عن   الحديث  عند  الرقمية  النصوص   عن   أهمية  تقل  ال  التي  المسائل  من   وغيرها  ،الضريبي
  ، الدخل  ضريبة  مجال  في  المقترحة  المالية   السياسة  في  النقاط  هذه  إلى  اإلشارة  إمكانية  مع  ،واالجتماعية  االقتصادية  األهداف

 أعاله. المذكورة والموضوعات الضريبية اإلدارة حول منفصلة دراسةبإجراء  ،وبوضوح ،نوصي يجعلنا الذي األمر
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 الثاني الفصل
 الكلية  االقتصادية األهداف تحقيق في الدخل ضريبة دور

 

 
 مة مقدّ  2-1
 

  الرأسمالية   االقتصادية للنظريات  وفقاً  الدخل  لضريبة واالجتماعية  االقتصادية للتأثيرات موجز توضيح إلى الفصل  هذا يهدف
  محل   تكون   لن   الماضية،   سنة  الثالثين  خالل  تطورت  قد  العالقات  لهذه  عديدة  ومعايير  مؤشرات  أن   إلى  اإلشارة  مع  المختلفة،

 مستقلة. لدراسة كموضوع منها واحدة كل وتصلح ،دراستنا
 

 (:2016 المغري،  ؛2004 )منصور، في  الرأسمالي االقتصادي الفكر في الكلية  االقتصادية  األهداف تتمثل
 

 العمل.  فرص من المزيد وخلق التوسعية االستثمارات خالل من اإلجمالي، المحلي الناتج في مستمر نمو تحقيق .1
 البطالة.  لتقليل العمل على  والعرض الطلب دالة تفاعل خالل من  ،الكامل التشغيل حالة تحقيق .2
 إلى  وتؤدي  ،كريمة  حياة  لهم  توفر  موارد  والمتوسط  المتدني  الدخل  ألصحاب  يضمن  بشكل  المحلي  الناتج  توزيع  إعادة .3

 المجتمع. طبقات بين الفجوات تقليل
  وزيادة   ،واالستثمار  ،االقتصادي  التخطيط  عملية  على  إيجابيةآثار    من  لذلك  لما  ،التضخم  من  منخفضة  معدالت تحقيق .4

 المحلية.  العملة صرف سعر  في واستقرار ، المحلي الناتج
  وتوفير  ،العالية  المنافسة  ذات  المحلية  المنتوجات  من  الفائض  تسويق  في  يساعد  بما  ،المدفوعات  ميزان  في  توازن   تحقيق .5

 أيضًا. النقدي والتوازن  االستقرار ويخدم يدعم ما األجنبية، العمالت
 

 تفسير   في   الكالسيكية  النظرية  فشل   بعد  كينز  جون   البريطاني  االقتصادي  المفكر  بقيادة  الجديدة  الكالسيكية  النظرية  نشطت
  الجديدة   الكالسيكية  النظرية  وركزت    األزمة.  هذه  من  للخروج  اقتصادية   سياسات  واقتراح  ،1929  عامال  العالمي  الكساد  أسباب

  قوى   تدخل  الضروري   من  أصبح   بل  ،الكلية  االقتصادية  األهداف  إلى  للوصول  ،وحدها  ،كافية  تعد  لم  السوق   قوى   أن  على
 (. 1997 ،شامية ؛1992 ،)الحاج 1للدولة  والمالية  النقدية السياسات في تمثلت ،السوق  خارج من

 
 نادت التي الكلية االقتصادية السياسة عصب  ،عامة وموازنة ،وإنفاق ،ضرائب من ؛المختلفة بأدواتها ،المالية السياسة تعتبر

  سكة  إلى  اإلنتاجية  العملية  إعادة  يضمن  بشكل  الكلي  االقتصاد  توجيه  إعادة  شأنها  من  والتي  الجديدة،  الكالسيكية  النظرية  بها
 (. 1998 )الحاج، الطويل  المدى على  الكلية واالجتماعية االقتصادية األهداف تحقيق وضمان  ،والنقدي  السلعي التوازن 

 
  لتحقيق   العامة  الحكومية  النفقات  تمويل  في  بالغة  أهميةوذات    ،اإليرادات  سياسة  في  أساسية  أداة   المباشرة  الضرائب  وتعتبر

  جهة،   من  واالستثمار  واالدخار  والمنتج  المستهلك  من  كل  على  تأثيرها  خالل   من  وذلك  أعاله،  المذكورة  االقتصادية   األهداف
 عمل  فرص  وخلق  ،اإلنتاج  وزيادة  ،التوسعية  استثماراتهم  زيادة  في  ينعكس  ما  ثانية،  جهة  من  ونشاطهم  المنتجين  أرباح  وعلى
  للسياسة   الثانية  األداة   تشكل  التي  العامة  الحكومية  للنفقات  األساسي  الممول  الضرائب  تعتبر  كما  أخرى.  ناحية  من  جديدة

 
ه العالقة حسب النظرية الكالسيكية  ال يهدف هذا الفصل إلى مناقشة وبيان العالقة بين ضريبة الدخل واألهداف االقتصادية الكمية حتى تاريخه، وإنما يشير، فقط، إلى أصل هذ  1

 الفصل األخير.الجديدة، وبما يكفي لتفسير نتائج المحاكاة في 
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  وغير   الضريبة،   فرض  تأثير  خالل   من  مباشرة  أداة   الضرائب  تكون   وبالتالي   األولى(،  األداة   هي   الحكومية  )النفقات  المالية
  االقتصادية.   األهداف  وتحقيق  ،المحلي  االقتصاد  عجلة  لتوجيه  المالية  للسياسة  الحكومية  النفقات   تمويل  خالل  من  مباشرة
  الدول  في خاصةوب للدول، الضريبية السياسة في رئيساً  بل ،أساسياً  مكوناً  ،الدخل ضريبة وأهمها ،المباشرة الضرائب وتشكل

 (. 2020 الدولي،  النقد )صندوق  ةيالضريب اإليرادات ثلثي حوالي إلى 2فيها الدخل  ضريبة تصل حيث ،المرتفع الدخل ذات
 

 (:1998 )الحجازي، الكلية  االقتصادية األهداف تحقيق في  الدخل ضريبة سياسة فعالية في  عديدة  عوامل تساهم
 تصاعدي. أو ،ثابت أو  ،نوعي أو  ،موحد الدخل ضريبة نظام شكل .1
 . Break Span شريحة كل ومدى الضريبية الشرائح عدد .2
 شريحة.  لكل الضريبية المعدالت أو النسبة .3
 الضريبية. اإلعفاءات .4
 الضريبية.  التنزيالت .5
 الضرائب. مضاعف .6
 

  توجيه   في  الضريبية  اإلدارة  وقدرة  ، الدخل  ضريبة سياسة  فعالية  في ومحدداً   مهماً   دوراً   أعاله  المذكورةالعوامل    من  كل  ويلعب
  ومتساوياً   إيجابياً   بالضرورة  السابقة  العوامل  في   التغير  أثر  يكون   ال  قد   الكلية.   االقتصادية  األهداف  لتحقيق  االقتصادية  العجلة

  الدخل   ضريبة  في  التغيرآلثار    النظرية  الحتماالتى الإ  ،تفصيالً   أكثر  بشكل  ،التطرق   الضرورة  من   يجعل  ما  االقتصاد،  على
 ضريبة   سياسات  في  التغير  أثر  تفسير  في  سيساهم  ما  وهو  أعاله،  الستة  العوامل  من  أكثرأو    واحدة  في  التغير  عن  الناجم
 . الدراسة   هذه في المحلي الناتج مكونات على   الدخل

 
 المستدام االقتصادي النمو تحقيق في  الدخل  ضريبة مساهمة  2-2
 

  الوضع   حسب  ، المحلي  االقتصاد   لدعم   ،الحكومية  والنفقات  ،كالضرائب  المختلفة   بأدواتها  المالية   السياسة   استخدام  يمكن
 ، اقتصادي  ركود  حدوث  عند  ،الحكومية  النفقات  زيادة  أو  الضريبة  كتقليل  ،التوسعية  المالية  السياسة  تستخدم  فمثالً   االقتصادي،

  فيتم   ،الحكومية  بالنفقات  تقشف  وحدوث  الضرائبفي زيادة    والمتمثلة  ،االنكماشية  المالية  السياسة  أما  البطالة.  بنسبة  زيادة  أو
 المستهدفة.  المعدالت يفوق  مرتفع اقتصادي تضخم حدوث عند تطبيقها

 
  أو   السائدة،  الضريبية  النسب رفع  أو   جديدة،  ضريبة  فرض  طريق  عن  الدخل  لضريبة  الضريبية  الحصيلة   زيادة  تؤثر  ،تحديداً 

 ،مباشر  بشكل  ،يؤثر  الذي  به،   للتصرف  القابل  الصافي   الدخل  على   الضريبية  اإلعفاءات  تنزيل  أو  الضريبية،  الشرائح  تضييق
  يسمى   ما  طريق  عن  القومي  الدخل   وعلى   ،للشركات  أو  لألفراد   سواء  ؛واالستهالكية  واالستثمارية  االقتصادية   الدورة  في

 الضريبة.  بمضاعف
 أساسيتين: حالتين بين التمييز يجب السياق،  هذا في
 

 
%، واليابان  45%، والهند  47%، والدنمارك  32%، وإيطاليا  42%، وإيرلندا  66، على سبيل المثال، في أستراليا  2020بلغت نسبة ضريبة الدخل في اإليرادات الضريبية العام    2

 %. 52%، والواليات المتحدة 47%، وماليزيا  56%، وكندا 30% وسنغافورة 35
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 في  التغير  يساوي   القومي  الدخل  في  التغير  يكون   حيث  الدخل،  بحجم  تتأثر  وال  مقطوعاً  ثابتاً   مبلغاً   الضريبة  تكون   عندما .1
 (. Hedtkamp, 1973) الضريبة  بمضاعف مضروباً  الضريبة

∆𝑌 =  
−𝑐

1 − 𝑐
∙ ∆𝑇 

 

 الثابتة. الضريبة مبلغ Tو ،واحد من  أقل موجبة  نسبة وهي  ،البلد في لالستهالك الحدي الميل c تعنى حيث

 
  الناتج   في   التغير  ويكون   ، (ty)   للضريبة  الخاضع  الدخل  من  مئوية  كنسبة  الدخل  ضريبة  تحسب  عندما  الثانية  الحالة  .2

 التالية:   للمعادلة وفقاً  وذلك ،الضريبة بمضاعف مضروباً  الضريبة في للتغير مساوياً  اإلجمالي المحلي
∆𝑌 =

−𝑐

(1 − 𝑐) + 𝑐𝑡
∙ ∆𝑇 

 

 الضريبة.  نسبة tو لالستهالك الحدي الميل c تعنى حيث

 
  ،سالبة الحالتين في المضاعف إشارة أن وبما الضريبة. ونسبة لالستهالك الحدي الميل على يعتمد الضريبة أثر بأن يتضح
  الدخل   ضريبة  يجعل  الذي  األمر  ، اإلجمالي  المحلي   الناتج  انخفاض  في  تنعكس  سوف   ،الدخل  ضريبة  زيادة  أن   ذلك  يعني

  األهداف   من  وغيرها  ،السلعي  واالستقرار  الكامل  والتشغيل  االقتصادي  النمو  تحقيق  ألغراض  استخدامها  يمكن  مهمة  أداة 
 الكلية.  االقتصادية

 
  المحلي   الناتج  في  ارتفاعيحدث    وبالتالي   مباشر،  بشكل  الحكومية  النفقات  ترتفع  ،اإليرادات  لزيادة   ونتيجة  ، أخرى   ناحية  من

1) الحكومية النفقات مضاعف بمقدار اإلجمالي

1−𝑐
 التالية:  للمعادلة وفقاً  (،

 

∆𝑌 =
1

1 − 𝑐
∙ ∆𝐺 

 التالية:  األساسية الحاالت بين التمييز يمكن السياق،  هذا في
 
 يلي:  كما النهائي األثر يكون  ،الضريبية الحصيلة  في الزيادة تساوي  النفقات  في الزيادة كانت إذا .1

∆𝑌 = ∆𝑇 = ∆𝐺 
 

 األثر  من   أكبر  العامة  للنفقات  اإليجابي  األثر  لكون   ،الضرائب  في   الزيادة   بمقدار  يرتفع  سوف   القومي  الدخل إن    أي
 الضريبية. الحصيلة  لزيادة السلبي

 

𝑇∆)  الضريبة  في  الزيادة  من  أقل  الحكومية  النفقات  في  الزيادة  كانت  إذا .2 > ∆𝐺،)  يكون   المحلي  الناتج  في  التغير  فإن 
  الضريبة   اقتطاعات  زيادة  عند  المكلف  يفاضل  حيث  ،األفراد  دخل  بتغير  مباشرة  االدخارات  تتأثر  صحيح.  والعكس  ًا،سلبي

 الضريبة  نسبة  أن   نرى   ،بهذا  المستقبلي.  االستهالك  وبالتالي   ،االدخار  تخفيف  أو  الحالي  االستهالك  تخفيض  بين  ما
 واالدخار،   االستهالك  حجم  على  الضريبية  التغيرات  أثر  تحديد  في  أساسية  متغيرات  هما  لالستهالك  الحدي  والميل

 المطلوبة.  الضريبية  السياسة حول المناسب القرار خاذاتّ  وبالتالي

 

 )بسبب  الخاصة  االستثمارات  حجم  تقليص  إلى  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  الدخل  ضريبة  زيادة  تؤدي  أخرى،  ناحية  من
  االقتصادية   القطاعات  على  سلباً   ينعكس  أن  يمكن  الذي  األمر  ،اإلجمالي  المحلي  والناتج  االدخار(  مستويات  انخفاض
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  يلعب أن    يمكن  بالمقابل،  قطاع.  لكل  اإلنتاجية  والقدرة  االقتصادي  الواقع  اختالف  بسبب  ،متفاوتة  وبدرجات  ،المختلفة
  دوراً   ،المنخفضة  اإلنتاجية  ذات  أو  ،الصغيرة  القطاعات  بعض  على  كامل  ضريبي  إعفاء  أو  ،متدنية  ضريبة  نسب  فرض

 . إليها االستثمارات وتوجيه ،القطاعات هذه تطوير في إيجابياً 

 

 التضخم  معالجة في  الدخل  ضريبة مساهمة  2-3
 

  القابل   الدخل  انخفاض  إلى  تؤدي  حيث  ،مباشر  بشكل  الكلي  والعرض  الطلب  مكونات  على  الدخل  ضريبة  تؤثر  ذكرنا،  كما
  حجم   يعتمد  حيث،  األولى  بالدرجة  االستهالكية  السلع  على  الطلب  انخفاض  وبالتالي  3،للتصرف(  المتاح  )الدخل  لإلنفاق

  على   والقدرة  سابقة،  مدخرات  ووجود  الفعلية،  الطلب  دالة  ومرونة  لالستهالك،  الحدي  الميل  على  الطلب  في  االنخفاض
  الكميات   ثبات   مع  األسعار  انخفاض  وبالتالي  ،الكلي  الطلب  انخفاض  إلى  مجتمعة  العوامل  هذه  تؤدي  أن  يمكنو   االقتراض.
  ، التضخم  بمكافحة  المعنية  المالية   السياسة  أدوات  أهم إحدى    الدخل  ضريبة  تعتبر  ، هنا  من  والخدمات.  السلع   من  المعروضة 

 (. (Wittman, 1977 األسعار ارتفاع من والحد 
 
 التشغيل على الدخل ضريبةآثار  2-4
 

  على   والطلب  العرض  من  كل  على  تأثيرها  خالل  من  ،البطالة  نسبة  على  الدخل  ضريبة  تؤثر   االقتصادية،  النظرية  حسب
  النخفاض   وذلك  ،الضريبية  النسب  زيادة  عند  العمل  عرض  يتأثر  ،الجزئي  المستوى   فعلى  والكلي.  الجزئي  المستويين  على  العمل
 يكون   حيث  والراحة،   العمل  بين   اليوم  ساعات   توزيع  وإعادة العامل أولويات  على  مباشرة  تؤثر  وبالتالي   لإلنفاق،  القابل   الدخل 
  أثر )  العمل  عرض  وتقليص  الراحة  ساعات  زيادة  إلى  أو  الدخل(   )أثر  المقتطع  الدخل  لتعويض  العمل  ساعات  لزيادة  التوجه

 البطالة  مستويات  ارتفاع  إلى  يؤدي  أن   شأنه  من  ذلكفإن    الدخل،  أثر  منأعلى    حاللاإل  أثر  كان  حال  ففي    اإلحالل(.
 (.1998  ،الحجازي   ؛Hedtkamp, 1977) األجور مستويات في وانخفاض

 
  خالل  من  المنتجين  قبل  من  العمل  على  الطلب  انخفاض  لى ع  الدخل   ضريبة  زيادة  فتؤثر  العمل،   على  الطلب  زاوية  من  أما

 في  ينعكس  أن  يمكن  ما  اإلنتاج،  أصحاب  دخل  انخفاضعلى    وبالتالي  للتوزيع،  القابلة  األرباح  انخفاض  على  الضرائب  تأثير
  نقل   أو  ،للعمال  وتحميله  الخلف   إلى  الضريبي  العبء  نقل  المنتج  محاولة  أو   ،العمال  من  المزيد  وتسريح  ،اإلنتاج  حجم  تقليص
 (. 1992 ،الحجازي  ؛Hedtkamp, 1973) األسعار رفع خالل من النهائي للمستهلك وتحميله األمام  إلى الضريبي العبء

 
 الدخل توزيع عدالة في  الدخل  ضريبة مساهمة  2-5
 

  الدخل   أصحاب  حساب  وعلى   ،المتدني  الدخل  أصحاب  لصالح   الدخل  توزيع  إعادة  إلى  التصاعدية   الدخل  ضريبة  تؤدي
  وضمان   ،وصحة  ،تعليم  من  الحكومة  تقدمها  التي  العامة  للخدمات  المتدني  الدخل  أصحاب  استهالك  نتيجة  وبخاصة  المرتفع،

 كذلك   (.1998  )الحجازي،  العالية  الدخول  أصحاب  ضرائب  حصيلة  من  األولى  بالدرجة  تمول  التي  وغيرها...    ،اجتماعي
  الدخل   ذوي   على  توزيعها  وإعادة  ،األغنياء  على  عالية  ضريبة  نسبة  فرض  طريق  عن  الدخل  توزيع  إعادة  على  الحكومة  تعمل

  ذلك   عن  ينتج  ما  ،لإلنفاق  القابل  الدخل  يرتفع  حيث  شهري،  بشكل  عينية/مادية  مساعدات  طريق  عن  ،والمتدني  المحدود

 
 ن الدخل المتاح للتصرف يصبح قاباًل لإلنفاق بعد خصم ضريبة الدخل، وبالتالي كلما زاد هذا االقتطاع، قلت القدرة على التصرف.يجدر التنويه بأ  3
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  أصحاب   على   ،مباشر  غير  أو   مباشر  بشكل  ،بالفائدة  يعود  قد   وهذا   األساسية،  االستهالكية  والخدمات  السلع   على   الطلب  ارتفاع
 الغنية.  الطبقة أي ؛الشركات

 
  من   للتهرب  مختلفة  وسائل  استخدامى  لإ  أكثر  يميلون   ربما  وشركات(  اً أفراد)  المرتفع  الدخل   أصحاب  أن  إلى  األدبيات  تشير

 ذات   للفئات  بالنسبة  دقة  أكثر  الضريبي  الوعاء  تحديد  مهمة  تعتبر   ،أيضاً   والمتدني.  المتوسط  الدخل  بأصحاب  مقارنة  الضريبة
 تحديده  يصعب  حين   في  مسبقًا،  ومحددة  ةمعروف  اتبو ور   رو بأج  يعملون   وعمالموظفون    الغالب  في   هم   الذين  ،المتدني  الدخل 

  غير   القطاع  بها  يزدهر  التي   الدول  في  خاصةوب  ،األعمال  ورجال  الحرة  المهن  أصحاب  من  والمتغير  العالي  الدخل  ألصحاب
 جهة،  من  األكبر   الضريبي  العبء  الثابت  الدخل  أصحاب  تحميل  إلى  المجتمعات  من  العديد  في  يؤدي   الذي  األمر  المنظم،

  ضريبة   حصيلة  انخفاض  في   ينعكس  ما  المرتفع،  الدخل  وأصحاب  الحرة  المهن  ألصحاب  الدخل   ضريبة  حصيلة  تدني  وإلى
  ذلك،   إلى  إضافة  (.Hedtkamp, 1977)  الثابت  الدخل  إجمالي  من   الضريبة  بحصيلة  مقارنة  ،والشركات  األرباح  من  الدخل 
  الدخل  ضريبة جبايةتتم  حين  ففي المرتفع؛ الدخل أصحاب لصالح األحيانأغلب  في الدخل ضريبة تحصيل إجراءات تميل

 المتغير  الدخل  أصحاب  يستطيع  واألجور،  الرواتب  من  مباشرة  االقتطاع  خالل  من  الثابت  الدخل  أصحاب  المكلفين  من  شهرياً 
  لسنوات   بأخرى   أو  ،بطريقة  الضريبة  دفع   وتأجيل  بل   ،المالية  السنة   نهاية   حتى  المستحقة  الضرائب  تأجيل  الحرة  األعمال   ورجال

 واستثمارها   أعمالهم  تشغيل  في  المستحقة  الضريبة  تأجيل  من  االستفادة  وبالتالي  الدولة،  في  بها  المعمول  القوانين  حسب  عدة
 لصالحهم. 

 

 الضريبية:   العدالة   تحقيق  في  الدخل  ضريبة  مساهمة  من   تزيد  قد   التي   السياسات  من  العديد   هناكفإن    الدولية،   التجارب  حسب
 
 الدخل.   ضريبة نظام تصاعدية •
 شريحة. لكل الضريبية والنسب ومداها الشرائح عدد •
 والفعلية. القانونية التحصيل إجراءات •
 األقل االجتماعية الفئات منها تستفيد التي الخدمات على الموازنة تركيز ومدى العام اإلنفاق من المجتمع فئات استفادة •

 حظًا.
 

  توزيع  باحتساب  يقوم  الذي(،  Gini Coefficientـ)ب  يعرف  ما  خالل   من   الدخل  توزيع  عدالة   على   الدخل   ضريبة  أثر  قياس  يتم
  توزيع   عدالة  على  الضريبة  أثر  إلى  الفرق   يشير  حيث  ،هافرض   وبعد  الضريبة،  فرض  قبل  المختلفة   الدخل  فئات  بين  الدخول
 الطبقة  استحوذت  إذا  واحداً   تكون   بينما  ،كافة  الفئات  على  بالتساوي   الدخل  توزيع  تم  إذا  صفراً   المعيار  قيمة  تكون   الدخل.

 الدخل.   كامل على العليا
 
 المدفوعات  ميزان على الدخل ضريبة أثر 2-6
 

  الحدود   عبر  المال  رأس  وحركات  ،والخدمات  السلع  من  والواردات  الصادرات  لجميع  سجالً   ما  بلد  في   المدفوعات  ميزان  يضم
  بشكل   ،الدخل  ضريبة  تؤثر  الدراسة.  هذه  في  بحثنا  مجال  ليست  وهي  عديدة،  وخارجية  محلية  بعوامل  مباشر  بشكل  تتأثر  التي

 :(2014 )الطيب، التالية المؤشرات خالل من كافة، المدفوعات ميزان مكونات على ،مباشر وغير مباشر
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 يمكن   ما   والخدمات،  السلع   على  الطلب  ارتفاع  وبالتالي  ، واالدخار  االستهالك  زيادة  إلى  الدخل   ضريبة  انخفاض  يؤدي .1
 علماً   صحيح،  والعكس  المستوردة،  السلع  طلب  إلى  االستهالك  زيادة  من  جزء  يذهب  حيث  الواردات،  زيادة  إلى  يؤدي  أن
 نسبةو   لالستيراد،  الحدي  الميل  وكذلك  ،لالستهالك  الحدي   الميل   مثل  االتجاهات  هذه  تحدد   عديدة  عوامل  هناك   أن

 العوامل.  من وغيرها...  المستهلك  سلة في الواردات

 تبحث  حيث   أجنبية،  استثمارات  دخول  من  والحد  ،الخارج  إلى  االستثمارات  هروب  إلى  الدخل  ضريبة  زيادة  تؤدي .2
  صحيح.   والعكس  المدفوعات،  ميزان  في   العجز  زيادة  إلى  يؤدي  ما  أقل،   فيها  الضرائب  تكون   اقتصاديات  عن  االستثمارات

 متدنية  ضريبية  نسب  فرض  خالل  من  أو  ،مثالً   االستثمارية  اإلعفاءات  خالل  من  الدخل  ضريبة  انخفاض  يؤدي  ،أيضاً 
  األموال،   رؤوس  تدفق  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  األمر  البالد،  في  الخارجية  االستثمارات  وتشجيع  استقطاب  إلى  ،األرباح  على

 الضريبية  التسهيالت  من  المزيد  منح  إلى  ،معينة  وظروف  أوقات  في  ،الدول   تلجأ  المدفوعات.  ميزان  تحسن  في  ينعكس  ما
 أجنبية   عمالت  على  والحصول  ،المدفوعات  ميزان  ووضعية  كفة  لتعديل  الخارج،  من  أموال  رؤوس  استقطاب  بغرض
 المحلية.  العملة  صرف سعر تحسين في ،أخرى   جهة من ،تساعد
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 الثالث  الفصل
 فلسطين  في وتطوره الدخل ضريبة نظام نشأة

 

 

 فلسطين في الضريبي لنظاما 3-1
 

  بينما  األولى، العالمية الحرب نهاية حتى فلسطين العثمانيون  حكم حيث أنظمة، ألربعة الماضي  القرن  في فلسطين خضعت
 وأقامت   ،التاريخية  فلسطين  أراضي  من  %78  على  إسرائيل  استولت  حين  ،1948  عامال  حتى   البريطاني  االنتداب  حكمها
  أخضعت   بينما  الهاشمية،  األردنية  المملكة  مسمى  تحت  الشرقية  الضفة  لىإ  الغربية  الضفة  انضمت  إثرها  وعلى  دولتها،  عليها

  الضفة   تحكم  إسرائيل  بقيت  .الفلسطينية  األراضي   باقي  إسرائيل  فيه  احتلت  الذي  1967  عامال  حتى  المصري   شرافلإل  غزة
  بين   سياسي  تفاقا  ضمن  الفلسطينية  الوطنية  سلطة ال  تئأنش  حيث  ،1994  عامال  أوسلو  اتفاقية  حتى  غزة  وقطاع  الغربية
  ومن   فلسطين،   في  المطبقة  واألنظمة  القوانين  في   واضح   تباين  شكل  على  ذلك  انعكس  .الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل
 . الضريبية القوانين ضمنها

 
  تفرض   محلية  وضرائب  ،المالية  وزارة  خالل  من  المركزية  الحكومة  وتجبيها  تفرضها  مركزية  ضرائب  من  الضريبي  النظام  يتكون 

 ة: التالي  التطورات  الماضي  القرن   ثالثينيات  منذ  الضريبية  القوانين  شهدت  .قروية  ومجالس  بلديات  في  المحلية  الهيئات  لصالح
 

 المضافة  القيمة ضريبة 1- 3-1

 

 بضائع  استيراد  أو  ،خدمة  تقديم  أو  ،بضاعة  بيع  سواء  ؛التجارية  الصفقات  معظم  على   تفرض  ،مباشر  غير  ضريبي  نظام  هي
 حيث   النهائي،  المستهلك  تكلفتها  ويتحمل  ،التوريد(  سلسلة  مراحل  من   مرحلة   كل   في  توريدها  يتم  التي  والخدمات  السلع   معظم)

 .الحكومة لصالح وتحصيلها  باحتسابها الضريبة في  المسجلة والشركات األعمال تقوم
 

 ،350  رقم  العسكري   األمر  خالل  من  1976  تموز  شهر  في   المضافة  القيمة  ضريبة  فرض  عن  اإلسرائيلي  االحتالل  أعلن
قيام    بعد  .(1988  ،عالونة)  القدس  فيها  بما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المحتلة  واألراضي  إسرائيل  في  تطبيقها  تم  حيث

 االقتصادية   باريس  اتفاقية  بموجب  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  تتثبّ   ،1994  عامال  الفلسطينية  السلطة
  مادة  ،1994  باريس  )اتفاق  إسرائيل  في  عليه  هي  عما  فقط  %2±  بنسبة  الفلسطينية  األراضي  في  النسب  اختالف  إمكانية  مع
 ((. 6) رقم

 
 الشقق على  النفايات ضريبة 2- 3-1
 

  1955  لسنة   (29)  رقم  البلديات  قانون   بشأن  يتعلق  الذي  1976  لسنة  (194)  رقم  العسكري   األمر  على  بناء  الضريبة  تجبى
 السنوي  الضريبة ومبلغ نسبة حدد الذي 28/2/1982 في الصادر  العسكري  األمرخرها آ كان تعديالت، من عليه رى ج وما

  األرض  بلديات  العسكري   األمر  قسم  كما  .اً مستأجر أم    اً مالكأكان    سواء  ؛للعقار  الفعلي  الشاغل  من  تدفع  التي  شقةال  على
 . (1988 ،)عالونة فيها المشغولة  العقارات على  تنازلية ضريبية نسب فرض تم حيث ،ج(  ب، )أ، فئات ثالث إلى المحتلة
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 )األمالك(  واألبنية األراضي ضريبة 3- 3-1

 

  ، 1954  عامال  نيسان  أول  في   بموجبه  العمل  دئب    الذي   19544  لسنة   ( 11)  رقم  األردني  قانون ال  بموجب  الضريبة   هذه  فرضت
  الذي   الشخص  أو  المالك  من  واألبنية  األراضي  ضريبة  تجبى  ،القانون   هذا  بموجب  1967.5  عامال  حتى  عدة  مرات  تعديله  وتم

  العائد  لتخمين  ،بلدية  كل  في   التخمين"  "لجان  تسمى  أكثر  أو  لجنة  تشكيل  القانون   أوجب   وقد  المالك،   عن  نيابة  بالملك  يتصرف
 الضريبي.  حتسابالل الخاضع  المادي

 
  % 20  خصم  بعد  وذلك  ،السنوي   جارياإل  صافي  قيمة  من  %17  بمقدار  البلديات  حدود  داخل  واألبنية  األراضي  ضرائب  تجبى

  % 10  عليها  الضريبة  نسبة  تكون ف  ،البلديات  حدود  خارج  الواقعة   واألراضي  لألبنية  بالنسبة  أما  المقدر.  السنوي   جارياإل  من
 ،التخمين  أو  التقدير  قيمة  من  %5  بمعدل  البلدية  حدود  خارج  الصناعية  األبنية  على  الضرائب  تؤخذ  الصافي.  اإليجار  من
  المروية  األراضي  بين القانون  ميز  الزراعية.  غير  لألراضي  الشرائية القيمة  من %3 بجباية األراضي تسجيل دائرة تقوم كما

 بينما  الواحد،   الدونم  وعلى  ، الزراعي  المحصول  حسب  المروية  األراضي   على  الضريبة  مقدار  يتحدد  حيث  البعلية، واألراضي
 .الضرائب من البعلية األراضي أعفيت

 
  % 90  وتحول  الضرائب  هذه   الفلسطينية  المالية  وزارة  تجبي  حيث  ،تاريخه  حتى   قائمة  زالت  ما  الترتيبات  هذه   أن  بالذكر  وجدير

  في   بذلت  التي  الجهود  كل  أن  ذكره،  الجدير  من  التحصيل.  رسوم  مقابل  %10  ـ ب  وتحتفظ  ،البلديات  إلى  األبنية  ضريبة  من
  إلى   الضريبة  هذه  صالحية  ينقل  المركزي   مالي  نظامفي بناء    تنجح  لم  ،المحلي  الحكم  ووزارة  المالية  وزارة  قبل  من  الماضي
 . (2005-1994 المالية وزارة وكيل بصفته للباحث شخصية )تجربة البلديات

 

 المعارف  ضريبة 4- 3-1
 

  قانون   من  (44)  المادة  من  الثانية  الفقرة  بمقتضى  الصادر  1956  لسنة  األردني  المعارف  ضريبة  نظام  إلى  الضريبة  هذه  تستند
 من  األمالك  ضريبة  نسبة  رتفعتا  .اإلسرائيلية  العسكرية  األوامر  بواسطة   تعديالت  من   عليه  جرى   وما  6، 1955  لسنة  المعارف

  ا عد  ما  ،1/1/1975  من  اعتبارا  %7  وإلى  ،1/4/1973  من  اعتباراً   %5  إلى  ،القانون   صدور  عند  عليه  كانت  كما  ،2%
  للملك   المادي  العائد  من  وتحسب   ،والعقارات  األمالك  مستخدم  قبل  من  الضريبة  تدفع    %.5  النسبة  بقيت حيث  ،نابلس  مدينة

  أبنية   إنشاء  على  المعارف  ضريبة  عائدات  تصرف  للبلديات.  التابعة  التخمين  لجنة  قبل  من   تقديره  يتم  الذي  )اإليجارات(
 . المعارف  ضريبة  لجان  بمعرفة  ذلك  يتم  أن   على  المصاريف  من  وغيرها  ،والمعلمات  المعلمين  تبارو   دفع  أو  ،وتأثيثها  مدرسية

 

 والصناعات  الحرف رسوم 5- 3-1

 

  األوامر   بواسطة  عليه  أدخلت  التي  والتعديالت  1953،7  لسنة  (16)  رقم   والصناعات  الحرف  قانون   على  بناءً   الرسوم  هذه  ىبتج
  وتعديل   8، 1972  لسنة  (470)  رقم  والصناعات  المهن  قانون   حسب  ناتي تعي  بشأن  األمر  خرهاآ  كان  التي  اإلسرائيلية،  ةيالعسكر 

  رخصة   على   للحصول   الطلب  تلقي  عند  إما  الرسوم  جبىت    (.1988  ، )عالونة  31/3/1987  في   به   العملب دئ    الذي  (21)  رقم

 
4  http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16697#:~:text.   
5  https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16698 
6  http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=278811   
7  http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16503   
8  https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15667   

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16697#:~:text=%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9,%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201954.&text=%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16698
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=278811
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16503
https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15667
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  ودرجة   الحرفة  نوع  ماه  أساسيين  معيارين  مراعاة  مع  الرسوم  تحديد  وتم  هذا  المهنة.  رخصة  دتجدي  عند  سنوياً وإما    ،مهنة
 الحرف:  من أنواع ثالثة بين التفرقة تتم حيث، الملك

 
 .العامة بالصحة عالقة لها التي الحرف •
 . العامة السالمةو  الجمهور  بخدمة عالقة لها التي الحرف •
 .البيطري  اإلشراف إلى تحتاج التي  والصناعات الحرف •

 
 السفر  ضريبة 6- 3-1
 

 اإلسرائيلية  العملة  صرف  سعر  تدهور  في   انعكس  ما  متراكم،  عجز  من  الثمانينيات  خالل   إسرائيل  في   مدفوعات ال  ميزان  عانى
  ضريبة   فرض   ضمنها  من  كان   ،عديدة  إجراءات  اإلسرائيلي  االحتالل  فرضت   ، المشاكل  هذه  على   التغلب  أجل   من   .الشيكل

  أو  ،إسرائيل  مواطني  من  سواءً   ،بحراً   أو  جواً   ،اإلسرائيلية  الحدود   يغادر  شخص  كل  على  اً دوالر   150  بمقدار  1983  عامال
 ،االقتصادي  الوضع  حسب  خرآ  إلى  وقت  من  تتغير  كانت  الضريبة  أن  علماً   غزة،  قطاع  أو  ،الغربية  الضفة  أو  ،القدس

 الفلسطينيين  للمواطنين  بالنسبة  صحيح.  والعكس  السياحة  موسم  في  لترتفع  الدوالر،  صرف  وسعر  السياحي  الموسم  وحسب
 يتم  ،مطروده  تفريغ  مقابل  مبلغاً   مصر   مع  الحدود  أو  الجسر  مغادرة  عند  وا يدفع  أن  معليه  كان   ، المحتلة األراضي  سكان  من

 . (1988 ، )عالونة شخص لكل  اً دينار  30 حواليب يقدر كان العسكري، الحكم  إدارة قبل من هتحديد
 
 الجمركية  الرسوم 7- 3-1
 

  في   تفرض  حيث  عامة،  إيرادات  على  للحصول  أو  ،المحلية  المنتجات  حماية  بهدف  الواردات  على  الجمركية  الرسوم  تجبى
 .المتدنية  المرونة ذات السلع على الثانية الحالة  وفي ،المحلي  للمنتج المنافسة  السلع  على  األولى الحالة 

وتطبق    ،هذا  إسرائيل.  في  المفروضة  لتلك  مساوية  جمركية  رسوماً   الخارج  من  المحتلة  األراضي  واردات  على  إسرائيل  فرضت
 المشتركة،  األوروبية  السوق   من  المستوردة  السلع  على  الجمركية  الرسوم  األولى ؛  الجمارك  منتعريفتان    الفلسطينية  األراضي  في

  الواردات   أن  علماً   إسرائيل،  في  بها  المعمول  التعريفة  وهي   العالم،   دول  بقية  من   المستوردة  السلع  على   الجمركية  الرسوم  والثانية
  الرسوم   وتكون   المجموعة،   حسب  مختلفة  جمركية  رسوم    عليها  فرضت    مجموعات  أربع  إلى   تقسم  المشتركة  األوروبي  السوق   من

 . (1988 ،)عالونة العالم دول  بقية من السلع على عليه هي مما % 50-20 بحوالي أقل المجموعات  هذه على الجمركية
 
 الشرقية  القدس في  الضرائب 3-1-8

 

 إسرائيل  بدأت  ،المدينة  احتاللها  بعد  لكن   ،الغربية  الضفة  في   نفسها  الشرقية  القدس  في  الضرائب  كانت  ، 1967  عامال  حتى
  المضافة  والقيمة ،الدخل ضريبة قوانين يشمل وهذا ،1967 عامال رسمياً  المدينة ضم إعالنها بعد اإلسرائيلية القوانين بتطبيق

 ضريبة   أو  ،"األرنونا"  بضريبة  يسمى  ما  ،أيضاً   ،القدس  في طبق  غزة(.  وقطاع  الغربية  الضفة  في   تطبيقه  تم  الذي  نفسههو  )
 . ومنطقة تواجده العقار استخدام بطبيعة تتعلق المعايير من لعدد وفقاً  وتحدد  البلدية، قبل من تفرض ضريبة وهي المساحة،

 

 

 



14 

 فلسطين  في الدخل ضريبة 3-2
 

 1994 عامال حتى الدخل ضريبة 1- 3-2
 

  هتعديل  تم  الذي  ،1941  سنة ل  ( 23)  رقم  قانون   خالل  من  مرة  ألول  فلسطين  في  الدخل  ضريبة  البريطاني  االنتداب  فرض
 % 25  بنسبة  ثابتة  وضريبة  ،الطبيعيين  األشخاص   دخول  على  تصاعدية   ضريبة   فرض  الذي  1947  سنةل  ( 13)  رقم  قانون ب

  % 8  حوالي  ،االنتداب  خالل  1944-1939  فلسطين  حكومة  موازنة   في   الدخل   ضريبة  مساهمة  بلغت  الشركات.  أرباح على
 .(1998 ،صبري )
 

  الدخل   ضريبة  قانون   بإصدار  الهاشمية  األردنية  المملكة  قامت  ،1948  عامال  الشرقية  الضفة  مع  الغربية  الضفة  توحيد  بعد
  صدر ،  1964  العام  في  10. 1954  لسنة  (12)  رقم   قانون   صدور   حتىبه    العمل  استمر  الذي  9، 1951  لسنة   (50)  رقم   الموحد
 شرائح 7 خالل من المملكة في المتأتية الدخول جميع على تصاعدية ضريبة فرض الذي 11، (25) رقم الدخل ضريبة قانون 
 بعض مع الضفة في القانون  بهذا العمل بقي (.1983 )عرقاوي، %37.5 بنسبة الشركات  على ثابتة وضريبة ،األفراد على

  بإدخال   قامت  التي  ،1994  عامال  الفلسطينية  الوطنية  السلطةقيام    عشية  حتى  اإلسرائيلي  االحتالل  أدخلها  التي  التعديالت
  ( 8)  رقم   قانون   ثم  2004،12  لسنة   ( 17)  رقم   فلسطيني  دخل  ضريبة  قانون   أول  إقرار   حتى   عليه،  الجوهرية   التعديالت  من  عدد 
 الدراسة.  هذه محور يكون  سوف الذي 13، 2011 لسنة

 
 ساري   1947  لسنة  (13)  رقم  البريطاني  القانون   بقي  ،1967و  1948  األعوام  بين  المصري   الحكم  تبعالذي    غزة  قطاع  في

 واإلعفاءات  والنسب  الشرائح  من  كل  على  التعديالت  بعض  عليه  أدخلتاإلدارة المصرية    لكن  14، (2015  ماس،)  المفعول
 .1967 عامال حتىالقطاع  حكمها  خالل ،وغيرها...  ،االجتماعية

 
  ( 28)  رقم  العسكرية  األوامر  العسكري   الحكم  أصدر  ،1967  عامال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كالً   إسرائيل  احتالل  بعد

  والنسب  الشرائح  تعديل  تم  حيث  ،1973  عامال  حتى  وذلك  ،هو  كما  الدخل  ضريبة  قانون   بقاء  على  نصت  التي  ،(35)و
  رفع   تم  %.55  شريحة  أعلى  على  النسبة  وبقاء  ،%15  إلى  % 5  من  األولى  الشريحة  نسبة  ارتفاع  في  انعكست  التي  الضريبية

 ضريبة   مساهمة  ارتفعت  .الغربية  الضفة  في  هي  كما  %37.5  إلى  %25  من  غزة  في  الشركات  على  الدخل  ضريبة  نسبة
 اإليرادات  إجمالي  من  1989  عام ال  %( 38)  مستوى أعلى    إلى   صلتو   التي   المدنية،  لإلدارة  عامةال  اإليرادات  في   الدخل 

 1994-1967  االحتالل  فترة  خالل  الضريبية  اإليرادات  في   الدخل  ضريبة  مساهمة  تراوحتو   .(1986  ،عالونة)  الضريبية
  ، 1972  عامال  %20  بين  ما  النسبة  تراوحت  ،غزة  قطاع  في  .(B’tselem, 1990)  %22  مقداره  وبمتوسط  ،%38و  %12  بين

 .(B’tselem, 1990) %28 مقداره وبمتوسط ،1980 عامال %40و

 
9      http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/201951 
10  http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة 

 pdf.%20الدخل%20رقم%20%2012%20لسنة% 201954
11  http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة 

 pdf.%20الدخل%20رقم%2025%20لسنة201964%
12  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14744 
13  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16266 
14  https://www.mas.ps/files/server/20151506151202-1.pdf 

http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/201951
http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة%20الدخل%20رقم%20%2012%20لسنة%201954.pdf
http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة%20الدخل%20رقم%20%2012%20لسنة%201954.pdf
http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة%20الدخل%20رقم%2025%20لسنة%201964.pdf
http://esits.org.jo/Siteware/Siteware_File/image/ESITS/ISD/قانون%20ضريبة%20الدخل%20رقم%2025%20لسنة%201964.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14744
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16266
https://www.mas.ps/files/server/20151506151202-1.pdf
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  عام لل  (6)  رقم   التعديل   نص  . 1992  عاملل (  6)  رقم  وتعديل  ،1991لسنة    ( 5)  رقم   تعديل  صدار إب  االحتالل  سلطات  قامت
 أصبحت  حيث  إسرائيل،  في   الوضع  كان   كما  شرائح،   5  إلى   شريحة   11  من   الضريبية  الشرائح  عدد   تقليص  على  1992
 يلي: كما الرابعة الشريحة  في وبخاصة ، جداً  حاد وبشكل ، تصاعدية 1/1/1992 من اعتباراً  الشرائح

 

 . صفر = شيكل( 600-1) للشريحة  الدخل  ضريبة •
 . %8 = شيكل( 1,000-601) للشريحة  الدخل  ضريبة •
 . %16 =شيكل( 1,667 -1,001) للشريحة  الدخل  ضريبة •
 . %22 = شيكل( 2,500 -1,668) للشريحة  الدخل  ضريبة •
 . %45 =شيكل( 3,750 -2,501) للشريحة  الدخل  ضريبة •
 . %48 =  فوق( فما -3,751) للشريحة  الدخل  ضريبة •

 
 يلي: كما والعائلية االجتماعية للحالة  وفقاً  المكلفين بين (6) رقم التعديل ميز كما

 

 شهريًا.  شيكالً  258 يعادل ما أي؛ شيكالً  2,950 من بدالً  سنوياً  شيكل 3,100 بمقدار للمكلف شخصية تنزيالت .1
 شهريًا.  شيكالً  129 بمعدل  أي؛ شيكالً  1,080 من بدالً   سنوياً  شيكالً  1,550 بمقدار العاملة  غير  الزوجة عن تنزيالت .2
  سنويًا،   شيكالً   250  بحوالي  وذلك  فقط،  أوالد  خمسة  على و   ،سنة  20  عن  أعمارهم  تقلالذين    األوالد  إعالة  عن  تنزيالت .3

 عليه.  الوضع كان كما شيكالً  178 بـ مقارنة
 شهريًا.شواكل   108 بمعدل أي ؛المكلف دخل حجم  من %15 من بدالً  سنوياً  شيكل 1,300 بمقدار ثابت خصم .4
 

 الفلسطينية   السلطة  استلمت  حيث  ، 1995  عامال  بداية  حتى  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من   كل  في هذا الحال    على   الوضع  بقي
 الغربية.  والضفة غزة قطاع من كل  في الدخل ضريبة  على كاملة صالحيات

 
 الفلسطينية  الوطنية السلطة عهد في الدخل ضريبة 2- 3-2

 

  الضرائب  بخصوص  الفلسطينية  المالية   للسياسة   أساسياً   محدداً   باريس  في  29/4/1994  في  وقع  الذي  باريس  بروتوكول  شكل
 ،المباشرة  الضرائب  في  الصالحيات  كامل  الفلسطينية  السلطة  أعطى  أنه   إال  مضافة،   قيمة  وضريبة  ، جمارك  من  المباشرة  غير

 يلي: ما على باريس  اتفاق من (5) رقم المادة نصت حيث الدخل، ضريبة رأسها وعلى 
 

  بما   المباشرة  الضرائب  أمور  في  الضريبية  سياستها  ،مستقل  بشكل  ،وتنظم  ،الفلسطينية  والسلطة   إسرائيل  من   كل  ستحدد .1
 البلدية.  والرسوم والضرائب ،الملكية وضرائب ،والشركات ،األفراد  على  الدخل ضريبة  ذلك في

 منطقتها. ضمن  اقتصادية نشاطات من المتولدة الضرائب جباية في الحق ضريبية إدارة لكل سيكون  .2
 والشركات.  األفرادمن  منطقتها ضمن المقيمين  على إضافية ضرائب تفرض أن  ضريبية إدارة لكل .3
 يساوي:  مبلغاً  الفلسطينية  السلطة إلى إسرائيل ستحول .4

 إسرائيل.  في والعاملين أريحا ومنطقة غزة قطاع من الفلسطينيين من  المتحصلة الدخل  ضرائب من 75% •
 المستوطنات.   في العاملين وأريحا غزة قطاع في الفلسطينيين من  المتحصلة   الدخل ضرائب كل •
 الضريبي.  باالزدواج المتعلقة القضايا لمعالجة إجراءات مجموعة على  الجانبان سيوافق •
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  استالم   تاريخ  من  اعتباراً   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة   من كافة    العاملين  ليشمل  االتفاق  لهذا   الجغرافي   النطاق  توسيع  وتم   ،هذا
 .1994 أكتوبرتشرين األول/ شهر في الضرائب مجال في المبكرة الصالحيات

 
  مالية   سياسة  أية  ممارسة  في  الفلسطينية  السلطة  على   محددات  أو  قيود  أية   وجود  عدم  يظهر  ، أعاله  الواردة  النصوص  من

  خالل  الدخل  بضريبة  الخاصة  المالية  سياستها  الفلسطينية  السلطة  حددت   ، عليه  وبناء  المباشرة.  الضرائب  بمجال  تتعلق
 في   انعكست  التي  العامة،  لإليرادات  الخزينة  وحاجة   االقتصادية  السياسة  وفق  ،مستقل  بشكل  ،1995  عامال  تلت  التي  السنوات

 : (2016 ،الرازق   عبد ؛2016 ،جابر ؛2006 ،مسيمي ؛2014 ،)عالونة التالية الرئيسية اإلجراءات
 
 الدخل  ضريبة قوانين 3-2-2-1
 

 التالية: باإلجراءات السلطة قامت ،االقتصادي باريس اتفاق في  للسلطة  الممنوحة لصالحياتا مع شياً اتم
 

  والتنزيالت   االجتماعية  واإلعفاءات  والنسب  الشرائح  وشمل  . 1964  لسنة  (25)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   في  مستمر  تعديل .1
 . كافة الفلسطينية السلطة مناطق في  القانون  هذا  وفق والعمل مسموحةال  وغير المسموحة

 .هوتعديالت 2004 لسنة (17) رقم  الدخل ضريبة  قانون  إقرار .2
 .2016و 2015و 2014 األعوام في وتعديالته 2011 لسنة  (8) رقم الدخل ضريبة بقانون  قرار إقرار .3
 مايو /أيار  شهر  في  الفلسطينية  للحكومة  المقدمة  وتعديالته  الدخل   ضريبة  بشأن  2011  لسنة  (8)  رقم  بقانون   قرار  تعديل .4

 اآلن.  حتى إقرارها يتم ولم  ،10/5/2021 بتاريخ 08/18 رقم  جلسة في 2021 عامال من

 
  عام ال  في المالية وزارة قبل  من المقدم والتعديل  ،الدراسة موضوع باعتباره 2011 لسنة (8) رقم  قانون  إلى التطرق  يتمس حيث

 السابع.  الفصل   في الدراسة  سيناريوهات تحليل ضمن 2021
 االستثمار  تشجيع قانون  3-2-2-2
 

  لحجم   وفقاً   زمنية  لفترة  ضريبية  وتشجيعات  إعفاءات  الجدد  المستثمرين  1998  لسنة   ( 1)  رقم  االستثمار  تشجيع  قانون   يمنح
  الضريبية  اإليرادات وزيادة اإلعفاءات تقليص بهدف القانون  تعديل على   السلطة عملتو  فيه. المستثمر والقطاع االستثمارات

  رقم   فلسطين  في  االستثمارات  تشجيع  قانون   تعديل  بشأن  2011  لسنة  (2)  رقم  بقانون   )قرار  الجديدة  االستثمارية  المشاريع  من
 (. 1998 لسنة (1)
 
 2011 لسنة (8) رقم الدخل ضريبة قانون  3-2-2-3
 

  ، 2009و  2008و  2007  السنوات  خالل  وتعديالته  2004  لسنة   ( 17)  رقم  قانون   بتطبيق  المتعلقة  المشكالت  بعض  ظهور  بعد
  سياق   في  يأتي  أنه  ،القانون   إصدار  تبرير  في  وجاء  بقانون.  قرار  شكل  على  2011  لسنة  (8)   رقم  الدخل  ضريبة  قانون   صدر

  زيادة   على العمل  إطار  وفي   ،الوطني  االقتصادب  النهوض  ومتطلبات  الوطنية السلطة  لعمل الناظمة  القوانين  وتطوير  تحديث
 .(2011 التفسيرية المذكرة المالية، )وزارة الذاتية  والمقدرات الموارد   على االعتماد في القدرة وتعزيز اإليرادات
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  المتعلقة   المواد   إلى   نتطرق   سوفو   المواد،   معظم  في   2004  لسنة   ( 17)  بقانون   مقارنة  جوهرية  تعديالت  على  القانون  احتوى 
  في   تعالج   أن  يمكن  التي  والجباية  الضريبية  اإلدارة  مسائل  إلى   التطرق   عدم و   ،فقط  الضريبية  والنسب  والشرائح  باإلعفاءات

  العناصر  وتشمل  .الدخل  ضريبة  قانون   شرائح  بإصالح  فقط   وليس  ، الدخل  ضريبة  بنظام  تتعلق  شمولية   أكثر  دراسة  إطار
 التالية:   المواضيع األساسية

 

 :اإلعفاءات .أوالً 
 اآلتية: اإلعفاءات المقيم الطبيعي الشخصيمنح  ،للضريبة  الخاضع الدخل لمقدار  للتوصل .1

 شيكل(. 30,000) مقداره سنوياً  إعفاءً  •
 العام. القطاع ومستخَدمي لموظفي ثابتة مواصالت كبدل المدفوع الفعلي المبلغ •
 القطاع   لمستخَدمي  أقل  أيهما  السنوي   الراتب  إجمالي  من  %(10)  أو  فعلية  مواصالت  كبدل  المدفوع  الفعلي  المبلغ •

 الخاص. 
  ،االجتماعي  الضمان  أو  ،الصحي  التأمين  أو  ، االدخار  أو  ،التقاعد  صناديق  في  المستخَدم  أو  الموظف  مساهمة •

 الوزير.  من عليها  موافق أخرى  صناديق وأية
  المدفوعة  الفعلية الفوائد مبلغ من إعفاء أو فقط، واحدة لمرة شيكل( 30,000) بقيمة سكن بيت بناء أو شراء إعفاء •

 سنويًا،  شيكل(  4,000)  أقصى   وبحد  ،مسكن  بناء  أو  شراء  على   نفقأ  إسكان  أو  إقراض  مؤسسة   أو  بنكي  قرض  على
 لذلك. المعززة المستندات تقديم شريطة أعلى، كحد سنوات( 10)على  تزيد ال أن على

  جامعة   في   أوالده  من  أي  أو  زوجه  دراسة   أو  دراسته  على  اإلنفاق  لقاء  سنوياً   شيكل(  6,000)  بمبلغ  اً جامعي  إعفاء •
طالبان    أقصى  وبحد   ،بعثة  أو  منحة  على  حصل  من  باستثناء   ،العامة  الثانوية  مستوى   فوق   معهد  أو  مجتمع   كلية  أو

 سنة.  كل في
  وفقاً   جزئياً   أو  كلياً   المادة  هذه  في  عليها  المنصوص  اإلعفاءات  تعديل  ،الوزير  من  تنسيب  على  بناءً   ،الوزراء  لمجلس .2

 العامة.  المصلحة لمقتضيات
 

 : الضريبية والنسب الشرائح .ثانياً 
 اآلتية:  والشرائح النسب  حسب طبيعي شخص ألي الخاضع الدخل عن  الضريبة تستوفى .1

 %(. 5) بنسبة شيكل( 40,000 حتى 1) من •
 %(.10) بنسبة شيكل( 80,000 حتى 40,001) من •
 %(.15) بنسبة ذلكعلى   زاد ما ج. •

 %(. 15) بنسبة معنوي  شخص ألي للضريبة الخاضع الدخل على  الضريبة تستوفى .2
  ألقساط   الكلي  المجموع  من  وذلك   ،الحياة  على  بالتأمين  تقوم  التي  التأمين  شركات  على  %(5)  بنسبة  الضريبة  ت ستوفى .3

 أحكام  اعليه  يطبقف  ، النشاط  هذا  غير  من   للشركة  المتأتية  األخرى   الدخول  أما  للشركة،  المستحقة  الحياة  على  التأمين
 المادة.  هذه من (2) الفقرة  في ورد وكما ،بقانون  القرار هذا

 مساهم. أو شريك ألي تقاصها أو ردها يجوز ال نهائية ضريبة المعنوي  الشخص من الم ستوفاة الضريبة تعتبر .4
 وفقاً   ،جزئياً   أو  كلياً   ، المادة  هذه  في  إليها  المشار  الضريبية  والنسب  الشرائح  تعديل  ،الوزير  من  بتنسيب  ،الوزراء  لمجلس .5

 العامة.  المصلحة لمقتضيات
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 2021 الدخل ضريبة بشأن 2011 لسنة (8) رقم  بقانون  لقرار معدل قانون  مشروع 3-2-2-4
 

  إضافة   ،اإليرادات  من  المزيد  تحصيل  بهدف  ،2011  لسنة  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   في   المستمرة  التعديالت  سياق  في
  ، 10/5/2021  بتاريخ  المنعقدة  108/18  رقم  جلسة  في   فلسطين  في   راءالوز   مجلس   إلى  المالية  وزارة  قدمت  أخرى،   أهداف  إلى

  تحقيق  شأنها من التيومكوناته،  المفعول ساري  الدخل ضريبة قانون  عناصر على التعديالت من عدداً  اقترح قانون  مشروع
 الفلسطينية. للحكومة واالقتصادية المالية  األهداف

 
  )وزارة  يلي  كما  التعديل  العتماد   الوزراء  مجلس  إلى  المالية  وزارة  قبل  من  والمقدمة  للقانون   التفسيرية  المذكرة  في  جاء  وقد

 : (2021 ،المالية
 
 لضريبة  العامة  اإلدارة  من  فريق  قام  التي  المقترحة  التعديالت  هطي  مرفقاً   تجدوا  أن  ليكمامع  أرجو  أعاله،  الموضوع  إلى  باإلشارة"

  بعين  أخذه  تم  وما  ،التعديالت  مقترحات  أبرز   يلي  فيما  لمعاليكم  ونوضح   أعاله،   المذكور  بقانون   القرار  بشأن   بإعدادها  الدخل 
 إعدادها:  حين االعتبار

 

 :امنهعدة  رئيسية  اً أهداف االعتبار بعين األخذ  إلى المقترحة التعديالت تهدف .1
 . الضريبية اإليرادات حجم بزيادة وذلك ،العامة للخزينة تمويلية أهداف •
 . االستثمار وتشجيع االقتصادي النمو لتحفيز اقتصادية  أهداف •
 .الضريبية األعباء توزيع في العدالة لتحقيق اجتماعية أخرى  أهداف •
 .العالمي الضريبي النظام تطور مواكبة •
 . الدولية المحاسبة معايير تحديثات مع تتماشى أهداف •
 .وتوحيدها الضرائب دمج  على سيبنى الذي الفلسطيني الضريبي النظام احتياج تلبي أهداف •
  العملي   التطبيق  أثناء  واضحة  ظهرت  التي  ،الحالي  بقانون   القرار  في  الموجودة  واإلجرائية  القانونية  الثغرات  سد •

 . القانون  مواد بعض تفسير في الوجوه متعدد  التأويل يزيل بشكل المواد لبعض
  الحد   فييساعد    ما  ،المكلف  من  والتطبيق  للفهم  وقابلة  والبساطة  بالوضوح  تتسم  الدخل  ضريبة  تشريعات  تصبح  ،وبذلك

 ضريبي  نظام  وخلق  ،الضريبية  واإلدارة  المكلفين  بين  الثقةويعزز    ، الطوعي  االمتثال  منويزيد    الضريبي،  النزاع  من
 التهرب  وتكافح  خير،أت  دون   وقتها  في  الضريبية  التحصيالت  زيادة  تدعم   مريحة  عمل  وبيئة  ،والحداثة  بالمرونة  يتصف

 للمكلفين  ثلىم    خدمات  وتقديم  ،المرتفعة  الدخول  ذوي   من  المكلفين  من  معينة  فئات  على  العبء   زيادة  مع  ،الضريبي
 الملتزمين.

  من  والمعفاة  الخاضعة  الدخول   وتأويل  تفسير  في   لالجتهاد  مجال    تركي    ال  حتى  التعريفات  بعض  وتعديل  إضافة  تتم .2
  واضح   بشكل  التقدير  قرار   بناء  في  كبير  أثرمن    لذلك  ما  ،ضريبياً   والمرفوضة  المقبولة  الخسائر  بين  والتمييز  ،الضريبة

  اإلضافية   التعريفات  بعض  جاءت  كما  التعديالت،  مسودة  في  الواردة  التعريفات  األصلي  القانون   يغطّ    لم  حيث  ،وسليم
  ال  وحتى  ،االمتياز  وتعريف   ،الصغيرة  المشاريع  كتعريف  ،الموقر  الوزراء  مجلس  عن  الصادرة  التعريفات  على  للتأكيد
 القانون. تطبيق في تعارض أي هناك يكون 

 شيكل   42,000  إلى  ،الحالي  اإلعفاء  وهو  ،شيكل  36,000  من  المقيم  الطبيعي  للشخص  السنوي   اإلعفاء  مبلغ  رفع  تم .3
  بسبب  عدة  سنوات  بعد   ومقبول  منطقي  هو  المقيم  الطبيعي  للشخص  السنوي   اإلعفاء  في  فالزيادة  المقترح،  اإلعفاء  وهو
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  على   الضريبي  العبء  تخفيف  نحو  سعياً   وذلك  ،الزمن  من  العملة   قيمة  وهبوط  ،المعيشة  غالء  ،منها  كثيرة  عوامل
 وتسجيل  الضريبية  القاعدة  توسيع  في  ويساهم  ،االجتماعية  العدالة  من  قدر    أكبر  يحقق  ما  ،المتدنية  الدخول  أصحاب
 طوعًا.  الضريبية الدوائر لدى المكلفين

 كالتالي: لتصبح والمعنوي  الطبيعي للشخص  للضريبة الخاضع   للدخل الضريبية الشرائح توسيع اقتراح تم .4

 %(. 5) بنسبة شيكل (90,000 حتى 1) من .أ
 %.10 بنسبة شيكل  (270,000 حتى 90,001) من .ب
 %(. 15) بنسبة ذلكعلى   زاد ما .ت
 والعينية. النقدية الموزعة األسهم وأرباح  الحصص  أرباح  عن %5 .ث
 الصغيرة.  المشاريع تمويل برامج فوائد  عن %10 .ج
 للشركات. %15 .ح
 احتكاري.  زيتمي لديها التي والشركات االتصاالت لشركات %20 .خ
 

 ترتفع  الضريبةإن    أي   ؛التصاعدية  الضريبة  مبدأ  وتحقيق  ،ادخارها  من  والتقليل  األموال  استثمار  على  التشجيع  بهدف
  إيرادات  عن   الصحيحة  التصريحات  من  يزيد  الضريبة  فرض  في  األسلوب  وهذا  ،انخفاضه  مع  وتنخفض  الدخل  بارتفاع

 للضريبة. األفقي البسط على  ويساعد ، المتنوعة المكلف  دخل ومصادر
 أسس  وفق  استخدامه  يمكن  ضافيإ  كخيار  المخاطر  إدارة  على  المبني  الضريبي  والتدقيق  التقدير  أسلوب  إدخال  اقتراح  تم .5

  ظل   في خاصةبو   ،العالية   الضريبية  الخطورة  ذات  الملفات  تدقيق  نحو  والمدقق  المقدر وجهد  وقت  توجيه  بهدف  محددة،
  مستقبالً   نطمح  حيث  إضافي،  متاح  كخيار  الحالي  الشامل  التقدير  على  اإلبقاء  جانب  إلى  والمدققين،  المقدرين  عدد  نقص

 العينة. تدقيق نظام إلى  نصل  أن
  كافياً   خطياً   إنذاراً   المكلف  تبليغ  يكون   أن  باعتبار  تعديل  اقتراح  بإضافة  وذلك  الجبري،  والتحصيل   الجباية  إجراءات  تفعيل .6

 المفعول،  الساري   التنفيذ  قانون   ألحكام  وفقاً   والتنفيذ  الحجز  بإجراءات  القيام  ،خطياً   يفوضه  من  أو  ،المدير  مباشرة  لغايات
  في   عليها  المختلف  غير   الضريبة  أو  ،تأخير  أو  مماطلة  دون   عليه  المستحقة  للضريبة  المكلف  أداء  في   يساعد  وهذا

 الضريبية. الجباية وزيادة المكلفين مديونية تخفيض في ويساهم وقتها،
  أمام   الفرص  إتاحة  أجل  من  وذلك  ،تدريبهم  على  للشركات  تشجيعاً   الجدد  الخريجين  تدريب  بشأن  مادة  إضافة  اقتراح  تم .7

 البطالة.  من للتقليل وذلك ،العمل  مجال  في الجدد الخريجين
 النزاع  إدارة  تحسين  بهدف  وذلك  ،والنقض  االستئناف  بشأن  الموجودة  الحالية  المادة  على  جديدتين  فقرتين  إضافة  اقتراح  تم .8

 االنتظار   دون   استحقاقها  تاريخ  في  األداء  واجبة   الضريبة  دفع   في  والتسريع  والوقت   الجهد  يقلل   ما  ،المكلفين  مع  الضريبي
 الحاضر.  الوقت في  حاصل هو كما ،طويلة لسنوات

  غير   للشخص  المقيم  الشخص  من  للضريبة  الخاضعة  المدفوعة   المبالغ  على  الضريبة  اقتطاع  بخصوص  تعديل  اقتراح  تم .9
  أنواع   على  أمثلة  إعطاء  مع  أوضح  بشكل  النص  تعديل  تم  حيث  الحالي،  النص  تأويل  على  اللبس  يزيل  بشكل  المقيم،
  غير   األشخاص  على  المصدر  من  الضريبة  خصم  آلية  وبيان  ،المكلفينالتزام    من  يزيد  التعديل  وهذا  المدفوعة،  المبالغ

 الضريبية.  التحصيالت  رفع  في  ويساهم  ،الضريبة  دفع  من  المقيمين  غير  األشخاص  تجنب  أو  تهرب  من  يحدّ   ما  ،المقيمين

  من   (12)  رقم  المادة  في  كما  المكلف  على  المفروضة  الغرامات  على  تعديل  اقتراح  تم  ،الضريبي  االمتثال  تحسين  بهدف  .10
  ، الضريبية   العدالة  وتطبيق  للمكلفين  الطوعي  واالمتثال  التحصيل  زيادة  في  ،إيجابي  بشكل  ،يساهم  وهذا  التعديالت،  مسودة

 ."عليهم تأخير غرامات بفرض الملتزمين غير والمكلفين تشجيعية بخصومات الملتزمين المكلفين تمييز خالل من
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  في   الضريبة  زالت  ما  حيث  ،غزة  قطاع  في  الوضع  على  وتعديالته  2011  لسنة  (8)  رقم  قانون   يطبق  ال  الشديد  ولألسف
 بقانون.  قرار ضمن عليه أدخلت التي بالتعديالت تعترف ال غزة حكومة لكون  2004 لسنة (17) رقم قانون  تطبق القطاع
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 الرابع الفصل

 الفلسطينية  الحالة في الدخل ضريبة قانون  إصالح مبررات
 
 

 المجاورة  الدول في الدخل ضريبة إصالحات تجارب 4-1

 

 في   المتراكم  السنوي   والعجز  المالي  االستقرار  عدم  من  حالة  الماضية  السنة  الثالثين  خالل  واألردن  مصر  من  كل  تعيش
 البنك  مثل  الدولية  المؤسسات  وإلى  ، والدولي  المحلي   المصرفي  القطاع  إلى  الدول   هذه  لجوء  في  انعكس  العامة،  موازناتها

 15.البلدين  هذين  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  حدود  العام  الدين  حجم   وصل  حيث  لإلقراض،  الدولي النقد    وصندوق   الدولي
 نظامها  في  هيكلي  إصالح  إجراء  ،الدولية  القروض   على  لحصولها  الدول  هذه   على   فرضت  التي  الشروط  ضمن   من  كانو 

 في  المباشرة  غير  الضرائب  من  وغيرها  ،المضافة  القيمة  وضريبة  ،األردن  في  المبيعات  ضريبة  فرض  في  انعكس  الضريبي
  وقادر   ، األعمال  لرجال  مشجع  دخل   ضريبة  قانون   فرض  في  ينعكس  الذي  الدخل  ضريبة  نظام   إصالح  لىإ  إضافة  مصر،

 وزيادة   العمل  فرص  من  مزيد  وخلق  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  بهدف  والدولية  المحلية  االستثمارات  ستقطابا  على
 السنوي.  الموازنة  عجز وتقليص المحلية اإليرادات

 

  ، الدول  من  العديد  في  مشابهة  سياسة  تبني  في  انعكس  الذي  االقتصادي  واالنفتاح  والعولمة  اإلجراءات  هذه  نتائج  من  كان
 أو و/  المباشرة  الضرائب  على   التركيز  حيث  من  وهناك  هنا  اختالفات  وجود   مع  الضريبية،  األنظمة  في   كبير  تشابه  حصول

 الدول.  هذه داخل السياسي الوضع  لتطور وفقاً  المباشرة غير
 

  التي   األنظمة  هذه  هيكل  في  اً كبير   اً تطابق  بها  المعمول  الضريبية  والقوانين  الدراسات  تظهر  ،الجوار  دول  في  للوضع  بالنسبة
  الضرائب   مساهمة  تدني  في  انعكس  النهائي،  المستهلك  يدفعها  التي  المباشرة  غير  الضرائب  على   ،األولى  بالدرجة  ،تعتمد

  ضريبة   قوانين  عدالة  عدم  اإلقليمية  الدراسات  أظهرت  ،ذلك  منوعلى الرغم    .الحقاً   سنرى   كما  الضريبية  اإليرادات  في  المباشرة
  في   الدخل  ضريبة  لقوانين  التفضيلية  الصياغات  بسبب  االجتماعية  العدالة   وعدم   ة الالمساوا   زيادة  في  انعكست  التي   الدخل، 

  هيكلية   قصور  من  الجوار   دول  في   الضريبية  السياسات  ،تعاني  زالت  وما  ،عانتو   .(2019  ،الضريبية  العدالة  دليل)  الدول  هذه
  خالل   من   ،المستهلك  على  وزيادتها  الشركات  على  الضريبي  العبء  تخفيف  لىإ  األنظمة  هذه  تعمد  حيث  واضحة،   ومالية

  أنظمة   تتميز  كما  المبيعات.  أو/وضريبة  المضافة القيمة  ضريبة  رأسها  وعلى   ،المباشرة  غير الضرائب على  المتزايد  االعتماد
  المؤسسات  وضعف  المنظم  غير  االقتصاد  حجم  وزيادة  الضريبي  التهرب  تساعاو   الجباية  ضعفب  المنطقة  في  الضرائب
 . (2019 ،عوض) الضريبية القاعدة توسيع على قدرتها وعدم  المعنية الضريبية

 

  هذه  في  الضريبية السياسة  صياغة  إعادة إلى  الماسة  الحاجة ، الماضية القليلة   السنوات خالل ،برزت ،الواقع  هذا من انطالقاً 
  وتحفيز   ،االجتماعية  العدالة  وتحقيق  ،الدخل  توزيع  إعادة  في  والمتمثلة  ،للضرائب  الرئيسية  األهداف  تحقيق  لضمان  ،الدول

  إضافة   العامة،   الموازنة   وتمويل   ،للتنمية  محلية  مالية   موارد  وتوفير  ،االستثمارات  توجيه  في  والمساهمة  ،االقتصادي  النشاط
 ضمنها ومن ،االقتصادية السياسات ةيهيكل إعادة في محوري  دور  له الضريبي النظام باعتبار ةوالمواطن االنتماء تعزيز إلى

  الموارد   لحشد  أساسية  ليةآ  المحلية  اإليرادات  تشكل  كما  اإلنتاجية.  القطاعات  نحو  االستثمار  لتحفيز  ،طبعاً   المالية  السياسة
 

الي، انخفض خالل السنوات % من الناتج المحلي اإلجم95% من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي مصر بلغ الدين العام حوالي  86حوالي    2020يعادل الدين العام في األردن العام     15
 . 2020% العام 67الماضية ليصل إلى 
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 البشرية  التنمية  لتحقيق  الضرورية   االجتماعية  الخدمات  نحو   العام  نفاقاإل  توجيه  وإعادة   العام   الدين  من  للتخفيف  المحلية
 . (2019 ،العربية )الشبكة االجتماعية  والعدالة

 

 المتدنية  المحلية  اإليرادات  في   الدخل   ضريبة  مساهمة  رفع  وضرورة  ،األولويات  هذه  على  الجوار  دول  اتفاق  من وعلى الرغم  
  إلى   الهادفة  الدخل  ضريبة  قوانين  في  القانونية  بالنصوص  المتعلقة  التفصيلية  اإلجراءات  في   تتباين  الدول  هذه  إنف  ،أصالً 
  2011  لعاما  العربي  الربيع  بعد  وبخاصة  ،بلد  كل  تعيشها  التي  السياسية  الظروف  بسبب  وذلك  ،أعاله  المذكورة  األهداف  تحقيق

 بعده.  وما
 

 الضريبية  والقوانين  للتنمية  الحكومية  غير  العربية  المنظمة  شبكة  بها  قامت  دراسات  على  ،تحليله  في  ،الفصل  هذا  يعتمد  سوف
  واالقتصادي   الجغرافي  املقربه  ومصر  األردن  من  كل  في  والواقع   الوضع  بتحليل  نقوم  سوف  أننا  علماً ،  الدول   هذه  في  السائدة

 خاص.  بشكل الدخل ضريبة  قانون  وإصالح ،عام بشكل  الضريبي اإلصالح مجال في امبتجربته  لالستئناس فلسطين، من
 
 األردن  1- 4-1

 

 الضريبي،   النظام   بإصالح  تسميته  على  اصطلح   لما  وسياسات  خطط   على  األردني،  االقتصاد  ةيهيكل  إعادة  برامج  احتوت
 والضرائب  المبيعات،  على  العامة  والضريبة  ،التسعينيات  بداية  منذ  المباشرة  غير  الضرائب  فرض  في  التوسع  جرى   حيث

  سياسة   تبني  في  تنعكس  لم  ، الماضية  العشر السنين    خالل  الدخل   ضريبة   قوانين  على   عديدة  تعديالت  جرت  كما  الخاصة.
  النظام  مالمح  وبقيت  والمتهربين.  المكلفين  من   الضريبي  للتحصيل   أدوات  تطوير  يتم  لم  كما  فعال،  بشكل  تصاعدية  ضريبية

  حدة   من  وتخفف  ،االجتماعية  العدالة  تحقق  إصالحات   دون و   ،مكانها  راوحت  ،الدخل  ضريبة  يخص  فيما  وبخاصة   ،الضريبي
 . (2018 ،الفينيق   ؛2019 ،عوض) األردني المجتمع في االجتماعي التفاوت

 

 العبء  تحمل  في   العدالة   قاعدة  هي   الضريبية  السياسة   صياغة   عند   مراعاتها  الواجب  القواعد   أهم   من   أنه   ( 2019)  عوض  يؤكد
  نظام   إقرار   إن  دخولهم.  مع   يتناسب  بشكل  الدولة  نفقات  تحمل  في  المجتمع  أفراد  كل  مساهمة  في  تنعكس  التي  الضريبي،

  وتحديد   المالية،  قدرته  حسب  المكلف  سيتحملها  التي  والتكلفة  الضريبة  قيمةفي تحديد    القرار  صانعي  يساعد  ،عادل  ضريبي
 اإلنتاجية. المشاريع في االستثمار ولزيادة االقتصادية والتنزيالت االجتماعية اإلعفاءات تستحق التي الفئات

 

  الشكل   على   اعتماداً   ،الدخل  على   الشاملة   الضريبة   مبدأ  على   التركيز  أن   ،االجتماعي  االقتصاد   أدبيات  مختلف  وتؤكد
  وجذباً   ،االقتصادية  التنمية  لتحقيق  ووسيلة  ،االجتماعي  للتفاوت  وتقليالً   عدالة  الضريبية  النظم   أكثر  من   هو  ،التصاعدي

  وظروفهم  الدفع   على   المكلفين  قدرة  يراعي   أن  العادل  الضريبي  النظام   أساسيات  من   وإن  العمل،  فرص  وتوفير  لالستثمارات
 نتيجة  االجتماعي  التفاوت  من  والتقليل  ،االجتماعية  العدالة  تحقيق  تواجه  التي  المشاكل  أبرز   وتتمثل  والعائلية.  الشخصية

  تدني و   باستمرار،  وتعديلها  الضريبية  التشريعات  وضوح  عدم  في  ،العالم  دول  من  وغيره  األردن  في  به  المعمول  الضريبي  للنظام
  الشرائح   تعددى  لإ   إضافة  المتهربين،  مع  والتسامح  الثابت،  الدخل  أصحاب  الملتزمين  معاقبةو   والدولة،  المكلف  بين  الثقة

 . (2021 ،علي أبو) الدخل ضريبة من المعفاة االجتماعية
 

  العدالة و   الحصيلة،  وفرة  تحقيق   بهدف  الدخل  ضريبة  قوانين  في  مستمرة  تعديالت  إجراء  إلى  األردنية  الحكومة  تسع  هنا  من
  لسنة   (38)  ورقم  ،2014  لسنة  (34)  ورقم   ،2009  لسنة  ( 28)  رقم  قانون   القوانين  هذه  ومن  ،االستثمارات  وتوجيه  الضريبية

 بنسبة  متقاربة  شرائح  ثالث  في  الشرائح  حدد  الذي  الدخل  ضريبة  قانون   في  التصاعدية  تدني  معالجة  بهدف  وذلك  ،2018
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  %، 14  الصناعي  القطاع  شركات  تدفع  بينما  %.20ـب  ذلكعلى    زاد  وما  ،الثانية  للعشرة  %14و  ،دينار  آالف  ةعشر   ألول  7%
  لجميع  %20و  %،35  نسبة  البنوك  وقطاع  %،24  نسبة  المالية  والوساطة  والتأمين  والتعدين  الكهرباء  وتوليد  واالتصاالت

 األخرى. الشركات
 

  قانون   في   تعديل  جراءإ  إلى  الحكومة  قادت   والباحثين  المكلفين  قبل  من  كبيرة  النتقادات  2014  لسنة  (34)  رقم  القانون   تعرض
 يلي:  كما األردن في  الضريبية الشرائح أصبحت بحيث ،2018 لسنة  (38) رقم

 

 األردن في ألفرادل  الدخل  ضريبة شرائح :1 جدول
 2018 لسنة (38) رقم قانون  في تعديل جراءإ بعد

 

 بالدينار للضريبة  الخاضع الدخل  النسبة 
 األفراد 

 25,000 إلى 1 5%
 50,000 إلى 25,001 10%
 75,000 إلى 50,001 15%
 100,000 إلى 75,001 20%
 1,000,000 إلى 100,001 25%
 1,000,000 من أكثر 30%

 الشركات 
 2023 عامال %5 إلى تنخفض %25 الصناعة  قطاع 

 %35 البنوك 
 %24 والتعدين والتأمين الكهرباء  وتوزيع  االتصاالت 

 %20 القطاعات   باقي
 . 2018 لسنة  (38) رقم الدخل ضريبة قانون  :المرجع

 
 يلي: ما الشرائح من يالحظ حيث

 األولى. األربع للفئات ألفرادل الدخل  ضريبة شرائح مدى تساوي  .1

 والسادسة.  الخامسة  تينحيالشر  مدى  في ح واض تصاعد .2

 فقط.  %5 إلى  لتصل الصناعية الشركات على  الدخل ضريبة في تدريجي تخفيض .3

 . أيضاً  الشركات على  (قطاعياً  مختلفة )أو تصاعدية  ضريبة وجود .4

 القطاعات. حسب الشركات على الضريبية النسب في تمييز .5

  المبلغ   على  السادسة  الشريحة  حيث  ،واألفراد  الشركات  من  العليا  الدخول  ألصحاب  الضريبية  النسب  في  عدالة  هناك .6
 دينار.  مليون على  يزيد الذي

 

  قطاعية   تصاعدية  ضرائب  وفرض  ،شرائح  ( 6)  إلى  ألفرادل   الضريبية  الشرائح  عدد  رفع  في  المتمثلة  األردن  تجربة  أن  نعتقد
  وبخاصة   في فلسطين،  الدخل  ضريبة  شرائح  تحديد  في  التجربة  هذه  من  نستفيد  بحيث  والمراعاة  بالدراسة  جديرة  ،الشركات  على
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  من   كل  في   واألسرية  االجتماعية  الحياة  ومكونات  ،الفردي  الدخل   ومتوسط  ،االقتصادية  الحياة  مكونات  في  كبير  تشابه  لوجود
 وفلسطين.  األردن

 
 مصر  2- 4-1

 

 الضريبية السياسات من حزمة تطبيق على الحالي القرن  بداية ومنذ ،الماضية سنة العشرين  خالل المصرية الحكومة عملت
 لى إ  المبيعات  ضرائب  نظام  تحويل  ،العقارية  للضرائب  قانون   سن  ،الدخل  ضرائب  توحيد  ،الجمركية   الرسوم  تخفيض  :شملت
  تشجيعهم بهدف األعمال،  رجال  على الضريبية األعباء تخفيف على ةيالضريب الفلسفة قامت حيث المضافة،  القيمة ضريبة

  القادر،   )عبد  2004  عامال  منذ  مراحل  بثالث  مرت  إصالح  سياسة   ضمن   وذلك  ،االستثمار  وتحفيز  ،الضريبي  االلتزام  على
  المحاور   على  ركز  الذي،  2005  لسنة  (91)  رقم  القانون   بإصدار   الدخل  على  الضريبة  بإصالح  بدأت  حيث  تاريخ(  بدون 

 التالية: 
 

 .الضريبة نسبة تخفيض .1

 . الضريبية القاعدة توسيع .2

 . %20 إلى %42 من الشركات  على الضريبة نسبة تخفيض .3

 .التفضيلية المعامالت إلغاء .4
 

  معارضي   من   وشرسة  واسعة  انتقادات  إلى  2011  عامال  العربي  الربيع  ثورة  من  ابتداءً   الضريبي  اإلصالح  سياسة  تعرضت
  ، األفراد  على   الضريبي  العبء   لتخفيض  الضريبية  اإلجراءات  من  عدد   اتخاذ  على  الدولة  أجبر  ما  مبارك،  حسني  نظام

 سنوياً   دخولهم  تزيد  من  على  %5  بنسبة  إضافية   دخل  ضريبة  فرض  عن  أعلنت  حيث  المصري،  الشارع  غضب  وامتصاص
 .(2019 ،وآخرون  نورهان) والشركات األفراد  من جنيه ينيمال 10على 

 

 الرأسمالية   األرباح  ضريبة  تطبيق  عبر  الضريبة  إلى  البورصة  في  التعامل  من  الرأسمالية  األرباح  إخضاع  إلى  الدولة  اتجهت  كما
 جمدت   كما  المصرية.  البورصة  في  المسجلة  الشركات  أرباح  توزيع  وعلى  ،األسهم  على  ضرائب  شملت  التي  ،%10  بنسبة
  الدولة   قامت  كما  .2009  لسنة   (196)  رقم  العقارية  للضرائب  16"غالي"  قانون   تطبيق  2015  عام ال  حزيران   شهر  في   الدولة
 جنيه.  12,000 إلى 9,000 من الدخل ضريبة من اإلعفاء حد برفع

 

  % 50  إلى  %40  من  المبيعات  ضريبة  بزيادة  الحكومة  قامت   حيث  الدخل،  محدودي  صالح  في  التعديالت  جميع  تكن  ولم
  ، الثورة  بعد  موازنة  أول  في  جاءت  التي  االجتماعي  الطابع  ذات  الضريبية  السياسات  أن  إال  العامة.  الموازنة  عجز  تدارك  بهدف
  تطبيق  تم   كما  األعمال.  رجال   غضب  خشية  البورصة   ضريبة  تطبيق  تأجيل  إلى   بالدولةحدا    ما  كبيرة،  داخلية  مقاومة  القت
 بتطور  ،مباشر  بشكل  ،الضريبي  اإلصالح  عملية  تأثرت  جنيه.   12,000  بواقع   الجديد  الضريبة  من  المعفى  األدنى  الحد

  دخل   ضريبة  2014  عامال  الصادر   الدستور  تبنى  وقد  مصر.  في  الحاكم  والحزب  الحكم  وتقلب  ،الداخلية  السياسية  األحداث
 التكليفية"،   لقدراتهم  وفقاً   الشرائح   متعددة  تصاعدية   الدخول   على   الضرائب  "تكون   :38  المادة  نص   في  جاء  حيث  ، تصاعدية

  حددت  حيث ،(2019 ،)نورهان عادلة  ةيضريب لسياسة منحازة ،مرسي محمد سقوط بعد ،الجديدة السلطة   بأنأوحى  ما وهو
 :يلي كما 2014 قانون  في الضريبية الشرائح

 
 نسب القانون إلى وزير المالية، في حينه، بطرس غالي، الذي سعى إلى سن القانون.  16
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   حسب مصر في الدخل  ضريبة شرائح :2 جدول
 2014 لسنة الجديد الخصم قانون 

 

 النسبة  للضريبة   الخاضع الدخل 
 الضريبة  من معفاة جنيه  7,200 حتى

 %10 30,000 – 7,201 من
30,001 – 45,000 15% 
45,001 – 200,000 20% 

 %22.5 فوق  فما – 200,001
 . ( 2014 لسنة الخصم قانون ) المصدر:

 

  تنص   التي  األثرياء،  ضريبة  باسم  عرفت   ، جديدة  دخل   ضريبة  فرضى  ل إ  17المؤقت  الرئيس  سعى  ، الجديد  الرئيس  اختيار  وقبل
  كانوا أ  سواء   ؛جنيه  مليون   دخولهم  تتجاوز   من  على   %5  بنسبة  سنوات   ثالث  لمدة  مؤقتة   سنوية  إضافية  ضريبة  فرض   على 
 االعتباريين. األشخاص منأم  األفراد من

 

  المهن   إيرادات  وأخضع   ،البرلمان   تعطل  استغل  الذي  ،أيضاً   السيسي   الرئيس  زمن   في   الدخل   ضريبة  قانون   في   التعديل  استمر
 األرباح  توزيع  خضوع  أقر  كما  النشاط.  لهذا  مركزاً   مصر  كانت  إذ   ،للضريبة  الخارج  في  التجارية  غير  المهن  من  وغيرها  الحرة
 القانون   تجميد  تم  أنه  إال  %.10  بنسبة  للضرائب  المالية  األوراق  فيالمتاجرة    من  المتحققة  الرأسمالية  واألرباح  المساهمين  على
  من   ثورة  مصر  في  الضريبية  اإلدارة  شهدت  وقد   (.2021  ،الرازق   )عبد  بموجبه  العمل   يتم  ولم  ،الحقاً   الوزراء  مجلس  من

 ضمنها  من  ،الضريبية  اإليرادات  زيادة  في  ستسهم  التي  اإلجراءات  في  وثورة  ،الضريبي  للعمل  المنظمة  الضريبية  التشريعات
 (.2021 ، )معيط طمبسّ  ضريبي ونظام ،الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات مسبوقة غير إجراءات حزمة

 

 الذي   ، 2020  لسنة   (26)   رقم  قانون   أقر   حيث  ، 2020  عامال  في آخرها    وكان   ،الدخل  ضريبة  قانون   في  التعديالت  استمرت
 :التالية تالتعديال ،الضريبية العدالة  من المزيد تحقيق في الحكومة سياسة عكس

 
 حسب الدخل  ضريبة شرائح :3 جدول

 2020 سنةل المعدل القانون 
 

 النسبة  للضريبة   الخاضع الدخل 
 الضريبة  من معفى جنيه  15000 حتى

15,000 – 30,000 2.5% 
30,001 – 45,000 10% 
45,001 – 60,000 15% 
60,001 – 200,000 20% 

200,001 – 400,000 22.5% 
 %25 ذلك  من أكثر

 . (2020  ،المعدل الدخل ضريبة) قانون  المصدر:
 

 حكم مصر بين فترة اعتقال محمد مرسي وانتخاب السيسي الرئيس المؤقت.   17
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 انعكست ، 2011 عامال في العربي الربيع ثورة قيام منذ بالتذبذب الضريبية السياسات في االجتماعية العدالة منحنى تسما لقد
  والتآمر   ،جهة  من  التخبط  هذا  ويتم  المتتالية.  الحكومات  قبل  من  عنها  التراجع  ويتم  تفرض  كانت  التي   الضريبية  المقترحات  في

 في  جذري  يريتغإحداث  في المصرية  الحكومات فشلت  المال. رأس أصحاب لصالح  ،ثانية  جهة من  الجماهير مصالح  على
 اإليرادات  ثلث  حوالي  إلى  الدخل  ضريبة  حصيلة  ارتفعت  حيث  ،يجابيةاإل  اإلنجازات  بعض  منعلى الرغم    الضريبي  النظام

 ثابتة   بخطى  تمضي  مصر  أن  ،معيط  محمد  المالية  وزير  لسان  وعلى  ،تعتقد  الحكومة  أن  إال  (.2019  ،)نورهان  الضريبية
 (. 2020 ،)معيط الضريبي اإلصالح طريق على

 
 الدخل  ضريبة قانون  إصالح في اإلقليمية التجربة من مستفادة دروس 3- 4-1

 

 أهداف  تحقيق إلى  والهادفة الحديثة، العصرية  للدول المالية السياسة أدوات أهم إحدى  الدخل ضريبة تشكل ،سابقاً  أشرنا كما
  يحدد   الذي  المعنية،  الدولة  في  الدخل  ضريبة  قانون   في   الدخل  ضريبة  تجاه  الدولة   سياسة  وتنظم  كلية.  واجتماعية  اقتصادية

 التي  واإلجرائية  المالية  العناصر  من  وغيرها  ،الضريبية  والنسب  والشرائح  ،والتنزيالت  واإلعفاءات  ،للضريبة  الخاضع  الدخل
  عند   الضريبي.  والمكلف  الخزينة  من  كل  مصالح  ويراعي  ،عادل  بشكل  الضريبية  الحصيلة  جباية   من  الضريبية  دارةاإل  تمكن

  بتجارب االستئناسو   االستعانةتتم    ،القانون   عناصر  من  أكثر  أو  لواحد  تعديل  أو  ،الدخل   ضريبة  قانون   في  يريتغ  إلى  الحاجة
 واالجتماعية.  االقتصادية المعطيات فيها تتقارب التي المحيطة  الدول

 
 ،متوفرة  مالية  مؤشرات  خالل  من  تنعكس  الدخل  ضريبة  انون ق  نصوص  في  تنعكس  التي  الدخل   ضريبة  سياسة  كانت  ولما

 التالية: المؤشرات في النظر الضروري   من أصبح فإنه ،واالستئناس المقارنة عملية  في وتساعد
 

  ، األفراد  على  تصاعدي  نظام   وفق  وفلسطين  ومصر  األردن  من   كل  في  الضريبية  النسب  تحديد  يتم:  الضريبية  النسب  .أوالً 
  ضريبة   قوانين  في  أعاله  رأينا  كما  األعلى  الشريحة  على  الضريبة  نسبة  بلغت  فقد  ،لألفراد  بالنسبة  الشركات.  على  ثابتة  ونسبة
 يلي: كما (2020) األخيرة  الدخل

 

 . %30 األردن •
 .%25 مصر •
 . %15 فلسطين •

 

  إلى   2020-2018  الماضية  الثالث  للسنوات  المتوفرة  اإلحصائيات  تشير:  الدخل  ضريبة  حصيلة  في  الشركات  مساهمة  .ثانياً 
 18: الدخل ضريبة حصيلة  من التالية النسب تقدم الشركات أن

 

 .%79 مصر •
 . %78 األردن •
 . %50 فلسطين •

 

 

 
 قام الباحث باحتساب النسب الضريبية.  18
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 :الشركات على الدخل  ضريبة .ثالثاً 
 .%35  نسبة أعلى وتبلغ ،القطاعات حسب ضريبية اً نسب األردن تفرض •
 .%25 مصر •
 .االتصاالت( شركات  )باستثناء %15 فلسطين •

 
 :الضريبية العوائد في  الدخل ضريبة نسبة :رابعاً 

 .%37 مصر •
 . %16 األردن •
 . %9 فلسطين •

 
   ،األفراد دخل ضريبةو  الدخل، لضريبة  الضريبية الشرائح  مساهمة نسبة تطور :1 شكل

 2019-2013 الفترة خالل الضرائب من الشركات دخل وضريبة

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 نسبة ضريبة دخل األفراد من الضرائب نسبة ضريبة دخل الشركات من الضرائب
 نسبة ضريبة الدخل من الضرائب

 
 .الفلسطينية المالية وزارة المصدر:

 

حيث تظهر جميع المؤشرات أعاله أن النسبة في فلسطين هي أدنى النسب في المنطقة، األمر الذي يظهر أن هناك ال تزال 
العدالة  إمكانية لتعديل الشرائح والنسب في قانون ضريبة الدخل، بهدف ضمان تصاعدية الضريبة   والمساهمة في تحقيق 

االجتماعية من جهة، وزيادة الحصيلة الضريبية من جهة ثانية، كما قامت به مصر خالل السنوات الماضية التي ارتفعت 
% من مجموع اإليرادات الضريبية، وانخفاض  37% في المتوسط سنويًا، لتصل إلى  6فيها حصيلة ضريبة الدخل بنسبة  

( يبين 1لى الثلث، ما يساهم في تخفيف أثر الضريبة العمياء على المواطن المصري. والشكل )الضرائب غير المباشرة إ
 نسب مساهمة كل شريحة.
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 الفلسطينية الحالة في اإلصالح مبررات 4-2
 

 العامة  للموازنة التمويلي المستوى  على 1- 4-2

 

  إيجابيةً   اً آثار   الدخل  لضريبة  أن  وبما  الحديث،  االقتصادي  الفكر  في  المالية  السياسة  أدوات  أهم   من  هي  الدخل  ضريبة  أن  بما
  أو   الدخل  ضريبة  فرض  يأتي   ،وشرائحها  ونسبها  لتوقيتها  وفقاً   ،المجتمع  وفئات  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  وسلبيةً 

  التي   المعني،  البلد  في  والمالية  االقتصادية  السياسة  ألولويات  انعكاساً  الدخل  ضريبة  قانون   مكونات  من  أكثر  أو  واحدة  تغير
 للبلد.  العامة  الموازنة في تنعكس

 

  هو   القانون   من  الهدف  أن   ،وبصراحة  ،حينه  في  الحكومة  أعلنت  فقد  ، 2011  لسنة  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  لقانون   وبالنسبة
 ،هإلقرار   القادمة   السنوات  في  %30  إلى  ،حينه  في  كانت  كما  ،%6  من  المحلية  اإليرادات  في  الدخل  ضريبة  مساهمة  رفع

  في   يساهم  ما  سنويًا،  دوالر  مليون   600  إلى   ،سنوياً   دوالر  مليون   150  من  الدخل   ضريبة  إيرادات  حجم  رفع   يعني  الذي  األمر
  ، )ماس  القانون   تطبيق  صعوبات  لمعالجة  النصوص  في  تعديالت   إلى  إضافة(،  2011  ،المالية  وزارة)  الموازنة  عجز  تغطية
2015.) 

 
  لم   القانون إلى أن    ،القانون   إقرار  سنة  تلت  التي  األخيرة   العشر  السنوات  خالل  الدخل  ضريبة  لحصيلة  الفعلية  األرقام  وتشير
  شيكل   مليون   957  إلى   2011  عام ال شيكل  مليون   491  من  الضريبية  الحصيلة   رتفعتا  إذ   ، فعلي  بشكل  المالية  أهدافه  يحقق

  180  حوالي  بلغت  التي  السنة  هذه   في  إسرائيل  من   الدخل  ضريبة  مقاصة  تحويالت  في  الكبيرة  القفزة  بسب  وذلك  ،2017  عامال
  أي  ؛شيكل  نيي مال  206ليصل إلى    2019  عامال  وارتفع  المبلغ  وعاد  هذا  المعتاد،  المبلغ  أضعاف  خمسة  أي  ،شيكل  مليون 
 2020  عامال  شيكل  مليون   733  إلى  وتنخفض  الدخل  ضريبة  حصيلة  لتعود  الدخل،  ضريبة  إيرادات   مجموع  من  %22  حوالي
  الحصيلة   أن   إال  القانون.   إقرار   عام  -   2011  عامال  عليه   كانت  ما لى  ع   %49  مقدارها  بزيادة  أي   ؛ 1:3.50  صرف   سعر  حسب

 . 2011 عامال  في مستهدفاً  كان عما %40 من  أقل  أي  ؛2020 عامال  في دوالر مليون  230 حوالي  بلغت المطلقة
 

  رقم   )جدول  2019  عامال  %8  إلى  2013  عامال  % 9.4  من  انخفضت  ،الضريبية  اإليرادات  في  الدخل  ضريبة  مساهمة  أن  كما
4.) 
 

 الشركات  دخل  ضريبة  نسبة   انخفضت  حيث  ،ومكوناتها  الدخل   ضريبة  عناصر  جميع  انخفاض  إلى  المذكور  الجدول  ويشير
  عام ال  %2.8  من  الضرائب  من   األفراد  دخل  ضريبة  ونسبة  ، 2019  عامال  %6.1  إلى   2013  عام ال  % 6.6  من  الضرائب  من

  أن  علماً  %،52 حوالي 2020 عامال فبلغت ، الدخل ضريبة من الشركات ضريبة نسبة أما . 2019 عامال %2.2 إلى 2013
 .2020 عامال  في % 78 واألردن %79 مصر في كانت النسب هذه
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 دوالر مليون  ،2019-2013 الفترة خالل والضرائب  اإليرادات :4 جدول
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 السنة 

 4,031.30 4,431.00 4,095.80 4.674.50 4,764.60 4,453 4,427.20 اإليرادات 

 2,203.90 2,651.80 2,811.30 3,197.60 3,406.10 3,126.80 3,251.60 الضرائب 

 145.6 141.1 121.8 122.7 198.3 184.7 197.3 الرأسمالية  والمكاسب واألرباح  الدخل   على الضرائب 

 62.6 66.5 63.7 54.3 72.1 72 72.3 العاملة  والقوة واألجور الرواتب  مجموع على ضريبة 

 208.2 207.6 185.5 177 270.4 256.7 269.6 الدخل  ضريبة 

 1953.2 2388.9 2568.3 2961.5 3058.5 2796.5 2901.9 المباشرة   غير الضرائب 

 %6.60 %5.30 %4.30 %3.80 %5.80 %5.90 %6.10 الضرائب من  الشركات دخل ضريبة نسبة 

 %2.80 %2.50 %2.30 %1.70 %2.10 %2.30 %2.20 الضرائب   من األفراد دخل ضريبة نسبة 

 %9.40 %7.80 %6.60 %5.50 %7.90 %8.20 %8.30 الضرائب  من الدخل  ضريبة نسبة 

 %30.10 %32.00 %34.30 %30.70 %26.70 %28.00 %26.80 الدخل ضريبة  من األفراد دخل ضريبة نسبة 

 %69.90 %68.00 %65.70 %69.30 %73.30 %72.00 %73.20 الدخل   ضريبة من  الشركات دخل ضريبة نسبة 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع 

 .الفلسطينية المالية وزارة المصدر:
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 الضريبي  العبء وتوزيع االجتماعية العدالة مستوى  على 2- 4-2

 

 األمر  المطلوبة،  تصاعديته  عدم   بسبب  الذعة  انتقادات  2011  لسنة   (8)  رقم  الدخل   ضريبة  قانون   واجه  ،أعاله  ذكرنا  كما
  على الحاصلون    األفراد  يضطر  حيث  للمكلفين،  المالية  القدرات  مع يتناسب  بشكل  الضريبي  العبء  توزيع  عدم   إلى   ى أدّ   الذي
  جاءت  كما  19.الماليين  من  بلغت  مهما  أرباحها  على  الشركات  تدفعها  التي  نفسها  الضريبة  نسبة  دفع  دوالر  000,100  دخل

  أن  علماً  ،المطلوب التصاعدي الشكل تأخذ ولم ،أعاله رأينا كما المجاورة بالدول مقارنة متدنية الشركات على  الدخل ضريبة
 . (Gini Coefficient) العالية والنسب  التصاعدية  الشرائح ظل في أكبر تكون  االجتماعية العدالة

 

  موظفي   من  اقتطاعاتو   سيارات،و   مهن،و   شركات،  من  الدخل   ضريبة  حصيلة  مكونات  أرقام  في  التناقضات  هذه  نعكستا
 الدخل(.  ضريبة )مقاصة إسرائيل من والتحويالت السلطة، موظفي  من اقتطاعاتو   الخاص، القطاع

 

 شيكل  مليون   386  إلى  2011  عامال  شيكل  مليون   219  من  ارتفعت  الشركات  في  الضريبة  حصيلة  أن  5  رقم  جدول  يظهرو 
  حوالي   2020  عامال  وبلغت  ،ونزوالً   ارتفاعاً   تذبذبت  اإليرادات  هذه  أن   إال  القانون،  بتطبيق  فيهبدئ    الذي  العام  -   2012  عامال

  نطبق تو   .2012  عامالب  مقارنة  %12  مقداره  وبانخفاض  ،2011  عامالب  مقارنة  %55  مقدارها  بزيادة  أي  ؛شيكل  مليون   340
 29  من  ارتفعت  التي  ،إسرائيل  من  الدخل  بضريبة  الخاصة  المقاصة  تحويالت  باستثناء  الدخل  ضريبة  مكونات   بقية  على  هذه

 عامال  شيكل  مليون   76  عند  واستقرت  ،2019  عامال  شيكلماليين    206  إلى  أعالها  وصلتو   ،2011  عامال  شيكل  مليون 
  ، حيث  والمستوطنات،  اإلسرائيلي  االقتصاد   في   العاملين  الفلسطينيين  العاملين  عدد  تذبذب  إلى   التذبذب  هذا  ويعود.  2020
  الضريبة  من  %100و  ،إسرائيل  في  العاملين  من  المقتطعة  الدخل   ضريبة  من  %75  إسرائيل  تحول  ،باريس  اتفاق  وحسب

 .الشهرية المقاصة فاتورة ضمن الفلسطينية الوطنية السلطة إلى المستوطنات في العاملين من المقتطعة

 
دوالر نسبة الضريبة نفسها ألدنى شريحة في الشركات، وتكون نسبة الضريبة على األفراد للدخل    000,16السيناريو المقترح حيث يدفع األفراد الحاصلون على دخل يساوي  في    19

 التصاالت والخدمات البنكية مهما بلغ صافي الربح. دوالر، تساوي الشريحة الثانية للشركات، وحددت الشريحة الثالثة للشركات العاملة في قطاع ا 16,000الذي زاد على 
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 2020-2011 السنوات عن  الدخل ضريبة جباية :5 جدول

 

 سيارات  مهن شركات الضريبية  السنة
 موظفي  اقتطاعات

 الخاص  القطاع 
 اآلخر  الجانب

  اقتطاعات
 السلطة  موظفي

 المجموع 

2011 219,831,215 60,186,070 7,062,887 105,550,546 29,476,271 69,504,011 491,611,000 
2012 386,735,613 65,977,325 7,416,538 130,607,903 8,821,284 71,616,504 671,175,167 
2013 411,241,070 70,988,467 7,793,414 146,926,074 39,881,233 74,243,992 751,074,249 
2014 374,469,169 76,542,522 8,913,504 144,495,256 48,955,379 89,272,169 742,647,999 
2015 363,259,342 88,210,715 9,880,491 152,730,951 23,265,370 89,989,255 727,336,124 
2016 345,405,230 89,890,468 9,840,366 130,855,724 35,963,211 71,490,909 683,445,908 
2017 416,908,517 109,440,432 8,988,500 168,819,683 180,202,207 73,457,649 957,816,987 
2018 446,259,925 142,560,021 9,681,445 178,515,929 46,117,487 71,738,693 894,873,500 
2019 338,305,909 132,350,227 8,304,333 179,098,570 206,695,487 70,914,376 935,668,903 
2020 339,337,021 91,251,531 5,624,959 140,226,668 76,227,530 80,514,313 733,182,023 

. RMS اإليرادات إدارة برنامج المالية، وزارة المصدر:

C
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 ،وسيارات  ،ومهن  ،شركات  من  مكوناتها   على  وتوزيعها  الدخل  ضريبة  حصيلة  تركيبة  في  العدالة  عدم  تظهر  ،أخرى   ناحية  من
  عام ال  في  ارتفعت  %،44نحو   2011  عامال  بلغت  الشركات  من  الدخل   ضريبة   أن إلى   6  رقم  جدول   يشير  حيث  واقتطاعات،

 األفراد  ضريبة  انخفضت  بينما   ،2020  عامال  الدخل  ضريبة  حصيلة  مجموع  من  %46  إلى  انخفضت  ثم  ،%57  إلى  2012
  عام ال  في  %43  إلى   وترتفع  لتعود  ،2012  عامال  %40  إلى ،  2011  عام ال  % 49  من  موظفين(  اقتطاع  سيارات،  )مهن،
 أخرى. جهة من والشركات ،جهة من  األفراد  بين الضريبة توزيع عدالة  عدم يظهر الذي األمر ،2020

 

 2020-2011 السنوات عن الدخل ضريبة جباية :2 شكل

 

 
 

 التالي:  للجدول وفقا وذلك  ،جذرياً  األرقام تختلف ،اآلخر الجانب من الدخل ضريبة حصيلة ستثناءا ومع
 

 المحلية الدخل ضريبة لحصيلة نسبي توزيع :6 دول

 مختارة  لسنوات المكلفين حسب

 

 المجموع  موظفون  سيارات  المهن  الشركات  العام 
2011 47 13.5 1.5 38 100 
2012 58 11 1 30 100 
2014 54 11 1 34 100 
2016 53 14 1.5 31.5 100 
2018 54 16 1 29 100 
2019 46.3 18 1.3 34.4 100 
2020 51.5 14 0.8 33.7 100 

 .السابق الجدول من الباحث   احتساب  المصدر:
 

  لم   القانون إلى أن    ،القانون   تطبيق  تلت  التي  الماضية   العشر  السنوات  خالل   الدخل  ضريبة  لحصيلة   الفعلية  األرقام  وتشير
 أهمها: ،كثيرة أسبابى ل إ  ذلك ويعود حينه، في عنه  أعلن الذي  المالي الهدف حتى يحقق

 

 الشركات  على  الضريبة  نسبة  وتخصيص  ،فقط  شرائح  3  إلى  وتقليصها  المطلوب  بالشكل  التصاعدية  الشرائح  اعتماد  عدم •
 %. 15 إلى
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  مكلفين  وتشجيع  ،الضريبي  االلتزام  لتحفيز   إجراءات  على   القانون   احتواء  وعدم  ،الثابت  الدخل  أصحاب  على  التركيز •
 السنوية.   الدخل  ضريبة  حصيلة   من  % 34  حوالي  2020  عامال  الفئة  هذه  على  الضريبة  تشكل  حيث  االلتزام،  على  آخرين

  ولوجستية  قانونية  ألسباب  الحرة   المهن  أصحاب  ومتابعة  ،الضريبية  القاعدة   توسيع  على   الضريبية  الدوائر  قدرة  عدم  •
  حصيلة   في  %14  سوى   2020  عامال  الفئة  هذه  مساهمة  تشكل  لم  حيث،  المكلفين  متابعة  تكلفة  ارتفاع  إلى  إضافة  وإدارية،
 الدخل.  ضريبة

 ، جدد  مكلفين  قبل  من   الضريبي  التهرب  نسبة  ازدادت  فقد  بالعكس  ،وعلمياً   قانونياً   الضريبي  للتهرب  حد  وضع  عدم •
  عليها،  المستحقة  والضريبة  السنوية  األرباح  لتقدير  المقاصة  فاتورة  استخدام   من   التجار  وتخوف  ،المقاصة  بسبب  وبخاصة

 . (2020 ،أمان  ؛2009 ،)العطعوط الضريبية الحصيلة من %51.5 حوالي  2020 عامال قدمت الشركات أن  علماً 

 تمثلهم.  التي واألجهزة والمكلفين المالية وزارة بين المتزايدة الفجوة •

 
 االقتصادي  المستوى  على 3- 4-2
 

  ضريبة   قوانين  في  تنعكس  التي   وأهدافها  المالية  السياسة  أولويات  من  االقتصادية  التقلبات  ومعالجة  التنمية  تعتبر  ذكرنا  كما
 االستثمارات. جيعشت وقوانين الدخل

 
 في:  فلسطين في االقتصادي الجانب ويتمثل

 . 2011 لسنة ( 8) رقم الدخل  ضريبة  قانون  في المنظمة  المواد .1

 . 1998 لسنة  (1) رقم االستثمار تشجيع قانون  .2

 
  من   اً عدد  والمعنويين  الطبيعيين  األشخاص  منح  إلى  أدت  التي  المواد  من  عدد  على  القانون   احتوى   لقد  للمواد،  بالنسبةو 

 ،الطبيعي  للشخص  بالنسبة  لإلنفاق  المتاح  الدخل  ارتفاع  في  انعكس  ما  ،الدخل  ضريبة  منوإعفائهم    والتحفيزات  التنزيالت
  المواد   هذه  تمثلت  وقد  المعنوي.  الشخص   لدى   األرباح  من  االستثمارات  حصة  ارتفاع  وبالتالي  ، الصافية  األرباح  ارتفاع  وإلى 
 في: 

 
 مثل: الضريبة من كلياً  الدخول بعض إعفاء .أوالً 

  والتأمين   والضمان  والتوفير  التقاعد   كصناديق  المالية   وزير  قبل   من   عليه   موافق   صندوق   ألي  المتحقق  الدخل  •
مين. المستخَدمين مساهمات من الصندوق  دخل على اإلعفاء يقتصر أن  شريطة ، الصحي  والمستخد 

 األسهم  وبيع  شراء  أرباح  من  %25  نسبته  ما  المقيم  الشخص  قبل  من  الموزعة  األرباح  وحصص  األسهم  أرباح •
 األرباح. من النسبة هذه إعفاء مقابل النفقات من مبالغ أي لألرباحترد   وال ،والسندات

 أعضائها.  مع بمعامالتهم يتعلق فيما التعاونية الجمعيات دخل •

  الزكاة   ولجان  التعاونية  والجمعيات  المهنية  واالتحادات  والنقابات  الربحية  غير  والشركات  الخيرية  الجمعيات  دخل •
  أعمال  عن اً ناتج يكون  ال وأن  ،الربح يستهدف ال  عمل من  الدخل يكون  أن شريطة ، المرخصة الخيرية والصناديق

 الخاص.  للقطاع التنافسية القدرة على تؤثر  طبيعة ذات استثمارية أو تجارية
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 : الدخل على بها  المسموح التنزيالت .ثانياً 
 وحصراً   كلياً   استحقت  أو  أنفقت  التي  والمصاريف  النفقات  ت نزل  ، شخص  ألي  للضريبة  الخاضع  الدخل  مقدار   إلى  للتوصل .1

 فيها: بما الضريبية الفترة خالل  اإلجمالي  الدخل إنتاج سبيل في
 والتوزيع. والتسويق  والنقل البيع مصروفات •
 واإليجارات.  القانونية والرسوم اإلدارية المصروفات •
 . القروض  وفوائد المرابحة •
  والشركات   المصارف  أرباح  على  المدفوعة   المضافة  القيمة  وضريبة  ،واألجور  الرواتب  على   المضافة  القيمة  ضريبة •

 المالية.  والمؤسسات المالية
 المدفوعة.  واألجور الرواتب •
  من  بالتساوي   سنوات  خمس  على  توزيعها  شريطة  ، المدفوعة  والشهرة  والمفتاحية  الخلو   وبدل  التأسيس،  مصاريف •

 دفعها. تاريخ
  النافذة. التشريعات وفق المدفوعة   الخدمة نهاية مكافأة •
 وأقساط   وعائالتهم  الدال(  )بفتح  مينالمستخدَ   معالجة  ونفقات  الوفاة  أو  العمل  إصابة  بدل  المدفوعة  التعويضات •

 العمل.  إصابة  ضد حياتهم على التأمين
  والتوفير   االدخار  كصندوق   الوزير  من   عليه  موافق  صندوق   ألي  الدال(  )بكسر  مالمستخد    يدفعها  التي  المبالغ •

 الصحي.  والتأمين والضمان 
 السنوي.  الصافي  الدخل من %(2)على  يزيد ال بما ،والمستخدمين للموظفين الفعلية التدريب نفقات •
  يزيد  ال  بما  التطوير  بهدف  العلمية  المؤسسات  مع  والشراكة   العلمي  والبحث  الداخلي  والتطوير  للبحث  الفعلية  النفقات •

 سنويًا. أقل أيهما شيكل( 500,000) أو اإلجمالي،  الدخل من %( 2)على 
 األنظمة   تطوير  يشمل  بما  ،المؤسسات  إلدارة  األمثل  والتطبيق  الفلسطينية  والمعايير  المواصفات  لتبني  الفعلية  النفقات •

 500,000)  أو  اإلجمالي  الدخل   من  %(2)على    يزيد  ال  بما  ،الدولية  المحاسبة  معايير  وتبني  ،اإللكترونية  المحاسبية
 سنويًا.  أقل أيهما شيكل(

 يزيد  ال  بما  ،الفلسطينية  المنتجات  وترويج  لتصدير  ة جديد  آفاق  أو  أسواق  عن   والبحث  لالستطالع  الفعلية  النفقات •
  سنويًا. أقل أيهما شيكل( 500,000) أو ،اإلجمالي  الدخل من %( 2)على 

 المدنية.  العملة  فروقات •
 على   تحتوي   التي  ،واألبنية  والمفروشات  واألثاث  والمعدات  واآلالت   يناتكاكالم  األصول   كلفة  من  المحددة  النسبة •

 بموجب  يصدر  لنظام  وفقاً   الدخل  فيها  تحقق  التي  الضريبية  الفترة   خالل  استهالكها  لقاء  المكلف  يملكها  شغالة  آالت
 بقانون. القرار  هذا أحكام

  للشخص   أقل  أيهما  سنوياً   شيكل(  150,000)  أو  اإلجمالي  الدخل  من  %(1)على    تزيد  ال  بنسبة  الضيافة  نفقات •
  %( 1)على    تزيد  ال  بنسبة  لها  النفقة  هذه  قبول  يتم   حيث  ،العامة  المساهمة  الشركات  باستثناء  ،والمعنوي   الطبيعي

 سنويًا. أقل أيهما شيكل( 300,000) أو اإلجمالي الدخل  من
  ذات   والجهات  النقد  سلطة  مع  وبالتنسيق  المدير  من  بتنسيب  الوزير  عن  تصدر  لتعليمات  وفقاً   المعدومة،  الديون  •

 العالقة. 
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  حسابويتم    العمل،  في  المستخدمة  أجزائها  بعض  أو  والمعدات  واآلالت  الماكينات  استبدال  عن   الناجمة  الخسارة •
  عليه  حصل   ما  منها  مطروحاً   ،أجزائها  بعض  أو   المعدات  أو  واآلالت  الماكينات  تكلفة  أساس  على  الخسارة  هذه

 استهالكها. عن تنزيله  سبق وما ،ثمنها من المكلف
 دخل   مجموع  من سنوياً   %(2)  تتجاوز ال  وبنسبة  ،فلسطين  خارج  الموجود  الرئيسي  المركز  نفقات  من  الفروع  حصة •

 للضريبة.  الخاضع فلسطين  في الفروع
  عن   تصدر  تعليمات  وفق  ،التأمين  لشركات  عنها  المبلغ  التسوية  تحت  عاءاتواالدّ   السارية  األخطار  مخصص •

 المدير. من تنسيب على بناء الوزير
  المتخصصة،  اإلقراض وشركات للبنوك عليها المترتبة والعموالت والفوائد تحصيلها في المشكوك الديون  مخصص •

 المدير. من بتنسيب  الوزير  عن تصدر  تعليمات وفق
 المدير.  من  بتنسيب  الوزير   عن   تصدر  تعليمات  بموجب  الضريبة  من  ىالمعف  بالدخل   المتعلقة  والنفقات  المصاريف  تستبعد .2
 

 مقبولة  غير تنزيالت .ثالثاً 
 اآلتية: التنزيالت إجراء يجوز ال

 الخاصة.   أو الشخصية  أو المنزلية النفقات .1
 المال.  رأس على تزيد التي  تحسيناته أو عمران أي كلفة .2
 تعويض.  عقد أو تأمين بوليصة بموجب استردادها يمكن نفقات أي أو الخسارة .3
  المادة   من  (1)  الفقرة  من  ش(   )ر،  البندين  في  ورد  ما  مراعاة  مع  أنواعها،  اختالف  على  واالحتياطيات  المخصصات .4

 بقانون. القرار هذا  من (8)
 دخل.  كضريبة المدفوعة  المبالغ .5
 الرأسمالية.  المصاريف .6
 للدائرة. ودفعت منه اقتطعت قد الضريبة تكن لم  ما للضريبة خاضع آخر مبلغ أي  أو األجور أو الرواتب .7
 األصول. تقييم إعادة عن  الناتجة الخسائر .8
 الجزائية. الغرامات .9

 
 :الخسائر تنزيل رابعًا:

  القرار   هذا  بمقتضى  للضريبة  الخاضع  دخله   مصادر  أحد  في  ةيالضريب  الفترة  خالل  شخص  بأي  خسارة  لحقت  إذا .1
 األخرى. المصادر من نفسها الضريبية الفترة في  الصافي دخله مجموع من تنزيلها فيجري  ،بقانون 

  رصيدها   يدور  ، المادة  هذه  من  (1)  الفقرة  في  المبين  الوجه  على  بالكامل  تنزيله  يمكن   ال  مقداراً   الخسارة  بلغت  إذا .2
 ضريبية.  فترات  خمسعلى    يزيد  ال  أقصى  بحد  تليها  التي  الضريبية  الفترة  إلى  ثم  ،مباشرة  التالية  الضريبية  الفترة  إلى

 بقانون. القرار هذا أحكام بمقتضى للضريبة خضعت المّ  ربحاً   كانت إن الخسارة تنزيل يجوز ال .3
  المكلف   أبرز  إذا  إال   تدويرها  أو  الخسارة  تنزيل  يتم   ال  ،المادة  هذه  من  السابقة  الفقرات  في  ورد  مما  الرغم  على .4

 صحيحة.  أصولية حسابات
 

 : قاصوالتّ  اإلعفاءات .خامساً 
 اآلتية: اإلعفاءات المقيم الطبيعي الشخص منح يتم ،للضريبة  الخاضع الدخل لمقدار  للتوصل .1
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 شيكل(. 30,000) مقداره سنوياً  إعفاءً  •
 العام. القطاع ومستخَدمي لموظفي ثابتة مواصالت كبدل المدفوع الفعلي المبلغ •
 القطاع  لمستخَدمي أقل  أيهما  السنوي  الراتب  إجمالي  من   %(10)  أو   ، فعلية  مواصالت  كبدل   المدفوع  الفعلي   المبلغ •

 الخاص. 
  وأية   االجتماعي  الضمان  أو  الصحي  التأمين  أو  االدخار  أو  التقاعد  صناديق  في  المستخَدم  أو  الموظف  مساهمة •

 الوزير. من عليها موافق أخرى  صناديق
  المدفوعة   الفعلية الفوائد  مبلغ  من   إعفاء  أو  فقط، واحدة  لمرة  شيكل(  30,000)  بقيمة  سكن  بيت  بناء  أو  شراء  إعفاء •

 شيكل(  4,000)  أقصى  وبحد  ،مسكن  بناء  أو  شراء  على  نفقأ  ،إسكان  أو  ،إقراض  مؤسسة  أو  ،بنكي  قرض  على
 لذلك. المعززة المستندات تقديم شريطة أعلى،  كحد سنوات( 10)على   تزيد أال على سنويًا،

  جامعة   في  أوالده  من  أي  أو  ، زوجه  دراسة  أو  ،دراسته  على  اإلنفاق  لقاء  سنوياً   شيكل(  6,000)  بمبلغ  جامعي  إعفاء •
طالبان    أقصى  وبحد  ،بعثة  أو   منحة  على   حصل  من  باستثناء  ،العامة  الثانوية  مستوى   فوق   معهد  أو  مجتمع  كلية  أو

 سنة.  كل في
 وفقاً   ،جزئياً   أو  كلياً   ،المادة   هذه  في  عليها  المنصوص  اإلعفاءات  تعديل  ،الوزير  من  تنسيب  على  بناءً   ،الوزراء  لمجلس .2

 العامة.  المصلحة لمقتضيات
 

 واألراضي  األبنية ضريبة وتقاص تنزيل .سادساً 
  التي   المؤجرة  واألراضي   األبنية  عن  سنة   أي  في  شخص  أي  قبل  من   المدفوعة  واألراضي   األبنية   ضريبة  وتقاص  تنزيل  يتم

 اآلتي: النحو على ،الدخل ضريبة من دخل منها له تحقق
 كمصروفات. المدفوعة المسقفات ضريبة قيمة من %40 نسبته ما تنزيل .1
 ، الضريبي(  الوعاء   من  )وليس  المستحقة  الضريبة  من   المدفوعة  المسقفات  ضريبة  قيمة  من  %60  نسبته  ما  تنزيل .2

 الضريبية. الفترة لتلك اإليجارات  عن المستحقة  الضريبة قيمة قاصالتّ  يتجاوز أال شريطة ،القانون  أحكام بموجب

 

 االستثمار تشجيع وقانون  الدخل ضريبة 4-3
 

  تشجيع  قانون   1998  عامال  التشريعي  المجلس  أقر  سواء،  حد   على  والمحلية  األجنبية  االستثمارات  استقطاب  تشجيع  أجل  من
  فلسطين.   إلى  االستثمارات  الستقطاب  الضريبية  وغير  الضريبية  الحوافز   من  اً عدد  قدم  الذي  ،1998  لسنة   (1)  رقم  االستثمار

  الوقت   في  االستثمار  تشجيع  هيئة   وتعمل،  2015و  ،2014و  ،2011و  ، 2004  األعوام   في   عدة   تعديالت  القانون   شهدو 
 التالية:  الحوافز يقدم مدمج" "قانون ـب يسمى ما ضمن  الحاضر

 

 الحيوانات. تربية أو  األراضي زراعة من مباشرة دخلها يأتي التي الزراعية المشاريع على   الدخل ضريبة من تام إعفاء .1
  أيهما   سنوات،  أربع  يتجاوز  ال  بما  الربح  تحقيق  تاريخ  منتبدأ    سنوات  خمس  لغاية  فقط  %5  بنسبة  دخل  ضريبة  فرض .2

 أسبق.

  سارية  والشرائح  النسب  حسب  وتحسب  ،األولى  المرحلة  نهاية  منتبدأ    سنوات  ثالث  لمدة  %10  بنسبة  دخل  ضريبة  فرض .3
 المفعول.

 . المستوردة الغيار وقطع الثانية الموجودات  على الجمركية الرسوم من إعفاء .4

 المستثمر.  بها يقبل التي بالعملة وقت بأي فلسطين خارج  إلى  المالية  الموارد تحويل حرية .5
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  5  لمدة  اإلعفاء  من  واالستفادة  ،)ج(  ومناطق  ، األغوار  مثل  ولويةأ  ذات  محددة  تنموية  لمناطق  إضافية  حوافز  حزمة .6
 أخرى. سنوات

 

  االستثمار   تشجيع  قانون   أن  تعتقد  الدخل  ضريبة  دائرة  أن  20، الدخل  وضريبة  االستثمار  تشجيع  هيئة  مع  المقابالت  أظهرت  وقد
 خسارة  وتعويض  المطلوب  التنموي   بالدور   يقوم  ال  القانون  وأن  سنويًا،  ملحوظ  بشكل  الدخل  ضريبة حصيلة  تدني  في  ينعكس
 برئيسحدا    الذي  األمر  ،االستثمار  تشجيع  قانون   بإلغاء  تطالب   المالية  وزارة  وأن  ،المقدمة  اإلعفاءات  من  الدخل  ضريبة
  تشجيع   هيئة  تعتقد  بينما  والتنمية.  االستثمارات  استقطاب  في  االستثمار  تشجيع  قانون   دور  حول  مفصل  تقرير  طلب  إلى  الوزراء

  في  وبخاصة  للمستثمرين،  الممنوحة  الضريبية  اإلعفاءات  خسارة  تفوق   كلية  تنموية  اقتصادية   مهام    يؤدي  القانون   أن  االستثمار
  تنسيق  وجود  عدم  لوحظ  كما   .أصالً   %15  تتعدى  ال  التي  ،فلسطين  في  بها  المعمول  الدخل  ضريبة  وشرائح  نسب  تدني  ضوء
 اآلثار   احتساب  إمكانية  من   يصعب  الذي  األمر  األخرى،  المختلفة  الضريبية  والدوائر  االستثمارات  تشجيع  هيئة  بين  مقبول
  أعدته   ( 2021)  حديث  تقرير  أن  علماً   االستثمار،  تشجيع  قانون   تطبيق  عن   الناجمة  المباشرة  وغير   المباشرة  الفعلية  المالية

 اإلحصائيات   أظهر  ،الوزراء  رئيس  طلب  على  بناءً   الوزراء  لمجلس  رفعي    تقرير  في  لتضمينها  االستثمار  تشجيع  هيئة  عن
 (: 2021 ،االستثمار تشجيع )هيئة التالية والحقائق

 
  تشجيع   قانون   حسب  اً مشروع  943  منها  استفاد  ، اً مشروع  1,339  االستثمار  تشجيع  لهيئة  تقدمت  التي  المشاريع  عدد  بلغ  .أوالً 

  خلق   على   وعملت  ًا،أمريكي  اً دوالر   756,425,991  قدره  برأسمال  كافة،   الشمالية   المحافظات   في  وتعديالته  الفلسطيني  االستثمار
 :(2021 ،االستثمار تشجيع )هيئة  كالتالي موزعة المشاريع وهذه ،مباشرة عمل  فرصة 34,235

 

 . 18,715 تبلغ عاملة وأيد   ،اً دوالر   553,959,067 قدره لمابرأس اً مشروع 655 عددها جديدة مشاريع -
 . 14,598 تبلغ عاملة وأيد   ،اً دوالر   161,913,585 قدره مالبرأس اً مشروع 238 عددها تطوير مشاريع -
 . 523وأيد  عاملة تبلغ  ًا،دوالر  26,041,572 قدره برأسمال اً مشروع 12 عددها تصدير مشاريع -
 . 370وأيد  عاملة تبلغ   ،14,511,767 قدره برأسمال اً مشروع 38 عددها  الحوافز عقود ضمن مشاريع -
 

  معايير  أن  علماً ،  االستثمار  تشجيع  قانون   لشروط  مطابقتها  عدم  بسبب  ،إعفاء  على  تحصل  لم  مشروعاً   179  هناك  أن  كما
  نسبة  تزيد  وأن  القائم،  للمشروع  عامالً   25  وإضافة  عاماًل،  25  عن  يقل  ال  ما  الجديد  المشروع  يوظف  أن  هي  االستفادة

 أولية.  مواد أو  معدات أو  المحلي المكون  من  %70 نسبته ما استخدام أو ،منتوجها من  %40على  الصادرات
 

  اً جمركي إعفاءً  82و ،لتشغيلا لسيارات ةجمركي اتإعفاء 508 )السيارات( الثابتة للموجودات جمركية إعفاءات الهيئة أصدرت
 أمريكي.   دوالر مليون على  رأسمالها يزيد التي للمشاريع خاصة لسيارات

 
 منها   استفاد  مشروعًا،   165  (2018-1998)  للسنوات  غزة قطاع  في  االستثمار  تشجيع  لهيئة  تقدمت  التي  المشاريع  عدد   بلغ

  ، اً دوالر   109,694,832  قدره  برأسمالكافة    غزة  قطاع  محافظات  في  الفلسطيني  االستثمار  تشجيع  قانون   حسب  اً مشروع  151
 مشاريع.  10 رفض تم فيما

 

 
 

 مقابلة مع مدير عام هيئة تشجيع االستثمار ومدير عام ضريبة الدخل.  20
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 االقتصادية  القطاعات على المشاريع توزيع .ثانياً 
  بلغ   حيث  االستثمار،  تشجيع  قانون   من  المستفيدة  المشاريع  بين  من  %73.2  نسبته  ماعلى    الصناعي  القطاع  استحوذ -

مشروعًا ضمن    24مشروع تصدير، و   11مشاريع تطوير،    203و مشروعًا جديدًا،    444)  مشروعاً   690  المشاريع  عدد
  444.2  حوالي  قدره  برأسمالمشاريع ضمن عقد حوافز المدن الصناعية(،    8عقد حوافز قطاع الطاقة )صافي قياس(، و

 .مباشرة عمل  فرصة 22,833وخلقت تلك المشاريع  .دوالر مليون 
  القطاع  هذا  في  المستفيدة  المشاريع  عدد   وبلغ  %،12.9  نسبته  ماعلى   واستحوذ ،السياحة  قطاع  الثانية  المرتبة  في   جاء -

جديدة،    105)  اً مشروع  122 تطوير(،    17ومشاريع  تلك دوالر  مليون   160.3  حوالي  قدره  برأسمالمشروع  وخلقت   .
 مباشرة.  عمل  فرص 4,106المشاريع 

 المشاريع  عدد  بلغ  وقد  القانون،  من  المستفيدة  المشاريع  عدد  بين  من  فقط  %4.2  نسبته  ماعلى    الزراعة  قطاع  استحوذ -
وخلقت تلك المشاريع   .دوالر  مليون   36.4  حوالي  قدره  برأسمالمشاريع تطوير(،    8مشروعًا جديدًا، و  32)  اً مشروع  40

 مباشرة.  عمل  فرصة 1,173
  المستفيدة   المشاريع  عدد   وبلغ  ،%3.4  القانون   من  المستفيدة  المشاريع  عدد  بين  من  نسبته  فكانت  ، الصحي  القطاع  أما -

وخلقت تلك    .دوالر  مليون   36  حوالي  قدره  برأسمال  ،مشاريع تطوير(  5مشروعًا جديدًا، و  27)  اً مشروع  32  القانون   من
 مباشرة.  عمل  فرصة 1,092المشاريع 

  المشاريع  عدد  وبلغت  ،%3.2  القانون   من  المستفيدة  المشاريع  عدد  بين  من  نسبته  كانت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع -
مشاريع ضمن   3مشروعًا جديدًا، ومشروع واحد تطوير، ومشروع واحد تصدير، و  25)  اً مشروع  30  القانون   من  المستفيدة

  فرصة   3,433  ت تلك المشاريعوخلق.  دوالر  مليون   37.2  حوالي  قدره  برأسمالعقد حوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات(،  
 عمل.

 
 :المحافظات مستوى  على التوزيع .ثالثاً 

  عدد   بلغ  وقد  ،االستثمار  تشجيع  قانون   من  المستفيدة  المشاريع  عدد  من  األسد  نصيب  على  الخليل   محافظة  استحوذت -
  مليون   128.3  حوالي   قدره  وبرأسمال  ،المشاريع  مجموع  من  % 27  بنسبة  امشروع  255  حوافز   على  الحاصلة   المشاريع

 دوالر.
  213.7  حوالي  برأسمال  ،اً مشروع  181  المشاريع  عدد  بلغو   ،المشاريع  مجموع  من  %19.2  بنسبة  والبيرة  للا   رام  محافظة -

 دوالر. مليون 
  حوالي  قدره برأسمال  ، اً مشروع 150 المستفيدة المشاريع عدد  وبلغ ،المشاريع مجموع من %16 بنسبة لحم بيت محافظة -

 حوافز.  على  الحاصلة  المشاريع عدد  من 15.9 بنسبة دوالر مليون  126.6
  ، اً مشروع  118  المشاريع  عدد  بلغو   ،المشاريع  مجموع  من  %12.5  بنسبة  نابلس  محافظة  الرابعة  المرتبة  في  جاءت- -

 قدره برأسمال اً مشروع 91 المستفيدة المشاريع عدد بلغ  حيث جنين فظةامح ثم دوالر، مليون  84.6 حوالي بلغ برأسمال
 .9.7 بنسبة دوالر مليون  41 حوالي

 اإلجمالية  المشاريع  عدد  من  %15  نسبةب  ةمجتمع  شكلت  فقد  ،وقلقيلية  وطولكرم  وسلفيت  والقدس  أريحا  المحافظات  بقية -
 دوالر.   مليون  157.9 حوالي  مالسبرأ اً مشروع 141  وعددها ،االستثمار تشجيع قانون  من المستفيدة

 
 يلي:  كما كانتف ،غزة قطاع محافظات على   اً مشروع 151  عددها  البالغ المشاريع توزيع أما
 ضريبية.  حوافز على   ةلالحاص المشاريع إجمالي من %49 بنسبة ،اً مشروع  74 غزة محافظة •
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 ضريبية.   حوافز على ةل الحاص المشاريع إجمالي من %19.9 بنسبة ، اً مشروع 30 غزة شمال محافظة •
 ضريبية.  حوافز على  ةلالحاص  المشاريع  إجمالي من %16.6 بنسبة ، اً مشروع 25 الوسطى محافظة •
 ضريبية.  حوافز على  ةلالحاص  المشاريع إجمالي من %7.3 بنسبة ،اً مشروع 11 خانيونس محافظة •
 ضريبية.  حوافز على   ةلالحاص المشاريع  إجمالي من %7.3 بنسبة ،اً مشروع 11  رفح محافظة •

 
 المال رأس وحجم االقتصادي  القطاع  حسب موزعة  االستثمارية المشاريع :7 جدول

 31/5/2021 لغاية حوافز( وعقود تصدير تطوير، )جديد، االستثمار ونوع

 

 المشروع  نوع العاملين  عدد  $  المال رأس المشاريع  عدد  القطاع 
 10,708 277,663,044 444 صناعي 

 جديد 

 3,462 148,374,489 105 سياحي 
 558 28,080,451 32 زراعي
 1,072 9,777,385 10 تعليمي 

 1,674 35,649,617 25 معلومات  تكنولوجيا 
 953 30,072,672 27 صحي 

 288 24,341,409 12 أخرى  خدمات
 18,715 553,959,067 655 المجموع 

 
 11,287 131,201,439 203 صناعي 

 تطوير 

 664 11,946,261 17 سياحي 
 615 8,359,544 8 زراعي
 40 2,470,753 1 تعليمي 

 1,689 693,431 1 معلومات  تكنولوجيا 
 139 5,851,773 5 صحي 

 184 1,390,384 3 أخرى  خدمات
 14,598 161,913,585 238 المجموع 

 
 483 25,902,238 11 صناعي 

 40 139,334 1 معلومات  تكنولوجيا  تصدير 
 523 26,041572 12 المجموع 

 
 صناعية  مدن عقد 173 5,623,672 8 صناعي 

 توليد( )محطة  طاقة  عقد 14 4,317,186 3 طاقة 
 قياس( )صافي  طاقة عقود 182 3,843,837 24 صناعي 

 معلومات  تكنولوجيا عقد 30 727,072 3 معلومات  تكنولوجيا 
  399 14,511,767 38 المجموع 

 2021 االستثمار، تشجيع هيئة عن صادر بيان المصدر:
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   المحافظات  حسب موزعة االستثمارية المشاريع أعداد :8 جدول

 31/5/2021 لغاية العاملين وعدد المال  ورأس الشمالية

 

 العاملين  المال  رأس العدد  المحافظة 
 1,231 71,249,147 39 أريحا 

 7,821 128315,722 255 الخليل 
 1,135 19,941,103 26 القدس 

 4,744 126,643,636 150 لحم  بيت 
 2,828 40,813,548 91 جنين 

 404 4,520,248 7 طوباس 
 7,947 213,655,824 181 والبيرة  للا  رام

 336 6,015,467 14 سلفيت 
 2,006 58,599,069 54 طولكرم 
 5,646 84,585,227 118 نابلس 
 137 2,087,000 8 قلقيلية 

 34,235 756,425,991 943 المجموع 
 . 2021 االستثمار، تشجيع هيئة عن صادر بيان المصدر:

 
 من   مباشرة  به  المرتبط  االستثمار  تشجيع  وقانون   الدخل  ضريبة  قانون   تقييم  في  تطابق  عدم  هناك  زال  ما  ،أعاله  ذكر  مما

  حول   دقيقة  أرقام  توفر  عدم  منعلى الرغم    الضريبية،  الحصيلة  على  القانونين  هذين  وآثار  الكلية،   االقتصادية  األهداف  حيث
 أعاله. المذكورة الجداول  في الواردة اإلعفاءات ببسب الدخل ضريبة دائرةخسرتها  التي الضرائب حجم

 

 بين  الرابع  الوطني  الحوار  مؤتمر  خالل   ،للا  الحمد  رامي  الدكتور  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  تصريح  في   واضحاً   ذلك  ويظهر
  بسبب  ضرائب   تدفع  ال  فلسطينية  شركة  600  أفضل  أن  ، 5/2/2014  بتاريخ  للا  رام  في  المنعقد   ،والخاص  العام  ينالقطاع
 أكد   نفسه،  المؤتمر  وفي  .  %86  إلى  يصل  الضريبي  التهرب  نأو   ،المالية(  وزارة  موقف  )مبيناً   االستثمارات  تشجيع  قانون 
إلى    اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  %25  من  اإليرادات  انخفضت  ،الضريبي  التهرب  تفشي  بسبب  أنه  الفلسطيني  المالية  وزير
 . (https://www.alwatanvoice.com ،2014 ،الرابع الوطني الحوار مؤتمر) 20%

  

https://www.alwatanvoice.com/
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 الخامس  الفصل
 الدخل  ضريبة  قانون   إصالح سيناريوهات

 

 

 المقدمة  5-1
 

  وسلبيةً   إيجابيةً   اً آثار  الدخل  لضريبة  أن   وبما  اإليرادات،  جانب  على  المالية   السياسة  أدوات  أهم   من   هي   الدخل   ضريبة أن  بما
  قانون   عناصر  من  أكثر  أوواحد    تغير  أو  الدخل  ضريبة  فرض  يأتي  المجتمع،  وفئات  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على

  العامة الموازنة  في  تنعكس  التي  المعني،  البلد   في  واالجتماعية والمالية  االقتصادية   السياسة  ألولويات  انعكاساً  الدخل  ضريبة
 للبلد. 

 
 ، )ماس يلي  فيما تتمثل سنه أهداف أن ،حينه في ،الحكومة أعلنت فقد  ،2011 لسنة (8) رقم الدخل ضريبة لقانون  وبالنسبة
2011): 

 

  األمر القادمة، السنوات في %30 إلى ،حينه في كانت كما %6 من المحلية اإليرادات  في الدخل ضريبة مساهمة رفع .1
 سنويًا. دوالر مليون  600 إلى ،دوالر  مليون  150 من  الدخل ضريبة إيرادات حجم رفع يعني الذي

  معالجة و   المعدومة،  الديون   معالجة  مثل  ؛وتعديالته  2004  لسنة  ( 17)  رقم  السابق  القانون   تطبيق  في  صعوباتال   معالجة  .2
 والعقارات.  األراضي بيع من الرأسمالية واألرباح والسندات األسهم وبيع شراء أرباحو  المعفى، الدخل نفقات

  مثل   قائمة  مواد  تعديل  أو  جديدة  مواد   إدخال  خالل  من   وذلك  الضريبي،  التهرب  من  والحد  الضريبية  القاعدة  توسيع .3
 وغيرها. ...  المصدر من والخصم  المكلفين تسجيل

 والتدقيق. المحاسبية والمعايير االقتصادية واألنشطة التطورات مواكبة .4

 (. 2015 ،)ماس القانون  خالل من التدقيق  على والتركيز التقدير وقرارات إجراءات  على  الرقابة .5

 
  إلى   الهادفة  اإلجراءات  في  القانون   هدف   انصب  حيث  للقانون،  اقتصادية  أو  اجتماعية  أهداف  وجود  عدم  سبق  مما  يالحظ

  وبالتالي   واالقتصادي،  االجتماعي  المستويين  على   السلبية  التعديل  انعكاسات  عن  النظر  بغض  الضريبية  الحصيلة  زيادة
 واإلشارة  الهامشية  اإلعفاءات  بعض  في  االقتصادية   األهداف  مراعاة  وانحصرت  ،المطلوب  دون   االجتماعية  اإلعفاءات  جاءت

 الدخل. ضريبة  حصيلة حساب على االستثمار  على يشجع قانون  باعتباره ،االستثمار تشجيع قانون  إلى
 

  نسبة  أعلى إن  حيث الشركات، لصالح  مصانة الشركات وأرباح  دخل  على الضريبية والنسب الشرائح بقيت ،أخرى  ناحية من
  الشركات   دخل   على  نفسها  النسبة  تنطبق  فيما  ،شيكل  300,000على    يزيد  الذي  الدخل   على  تكون   % 20  البالغة  األفراد   على
 العالية.  الدخول  وأصحاب الشركات  لصالح واضحاً  تحيزاً  يعتبر الذي األمر  فأعلى، شيكل ينيمال 7على  يزيد الذي

 
 االجتماعية  األهداف  تحقيق  في  للمساهمة  الدخل  ضريبة  قانون   إصالح  بضرورة  مطالب  جاءت  ،الحقائق  هذه  ظل  في

  والنسب  الشرائح  تغيير  في  انعكست  التي  2016و  2015و   2014  األعوام   تعديالت  ذلك  عن   نجم  المنشودة.  واالقتصادية
  تلبية   على  قادرة  وغير  كافية  تكن  لم  أنها  إال،  2011  عامال  في  عليه  كان  عما  متقدم  موقع  في  القانون   ووضع  الضريبية
 المالية.  األهداف حتىو  واالجتماعية، االقتصادية  األهداف
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  قانون   أن   أيضاً   وتبين  ،الدخل   وتوزيع  االجتماعية  بالعدالة  متعلقة  وأخرى   تمويلية  مبررات  هناك  تزال  ما  نه أ  الرابع  الفصل   بين
  وتحفيز   الستقطاب  ،المطلوب  بالشكل  فاعلة  تكن  لم  ،وتعديالته  1998  لسنة  (1)  رقم  االستثمار  تشجيع  وقانون   الدخل  ضريبة

 مخطط  هو  كما  الدخل  ضريبة   حصيلة  وزيادة  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  في  الطويل  المدى  على  تنعكس  استثمارات
 ومتوقع. 

 

 في   المقترحة  للتعديالت  جديدة  سيناريوهات  ةأربع  ،الفلسطيني  الواقع  ظل  وفي   (،9  رقم   جدول  )انظر  الفصل  هذا  يعرض
  التي   المناسبة  بالتوصية  والخروج  سيناريو،  كل  آثار  لتبيان  االقتصادي(  )النموذج  علمي  نهجإلى    باالستناد  والنسب  الشرائح
  المعمول  الحالية  الشرائح  ،أوالً :  االعتبار  بعين  ناريوهاتيالس  تأخذ  الفلسطينية.  واالجتماعية  االقتصادية  المؤشرات  مع  تتماشى

  في   الدخول  مستوى   مراعاة  مع   األخرى   الدول   في  الشرائح  معدل  ،ثانياً   .متوفر  هو  عما  بعيدة  شرائح  طرح  عدم   وضرورة  ،بها
 . الشرائح هذه ضمن تقع األفراد  دخول جميع أن االعتبار في  األخذ ،ثالثاً  الدول.  هذه

 

 الدخل  ضريبة قانون  إلصالح المقترحة األربعة السيناريوهات :9 جدول

 

 السيناريوهات 
 الشركات  على الدخل  ضريبة لألفراد  الدخل  ضريبة

  نسبة للضريبة   الخاضع الدخل 
  الضريبة 

  المعتمد  السيناريو  :األساس سيناريو 
 2011 لسنة (8)   رقم قانون  على

 2021 عام ال حتى  وتعديالته 

 % 5 شيكل 1-75,000

 %10 شيكل 150,000-75,001 الشركات   إجمالي  على 15%
 %15 ذلك على  زاد  ما

  التعديل سيناريو  األول:  السيناريو
 2021 عامال المالية  وزارة من المقدم

 

 % 5 شيكل 1-90,000
  الموزعة األسهم   وأرباح الحصص  أرباح  عن 5%

 والعينية  النقدية 
 الصغيرة  المشاريع  تمويل برامج فوائد  عن %10 %10 شيكل 90,001-270,000

 %15 ذلك  لىع زاد  ما
 الشركات  إجمالي على 15%

  زيتمي لديها التي  والشركات االتصاالت لشركات  20%
 احتكاري 

  األول  سيناريو ال  الثاني:  السيناربو
 البحث  فريق قبل   من المقترح للدراسة

 

 %5 شيكل 1-90,000
 األساس(  )سيناريو  الشركات   إجمالي  على% 15

  زيتمي  لديها  التي والشركات االتصاالت  شركات 20%
 احتكاري 

 %10 شيكل 90,001-150,000
 %15 شيكل 270,000- 150,001

 %20 ذلك على  زاد  ما

  الثاني  السيناريو  الثالث: السيناريو
 البحث  فريق قبل   من المقترح للدراسة

 

 %5 شيكل 1-100,000
  والتخزين  والتصنيع الزراعة قطاعات  على 15%

 والمطاعم  والفنادق 
 والتجاري. العقاري   القطاعي على %20 %10 شيكل 300,000 -100,001
  والمؤسسات والبنوك االتصاالت  قطاعات  على %25 %15 شيكل 500,000- 300,001

 %20 ذلك على  زاد  ما المالية 

  المقترح السيناريو الرابع:  السيناريو
 الدراسة  هذه   في  المالية وزارة   قبل من

 

 الشركات  مجموع على %15 %5 شيكل 1-100,000
 %10 شيكل 200,000 -100,001

  والمؤسسات والبنوك  االتصاالت  شركات  على 20%
 االمتياز  وشركة المالية 

 %15 شيكل 300,000- 200,001
 %20 ذلك على  زاد  ما
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 الدخل ضريبة قانون  إصالح عناصر 5-2
 

  ، المنشودة  اإلصالح  سياسة  تعكس  قانونية  مواد  القانون   تضمين  بهدف  الدخل  ضريبة  قانون   إصالح  عملية  تتم  ،العادة  في
 القانونية   والنصوص  المواد  أن  يؤكد  الواقع  أن  إال  للقانون.  واالقتصادية  واالجتماعية  التمويلية  األهداف  تحقيق  من  وتمكنه

 توفير  ذلك  يتطلب  إذ  المطلوبة،  األهداف  لتحقيق  كافية  تعتبر   ال  وحدها  الضريبية  والنسب  والشرائح  باإلعفاءات  المتعلقة
 بشكل   الضريبية  واإلدارة  الدخل   ضريبة  نظام  وبمعطيات  ام،ع  بشكل  الضريبي  النظام  بشمولية  تتعلق  مالئمة  أساسية  معطيات

 واإلدارة  العام  الضريبي  النظام  تحليل  أن   إلى   اإلشارة  تجدر  ،لذلك  الدراسة.   هذه  خارج  تبقى  سوف   مواضيع  وهي   ،خاص
  ضريبة   بنظام  تتعلق  شمولية  أكثر  منفصلة   دراسة   لى إ  يحتاج  ، عام  بشكل  الضريبي  النظام  فعالية  مدى   فيها  بما  ،الضريبية

 الدخل.  ضريبة لقانون  جزئي بإصالح فقط وليس ، الدخل
 

  في   واالستخدام  للبرمجة  القابلةو   رسمية  إحصائية  بيانات  لهاتتوفر    التي  اإلصالح  عناصر  على  السيناريوهات  هذه  تركز
 الضريبية  والنسب  الشرائح  فقط  تأخذ  سوف  الرياضية  النماذج  أن  على  التأكيد  مع  المنهجية،  في  المذكورة  الرياضية  النماذج

 حتساباو  ،الضريبية والنسب للشرائح بديلة سيناريوهات عرض خالل من الكلي االقتصاد مؤشرات مع وربطها ،االعتبار في
  واالجتماعية   االقتصادية  المعطيات  من  وغيرها  ،ستثماراو   دخاراو   ستهالكا  من  األساسية  ومكوناته  المحلي  الناتج  على  آثارها
 . الكلية

 
  والمجموعات   ،والخاص  العام  القطاعين   في  االختصاص  ذوي   مع  والمقابالت  بالمعلومات  االستعانة  تتم  نهأ  الذكر  يجدر  كما

 )عناصر   المقترحة  والنسب  الشرائح  ونطاق  عدد  تحديدل  مالحظاتهم ب   االسترشاد  تم  حيث  ،الحسابات  مدققي  وفئة  البؤرية
 القائمة. والنسب الشرائح مراعاة إطار في صالح(اإل
 

 وتعديالته  2011 القانون   حسب األساس السيناريو 1- 5-2

 

  2008و  2007  السنوات  خالل   ،وتعديالته  2004  لسنة  ( 17)  رقم   قانون   بتطبيق  المتعلقة  المشكالت  بعض  ظهور  بعد
  يأتي   أنه  ،القانون   إصدار  تبرير  في  وجاء  بقانون.  قرار  شكل  على  2011  لسنة  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   صدر  ،2009و

 العمل  إطار  وفي  ،الوطني  االقتصادب  النهوض  ومتطلبات  الوطنية   السلطة   لعمل  الناظمة  القوانين  وتطوير  تحديث  سياق  في
 الذاتية.  والمقدرات  الموارد على االعتماد في القدرة وتعزيز اإليرادات زيادة على

 
  إلى   الدراسة  هذه  في  نتطرق   سوفو   مواده،  معظم  في  2004  لسنة  (17)  بقانون   مقارنة  جوهرية  تعديالت  على   القانون   احتوى 
 التالية:  الشرائح عتمادا  عن  2016 عامال تعديالت أسفرت حيث، فقط القانون  في الضريبية والنسب للشرائح المحددة  المواد

 

 حسب شيكل 30,000 البالغة العائلية اإلعفاءات خصم بعد طبيعي شخص ألي الخاضع الدخل  عن الضريبة تستوفى .1
 اآلتية:  والشرائح النسب

 %(. 5) بنسبة (شيكل 75,000 حتى 1) من •

 %(.10) بنسبة شيكل(  150,000 حتى 75,001) من •
 %(. 15) بنسبة ذلكعلى   زاد ما •

  شركات   على  %20  نسبةوتستوفى    %،15  بنسبة  معنوي   شخص  ألي  للضريبة  الخاضع  الدخل   على  الضريبة  تستوفى .2
 .احتكاري  تمييز  لديها التي والشركات االتصاالت
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  ألقساط   الكلي  المجموع  من  وذلك   ،الحياة  على  بالتأمين  تقوم  التي  التأمين  شركات  على  %(5)  بنسبة  الضريبة  ت ستوفى .3
 أحكام  اعليه  يطبقف  ، النشاط  هذا  غير  من   للشركة  المتأتية  األخرى   الدخول  أما  للشركة،  المستحقة  الحياة  على  التأمين

 المادة.  هذه من (2) الفقرة  في ورد وكما ،بقانون  القرار هذا

 مساهم. أو شريك ألي تقاصها أو ردها يجوز ال نهائية ضريبة المعنوي  الشخص من الم ستوفاة الضريبة تعتبر .4

 وفقاً   ،جزئياً   أو  كلياً   ، المادة  هذه  في  إليها  المشار  الضريبية  والنسب  الشرائح  تعديل  ،الوزير  من  بتنسيب  ،الوزراء  لمجلس .5
 .العامة المصلحة لمقتضيات

 

 2021 المالية وزارة  من المقدم السيناريو 2- 5-2
 

 بعين آخذًا    ،2011  لسنة  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   على  تعديللل  اً مقترح  2021  مايو/أيار  شهر  في  المالية  وزارة  قدمت
 . الرابع الفصل في إليها التطرق  تم مختلفة  قتصاديةاو  مالية اً أهداف االعتبار

 
  النصوص   وتبقى  التالية،  الضريبية  والنسب  بالشرائح  المتعلق  المالية  وزارة  قبل  من   المقدم  النص   على  السيناريو  هذا  يعتمد

  البالغة  العائلية  اإلعفاءات  خصم  بعد  وذلك  ،2020  عامال  حتى  وتعديالته  األصلي  القانون   في  وردت  كما  األخرى   القانونية
 .شيكل 36,000

 

 %(. 5) بنسبة (شيكل 90,000 حتى 1) من •
 %. 10 بنسبة (شيكل  270,000 حتى 90,001) من •
 %(. 15) بنسبة ذلكعلى   زاد ما •
 والعينية. النقدية الموزعة األسهم وأرباح  الحصص  أرباح  عن 5% •
 الصغيرة.  المشاريع تمويل برامج فوائد  عن 10% •
 للشركات. 15% •
 احتكاري.  زيتمي لديها التي والشركات االتصاالت لشركات 20% •
 

إن    أي  ،التصاعدية  الضريبة  مبدأ  وتحقيق  ادخارها  من  والتقليل  األموال  استثمار  على  التشجيع  إلى  المقترح  التعديل  هذا  هدف
  المكلف   دخل   ومصادر  إيرادات  عن   الصحيحة   التصريحات  من  يزيد  ما  ،انخفاضه  مع  وتنخفض  الدخل  بارتفاع  ترتفع  الضريبة
 الضريبية.  القاعدة وتوسيع للضريبة األفقي البسط على   ويساعد ،المتنوعة

 
 البحث  فريق قبل من المقترح للدراسة  األول السيناريو 3- 5-2

 

  الدخل،   ضريبة  ونسب  لشرائح  المالية  وزارة  وسيناريو  األساس  سيناريو  في  موجود  هو  عما  بديلة  سيناريوهات  الدراسة  تطرح
 المقترحة   السيناريوهات  تراعيو   المقارنة.  ألغراض  وذلك  ،حدة  على  سيناريو  لكل  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  احتساب  وسيتم

  والنسب  الشرائح  باستثناء  ،2021  عامال  بداية  حتى  وتعديالته  األصلي   القانون   في   الواردة  النصوص   جميع  الدراسة  قبل  من
 ، أيضاً   ،تسند  التعديالت  وهذه  الدراسة،  هذه  قبل  منالمقترحين    والرابع  الثالث  هينناريو يالس  في  تعديلها  سيتم  التي  الضريبية

 الخاص   القطاع  ممثلي  ومالحظات  المتخصصة  والورشات  البؤرية  المجموعة  ونتائج  العمل  فريق  ومقابالت  استشارات  إلى
  ومداخالت   البؤرية   المجموعة   مداخالت  أظهرت  حيث،  القطاع  في  العاملة  المؤسسات  من  وعدد  الحسابات  مدققي  وجميع
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  تشجيع   هيئة  عام  ومدير  ، االقتصاد   ووزير  ،الدخل  ضريبة  عام  مدير  ومقابلة  ،التجارية  الغرف   اتحاد  عقدها  التي  الورشة
  توافق   عدم   مع  ،الحالي  لقانون ا  بها  جاء  التي  والمنطلقات  األساسية  المبادئ  على  اً توافق  هناك   أن  ،مختصينو   21، االستثمار

 يلي: بما المالية وزارة مقترح في عليه التوافق تم ما تلخيص يمكنو   الضريبية، والشرائح النسب على
 

 .التطويرية الموازنة وبخاصة ،الموازنة لتمويل إيرادات على الحصول في  الدولة حق .1

  مما  أفضل  بشكل  االجتماعية  العدالة  يراعي  بشكل  الشرائح  مدى  وتوسيع  ،قلاأل  على  واحدة   شريحة  ضافةإ  لىإ  الحاجة .2
 . الحالي الوضع عليه

 .الشركات ضريبة فرض في   التصاعدية ستخداماو  ،للشركات شريحة من أكثر إقرار مكانيةإ .3

 . العينية األسهم وباألخص ،النقدية سهماأل رباحأ على المقطوعة الضريبة رفض .4

 .الصغيرة المنشآت  دخل على  مقطوعة ضريبة  فرض رفض .5

 .نتاجيةاإل والقطاعات شةالمهمّ  المناطق  لصالح الضريبة النسب في التمييز مكانيةإ .6

 الحرة.  المهن صحابأ  لىإ الوصول خالل  من وذلك ،الملتزمين على التركيز  وعدم ةيالضريب القاعدة توسيع .7

 
 ،جديدة  ونسب  شرائح  على  يركز  الذي  التالي  البديل  السيناريو  نقترح  ،كمعطيات  المذكورة  النقاط   االعتبار  بعين  األخذ  ومع
 هي. كما األصلي  القانون  في الواردة  القانونية النصوص على اإلبقاء ومع

 

 األول سيناريوال في المقترحة والشرائح النسب :10 جدول

 بحثال فريق قبل من المقترح للدراسة

 

 للضريبة   الخاضع الدخل  النسبة 
 شيكل 1-90,000 5%

 شيكل 150,000 -90,001 10%
 شيكل 270,000- 150,001 15%
 ذلك على  زاد  ما 20%

 األساس سيناريو في الواردةنفسها  والنسب الشرائح تبقى الشركات بخصوص
 : 2021  المالية وزارة من المقدم

 . للشركات  15% -
 زيتمي لديها التي والشركات االتصاالت لشركات  20% -

 . احتكاري 
 
 البحث  فريق قبل من المقترح للدراسة  الثاني السيناريو 4- 5-2

 

  يحقق   ما  ،أيضاً   الشركات  على  تصاعدية  ضرائب  فرض  من  الحديثة  والدول  الجوار  دول  من  العديد  في  متبع   هو  بما  إسوة
  حصل   وقد  الشركات.  دخل  على  تصاعدية  ضريبة  فرض  السيناريو  هذا  يطرح  سوف،  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  من  اً نوع

 للمعطيات  وفقاً   فلسطين  في   المسجلة   للشركات  السنوي   الصافي  الدخل  حول  مفيدة  معلومات  على   المالية  وزارة  من  البحث  فريق
 التالية: 

 
االستثمار في فلسطين،  ب ويشجع  قابل الشخصيات المذكورة فريق البحث، علمًا أن موقف وزير االقتصاد المبدئي هو التخفيف في شرائح ونسب ضريبة الدخل بالشكل الذي يستقط  21

 وليس تهريب االستثمارات ورأس المال من فلسطين.
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  ،2017  عامال  3,677  كانت  أن  بعد  ،2,726  حوالي  2019  عامال  شيكل  مليون   1  اً صافي  دخالً   حققت  التي  الشركات  عدد  بلغ
  شركة   117  نفسها  السنة   في  شيكلماليين    5-1  بين  اً صافي  دخالً   حققت  التي  الشركات  عدد   بلغ  كما  .2018  عامال  3,404و

  5على    الصافي  دخلها  يزيد  التي  الشركات  عدد  إن  .2018  عامال  شركة  188و  ،2017  عامال  شركة  217  ـب  مقارنة  ،فقط
 . 2019 عامال فقط شركات 10 وإلى  ،2018 عامال شركة 30 إلى  نخفضتا شركة، 99  ،2017 عامال بلغ شيكلماليين 

 
 بنسب  شرائح  ثالث  لدينا  يتكون   بحيث  أعاله،  المذكور  للتوزيع  وفقاً   الضريبية  والنسب  الشرائح  بطرح  البحث فريق  توجه  وكان

 %.25و %،20و %،15 ضريبية
 

  هذا مع للتطابق  قابلة غير الفلسطينيلإلحصاء  ي مركز الجهاز ال في االجتماعية المصفوفة في المتوفرة اإلحصائيات أن إال
  القطاعات   هذه  لدى  المتحقق  الصافي  الدخل   معدل  حسب  قطاعي   توزيع  إلى  التوجهإلى    البحث  بفريق  دعاالذي    األمر  ،الجدول

 التالية:  التصاعدية الشرائح في ينعكس الذي األمر الحاضر،  الوقت في
 

 والفنادق. والمطاعم  والمواصالتالزراعة والصناعة   اتقطاع  في العاملة الشركات  على 15% •

 والتعليم. ،والصحة  ،واإلنشاءات ،يةالعقار  الخدمات  في العاملة الشركات  على 20% •

 المالية. الخدمات وشركات والبنوك االتصاالت شركات على 25% •
 

 التالية:  والنسب الشرائح السيناريو فيقترح ،لألفراد بالنسبة أما
 

 

 الثاني السيناريو في المقترحة والشرائح النسب :11 جدول

 البحث فريق قبل من المقترح للدراسة
 

 للضريبة   الخاضع الدخل  النسبة 
 شيكل 1-100,000 5%

 شيكل 300,000- 100,001 10%
 شيكل 500,000- 300,001 15%
 ذلك على  زاد  ما 20%

 

 الدراسة لهذه المالية وزارة قبل  من المقترح السيناريو 5- 5-2
 

 من  واالستفادة  ،الدراسة  مسودة   نتائج  لمناقشة  الموسعة  العمل  لورشة  نتيجة  األول،:  أمرين  على  بناءً   السيناريو  هذا  جاء
  الدخل   ضريبة  في  والمختصين  22البحث   عمل  فريق  بين  معمق  نقاش  الثاني،  المجال.  هذا  في  والمختصين  الخبراء   مالحظات

  التوافق   تم  بحيث  ،الدراسة  لهذه  الممول  24(، TEA  برنامج)  –اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عن  وممثل  23، المالية  وزارة  في
  . 12  رقم  جدول  في  المبينة  للشرائح  وفقاً   الشركاتو   األفراد  دخل   على  تصاعدية  دخل  ضريبة  فرض  مع  آخر  تحليل  إجراء  على

 منهجية  بموجب  واالجتماعية االقتصادية  وآثاره  العلمية  نتائجه  فحصل  لدراسة ى ا لإ  السيناريو هذا  البحث  فريق  أدخل   ،بالتالي
 الدراسة.   هذه في المتبعة النمذجة

 
 د. عاطف عالونة، د. رابح مرار.  22
 هناء زيدان، رفيق بشر، عمار أبو التين، رائد شحرور.   23
 فادي حمد.   24
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  سيناريو وفق المقترحة والشرائح النسب :12 جدول

 البحث وفريق المالية وزارة

 
 للضريبة   الخاضع الدخل  النسبة 

 شيكل 100,000 – شيكل 1 5%
 شيكل 200,000 – 100,001 10%
 شيكل 300,000 – 200,001 15%
 ذلك على  زاد  ما 20%

 تجانس لعدم القطاعية الشرائح تطبيق بصعوبة األخذ ومع  الشركات، لشرائح بالنسبة أما
 يلي:  كما فستكون  ،نفسه القطاع في الشركات جميع دخل
 25. .الشركات مجموع  على 15%

 .االمتياز وشركة المالية والمؤسسات والبنوك االتصاالت  شركات على 20%

 
  

 
القطاع الذي تعمل فيه، غير قابل للتطبيق، لكون مصفوفة البيانات  مع مالحظة أن تحليل فرض ضريبة تصاعدية على دخل الشركات الخاضع للضريبة بغض النظر عن    25

( في وزارة المالية، أيضًا، ال تلبي األغراض RMSاالجتماعية غير متاحة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وأن اإلحصائيات التي حصلنا عليها من نظام إدارة اإليرادات )
 كات. التحليلية على المستوى القطاعي للشر 



48 

 السادس  الفصل
 ناريوهاتيللس واالجتماعية والمالية االقتصادية اآلثار تحليل

 
 

 التحليل  منهجية 6-1
 

 The Mitigation, Adaptation and New Technologies Applied General Equilibrium  نموذج  على  الدراسة  تعتمد

(MANAGE)  التراكمي  ميكياالدين  (Dynamic Recursive)  نماذج  أحد  يعد  الذي  واحدة،  دولة  القتصاد  Computable 

General Equilibrium (CGE)  القطاعات  جميع  بين  العالقة  يعكس  متكامل محاكاة  نموذج  يعتبر  حيث  القطاعات،  متعدد 
  لتطبيق  المختلفة  السيناريوهات  لمحاكاة  ت ستخدم   ما  عادة  (CGE)  نماذج  أن   علماً   الخارجي، واالقتصاد  المحلي  االقتصاد  في

  ، والدخل   ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  مثل  ،الرئيسية  الكلي  االقتصاد  متغيرات  على  بناء  تقييمها  يتم  التي   االقتصادية   السياسات
 الخارجية. والتجارة العمل سوق  ومخرجات ،واالستثمار ،واالستهالك

 
  اإلغالق   وقواعد   ( parameters calibration)  العوامل   معايرة  مع  (CGE)  نماذج  معايير(  MANAGE)  نموذج  يحاكي

((closure rules  نماذج  أن   إال  السياسة،  متغيرات  عليها  تقوم  التي  والسيناريوهات  ،لفلسطين  معيناً   نموذجاً   تحدد  التي  (CGE  )
 االستثمار   بين  تمييز  دون   للمدخرات  العام  المستوى   خالل  من  تحديده  يتم  بل  ،االستثمار  سلوك  نمذجة  فيهاتتم    ال  ،القياسية

  تطبيق   إمكانية  يتيح  الذي  األمر  القطاعات،  متعدد  لكونه  ،النموذج  هذا   اختيار  على   التوافق  تم  ، لذلك.   والخاص  العام
تكون    بأن  المختلفة  االقتصادية  لألنشطة  المجال  النموذج  يتيح   حيث  ،ةمختلف  ةضريبي  وشرائح  معدل  مع  الضريبي  اإلصالح

 .المال  رأس دخل من مختلفة وأنصبة مختلفة ضريبية معدالت لها
 
 ومعاييره النموذج مكونات 6-2
 

  قواعد   اإلنتاج،  عوامل  المضافة،  القيمة  العرض،  لألسر،  الطلب   :هي  عدة،  مكونات  أو  جوانب(  MANAGE)  نموذج  يشمل
 النهائي   المنتج  يتكون   بحيث  ،هرمي  بشكل  يتم  اإلنتاج  عملية  سير  أن  يفترض  النموذج  فإن  ،العرض  جانب  في  .اإلغالق

  أن  يعني وهذا الوسيطة، والسلع المضافة والقيمة الطبيعية الموارد  بين (Complément Relationship) تكامليةإنتاج  بدالة
 . النهائي نتاجاإل في زيادة تحقق حتى األخرى  المكونات في زيادةتتطلب  ،المكونات أحد في الزيادة

 
 الماهرة   والعمالة  المال  ورأس  الماهرة  غير  والعمالة  األرض  من  إحالليه  إنتاج  دالة  على  يرتكزف  ،المضافة  القيمة  جانب  أما

 جميع  وجود  يشترط  وال  ،للشركات  الربح   تعظيم  على   بناء  المضافة  القيمة  عوامل   بين  األفضل  المزج  تحديد  يتم  حيث  ،والطاقة
 .نفسه الوقتفي  المدخالت

 
 Constant Difference  المرونة  في  ثابتة  فروق   ذات  طلب  دالة   النموذج  يستخدم  سر،لأل    الطلب  بجانب  يتعلق  وفيما

Elasticity (CDE)،  الثابتة   اإلحالل  مرونة  ذات  بالدالة   مقارنة  المرونة  معامل  تحديد  في  أكبر  بسالسة  يسمح  الذي  األمر  
(Constant Elasticity of Substitution)   أو   األفراد   بين  التباين  مشكلة  الخاصية  هذه  تعالج  كما  مختلف،  بشكل  أسرة  لكل  

  رأس   أرباح  من  والعائد  العمل  أجور  من  يتكون   األسر  دخل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المنفعة،  دالة   بحسب  األفضليات  في  األسر
 واألسر.   األفراد على الضريبية والنسب  الشرائح ثارآ تحليل في   يخدم وهذا ،والتحويالت المال
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 همها: أ   عدة افتراضات على  تقوم التي الفلسطيني، االقتصاد  خصائص تحدد فهي  غالق،اإل لقواعد بالنسبة
 

 ما   ،العرض  حسب  وليس  ، العمالة  على   الطلب  حسب  العمالة  تحديد  يتم  بحيث  ،ثابتة  واألجور  ثابت  العمالة  عرض أن.  أوالً 
 بالضرورة. يتساويان ال قد الةالعم على والطلب العرض أن يعني

  تغير   لىإ  سيؤدي  ،الضريبية  باإليرادات  تغير  أي  نأ  يعني  وهذا   ثابتة،  األجنبية  والمدخرات  العامة  الموازنة  في  العجز  أن  .ثانياً 
  ينعكس   حيث  الدراسة،  هذه  في   أساسية  الفرضية  هذه  وتعتبر  .في اإليرادات  التغير  نسبة  بنفس  الحكومية  النفقات  في

 نفاقاإل  أن  بمعنى  الحكومية.  النفقات  زيادة  خالل  من   ،االقتصاد  على  ،إيجابي  بشكل   ،الضريبي  التحصيل  زيادة
  يرادات اإل  حصيلة سترتفع  ،مثالً   ،%3  بنسبة  الحكومي  نفاقاإل  زاد  فلو  الضريبية،  اإليرادات  زيادة  لىإ  يؤدي  الحكومي

 النسبة. بهذه
  المدخرات إن    أي  االستهالك،  في   ثابت  ميل  وكذلك  لالدخار،  ثابت  متوسط  ميل  مع  ولكن  متغيرة،   األسرة  مدخرات  أن.  ثالثاً 

 الدخل.  في الزيادة مع ثابت بشكل تتزايد
 الحقيقي. الصرف سعر يرتفع فسوف ،الخارجية التجارة عجز  زيادة حالة فيإنه  أي؛ ثابت التجاري  الميزان. رابعاً 

  إلى   كامل  بشكل  المدخرات  في  التغييرات  نقل  يتم  حيث  المدخرات،   في   التغير  إلجمالي  تابع  متغير  االستثمار.  خامساً 
 استثماره.  يتم ضافيإ بشكل يدخر ما كل أي؛ االستثمار

 

  الخاضع  الدخل  بحجم تتعلق مختلفة افتراضات  ضمن والشركات  لألفراد الدخل  ضريبة قانون   تعديل في  الورقة  هذه في ننظر
  مصفوفة مواءمة    يجب  الضريبي،  اإلصالح  على   المترتبة  اآلثار  تقييم  أجل  ومن   المفروضة.  الدخل  ضريبة  ونسبة   ،للضريبة

 والمتغيرات.  المعطيات تلك مع SAM)) االجتماعية الحسابات
 

  لإلحصاء   المركزي   الجهاز  لدى  حالياً   المتوفرة  بصفتها  2017  عاملل  االجتماعية  الحسابات  مصفوفة  بيانات  على  الدراسة  تعتمد
  إلى   إضافة،  االجتماعية  الحسابات  مصفوفة  في  للشركات  الرأسمالية   يراداتواإل  المباشرة  الضرائب  تضمين  ويجب  الفلسطيني.

  وزارة   مصدرها  كان  التي  االقتصادية  القطاعات  حسب  الرأسمالية  واإليرادات/الدخول  المباشرة  الضرائب  بيانات   توفير  ضرورة
 . عدة  سنواتل الفلسطينية المالية

 
 أمرين: من  البحث فريق نمكّ  وهذا العامل، للفرد   الدخل شريحة حسب وذلك ،فئات خمس إلى األفراد تقسيم تم
 

 .9  رقم جدول في موضح هو ومثلما الدخل، لشريحة تبعاً  مختلفة دخل ضريبة نسب افتراض :األول
 ، الشركات  دخل  على  الضريبة  نسبةإن    حيث  االقتصادية،  القطاعات  بحسب  الدخل  لضريبة  مختلفة  نسبة  تحديد  :الثاني

  16  من  والمكونة  االجتماعية  الحسابات  مصفوفة  به  تسمح  التي  األمر  الشركات،  لقطاع  تبعاً   تختلف  أن  الممكن  من
 . اً قطاع

 
 التحليل  نتائج 6-3
 

  واالدخار   باإليرادات  عالقة  ذات  اقتصادية  لمؤشرات  وفقاً   المقترحة  األربعة  السيناريوهات  تحليل  نتائج  أدناه  11  جدول  يلخص
 والمرتفع.   المحدود بالدخل عالقة ذات اجتماعية ولمؤشرات المختلفة، االقتصادية للقطاعات المضافة والقيمة واالستهالك
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 : نتائج المحاكاة للمتغيرات االقتصادية الرئيسية13جدول 
 

 

التعديل  سيناريو 
المقترح من  
وزارة المالية  

2021 

 السيناريو 
األول للدراسة المقترح  
 من قبل فريق البحث 

 السيناريو 
الثاني للدراسة المقترح من  

 قبل فريق البحث 

المقترح من  السيناريو 
قبل وزارة المالية في  

 هذه الدراسة 

 %0.78 1.84% 0.75% 0.61% الناتج اإلجمالي المحلي 
 %1.19 2.81% 1.17% 0.67% شيكل أو أقل  90,000االستهالك لذوي الدخل 
 – 90,001االستهالك لذوي الدخل 

150,000 %1.45 %1.57 %1.90 1.60% 

  – 150,001االستهالك لذوي الدخل 
270,000 %0.48 %1.52 %1.54 1.53% 

  – 270,001االستهالك لذوي الدخل 
350,000 %0.86 %0.66 %0.46 0.68% 

 %0.68 0.11% شيكل 350,000االستهالك لذوي الدخل أكثر من 
 %1.19 2.45% 1.18% 0.73% إجمالي االستهالك الخاص 

 %1.71 1.86% 1.68% 1.93% إجمالي االدخارات 
 %0.09 3.37% 0.08% 0.35% - العائدات الحكومية 

 %0.50 1.97% 0.50% 0.24% القيمة المضافة لقطاع الزراعة 
 %0.91 3.72% 0.87% 0.34% القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية 

 %0.98 1.00% 0.94% 0.97% القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 
 %0.27 2.51% 0.25% 0.18% القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 

 %0.77 1.51% 0.75% 0.68% القيمة المضافة لقطاع الخدمات 
 %0.69 1.95% 0.66% 0.09% التشغيل المحلي 

 

 

 2021 العام في المالية وزارة قبل من المقترح القانون   تعديل سيناريو 1- 6-3
 

 .األساس بسيناريو مقارنة %0.61  بلغتجداً  قليلة بنسبة سنوياً  اإلجمالي  المحلي الناتج رتفاعا لىإ يشير •

 لفئة  %0.67  بنسبة  االستهالك  ارتفاع  أيضاً   %،0.73  بنسبة  الخاص  االستهالك  إجمالي  ارتفاع  المتوقع  من  كذلك  •
  الفئة  لدى االستهالك أما ،(150,000–90,001) الثانية  الدخل لفئة %1.45و ،شيكل  ألف 90 تتجاوز ال التي  الدخل
 التوالي.   على %0.86و %0.48 بنسبة فسيرتفع ( 350,000–270,001) والرابعة  (270,000–150,001) الثالثة

 إليه   تصبو  ما  عكس  أي  ؛%0.35  بنسبة  قلي  الحكومية  اإليرادات  حجم  بأن  ،مفاجئ  وبشكل   ،يالحظ  آخر،  جانب  من •
 %. 0.09 بنسبة والعمالة ،%1.93 بنسبة االدخارات إجمالييرتفع  بينما المالية، وزارة

 %0.34و  %0.24  بنسبة  والصناعة  الزراعة   يبقطاع  اإلنتاج  ارتفاع  لىإ  النتائج  تشير  القطاعي،  اإلنتاج  حجم   لىإ  بالنسبة •
 ضئيل   بارتفاع  مقارنة  القطاعات  بين  األعلى   وتعتبر  ،%0.97  بنسبة  العقاري   القطاع  إنتاج  يزداد  بينما  التوالي،   على 

 التوالي.  %على0.68و %0.18 بنسبةو  ،األخرى  والخدمات المواصالت يلقطاع

 ناريويالس  لهذا  االقتصاد  استجابة  أن   لىإ  ،اقتصادياً   المرضية   وغير  )الضعيفة(  المتواضعة  النتائج  لهذه  السبب  يعزى  •
 ال  لكنه  األولى،  إلى  الثانية  الشريحة  من  وجزء  ،الثانية  إلى  الثالثة  الشريحة  من  األفراد  من  جزء   انتقال  إلى  ،فقط  ،يؤدي
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 أكبر  بشكل  تنخفضس   الدخل  ضريبة  من  الحكومية  اإليرادات  أن  كما  الدخل.   ضريبة  هيكلية  على  جذري   تغير  أي  يعكس
 .السيناريو  هذا  في  والشرائح  النسبب  المرتبط  الخاص   االستهالك  استجابة   لضعف   وذلك   ،األخرى   اإليرادات  في  االرتفاع  من

 

 البحث  فريق قبل من المقترح للدراسة  األول ناريوي الس 2- 6-3
 

 المحلي  الناتج  يرتفع  أن  المتوقع  من  إذ  األساس،  بسيناريو  مقارنة  للدراسة  األول  للسيناريو  متفاوتة  نتائج  وجود  التحليل  يبين •
 .%0.75 بنسبة سنوياً  اإلجمالي

  االستهالك  أما  ص.الخا   االستهالك  إجمالي  في  %1.19وإلى    %،1.18  بنسبة  الخاص  االستهالك   إجمالي  يرتفع  وكذلك  •
  يرتفع   بينما  ، التوالي  على   %1.52و  ،%1.57و  %،1.17  بنسبة  فسيرتفع  ، والثالثة  والثانية  األولى  الدخل  فئات  من  لكل

 %.0.66 بنسبة (350,000– 270,001) المرتفع الدخل فئةل

  مقارنة   %0.66  بنسبة  والعمالة  ،%0.08  بنسبة  الحكومية  اإليرادات  وحجم  ،%1.68  بنسبة  خاراتاالدّ   إجمالي  عاارتف •
 األساس.  بسيناريو

  المضافة  القيمة  ترتفع  بينما  ،%0.5  بنسبة  الزراعي  للقطاع  المضافة  القيمة  إجمالي  ارتفاع  المتوقع  فمن  اإلنتاج،  جانب  من •
 األخرى   والخدمات  المواصالتقطاعا    أما  ،التوالي   على  %0.94و  %0.87  بنسبة  والبناء  الصناعة  قطاعي  من  كلل

 التوالي.   على %0.75و %0.25 بنسبة فسترتفع

  زالت   ما  السيناريو  هذا   في  االقتصادية  المتغيرات  استجابة  إنف  االرتفاعات،  هذه  من  الرغم  على  أنه  هنا  والخالصة •
 %.3 تتجاوز ال إضافتها تم التي شيكل( 270,000 من أعلى ) األعلى الشريحة في  األفراد نسبة ألن ،متواضعة

 
 أعاله(  الترتيب حسب )الثالث البحث فريق من المقترح للدراسة  الثاني ناريوي الس 3- 6-3

 

 . لألفراد  أوسع  دخل   شرائح  وأيضاً   االقتصادية،  القطاعات  على  الدخل   ضريبة  من  مختلفة  نسب  على  السيناريو  هذا  يشتمل •
 تعتبر  النتائج  وهذه ،%1.95  بنسبة  والعمالة  ،%1.84  بنسبة  سنوياً   اإلجمالي  المحلي الناتج  ارتفاع  لىإ  التوقعات  تشير •

 السابقة. بالسيناريوهات مقارنة مرتفعة

 بكثيرأعلى    وهي   ،%2.45  بلغت  الخاص  االستهالك  حجم   في   المتوقعة  الزيادة  أنتحديدًا،    ،السيناريو  هذافي    يالحظ •
  ( شيكل   ألف  90  من  األقل  الدخل  )ذوي   الدخل  من  الدنيا   الفئة  ذوي   عند  االستهالك  حجم   أما  السيناريوهات.  باقي  من

 فئات  بين  االجتماعي  التفاوت  تعديل  على  يساعد  ما  ،تليها  التي  بالفئات  الزيادة  منأعلى    وهي  ،سنوياً   %2.81  بلغتف
 المجتمع. 

  على   الضريبة  نسبة  ارتفاع  لىإ  يعود  وهذا  ،%3.37  بنسبة سيزداد    الحكومية  اإليرادات  حجم   نأ   الى  النتائج  تشير  كما •
 واالتصاالت  والمصارف  المالية  الشركات  على  والضريبة  العمالة  نسبة  ارتفاع  لىإ  إضافة  ،المرتفع  الدخل  ذوي   األفراد

 عالية.  أرباحاً  تجني التي

 : السيناريو لهذا البحث فريق  لها توصل التي ةالتالي االستنتاجات لىإ  ،أيضاً  ،التنويه يجدر •

 ارتفاع   مع  سيرتفع  االستهالك  حجم   أن  خاصةوب  ، االقتصادية  النظرية  مع  متعارضة  السيناريو  هذا  نتيجة  تعتبر  ال 
 الحدي   الميل  انخفاض  نتيجة  المتدني  الدخل  فئات  مع  مقارنة  أقل  بنسب  ولكن  المرتفع،  الدخل  ذوي   على  الضريبة

  ذوي   بأن  ذلك  تفسير  يمكن  المتدني.  الدخل  أصحاب  الفئات  لدى  وارتفاعه  المرتفع،  الدخل  فئات  لدى  لالستهالك
  المختلفة،   االقتصادية  القطاعات  في  االستثمار  عوائد   من   دخلهم  من  جزء  على   ، أيضاً   ، يحصلون   المرتفع  الدخل 
 ،%3.72  بنسبة  والصناعي%،  1.97  بنسبة  الزراعي  القطاع  في  المضافة  القيمة  نمو  السيناريو  هذا  نتائج  تتوقع  حيث
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  على   إيجاباً   ينعكس  ما  %،1.51  بنسبة  الخدمات  وباقي%،  2.51  بنسبة  والتخزين  والنقل  ،%1.00  بنسبة  والبناء
 سواء.  حد على  واالدخارية االستهالكية قدراتهم مستوى  ارتفاع وبالتالي ،الشركات أصحاب ودخول أرباح

 نظرية  مع يتطابق وهذا ، الدخل  ازدياد  مع يقل االستهالك  في  الزيادة معدل ن أ  النتائج من  يالحظ ذلك،  لى إ  إضافة  
 للتوفير. يذهب المرتفع الدخل لذوي  الدخل معظمإن  أي؛ المستهلك

  في   الفجوة  تقليل  على  يعمل  المنخفض  الدخل  ذوي   الفئات  استهالك  في  كبير  ازدياد  وجود  نأ  ،ذلك  لىإ   أضف  
 الحكومات  لدى   المالية   للسياسة   االجتماعية  األهدافأهم    حديتحقق أ  هذابو   ،خفيف  بشكل   ولو  المجتمع  داخل   الدخل 

 الدخل.  توزيع بإعادة المتمثل

  انعكس   اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  حيث  أيضًا،  ،االقتصادية  للنظرية  مطابق  فهو   الحكومية  اإليرادات  زيادة  أما 
  من   يزيد  ما  ،كافة  الفئات  لدى   للضريبة  الخاضع  الدخل  مستويات  في   ارتفاع  وبالتالي  ،والدخل   التشغيل  ارتفاع  في

  ألف   150على    يزيد  الذي)  المرتفع  الدخل  أصحاب  على  الضريبة  نسبة  ارتفاع  مع  وبخاصة  ،اإليرادات  حصيلة
 .األفراد من اآلالف عشرات  إلى  عددهم يصل الذي (شيكل

 عليها  الضريبة  نسبة  ورفع  ،الشركات  على  ثالثة  شريحة  إضافة  ،الحكومية  اإليرادات  ارتفاع  في  ساعد  ماإن    ،وأخيراً  
 بحسب   عالية   أرباحاً   العادة  في  تحقق  التي  واالتصاالت  المالية   المؤسسات  شريحة  وهي  %، 25  إلى  %20  من

 .المالية لألوراق فلسطين سوق  بيانات

 
 الدراسة  لهذه المالية وزارة قبل من المقترح السيناريو نتائج 4- 6-3

 

  تضييق  خالل  من  لألفراد،   الدخل  ضريبة  شرائح  تضييق  يقترحفإنه    ،المالية  وزارة  من  المقترح  السيناريو  هذال  بالنسبة •
  من   والثالثة  شيكل،  ( 200,000-100,001)  إلى  شيكل  (300,000-100,001)  من  الثانية  الشريحة  مدى  وتخفيض

  الضريبة  نسبة  رفع   السيناريو  فيقترح  ،الشركات  أما  شيكل.  ( 300,000-200,001)  إلى  شيكل   (300,001-500,000)
  باقي   على  %15  ـال  نسبة  على  واإلبقاء  االمتياز،  وشركة  المالية  والمؤسسات  والبنوك  االتصاالت  شركات  على  %20  إلى

 القطاعات.
  الناتج   يرتفع  إذ   األساس،  بسيناريو  مقارنة  للدراسة   الرابع  بالسيناريو  متفاوتة  نتائج  وجود  إلى   النموذج  هذا  تحليل  يشير •

  فسترتفع   الحكومية  اإليرادات  أما  %،1.19  بنسبة  الخاص  االستهالك وإجمالي  ،%0.78  بنسبة  سنوياً   اإلجمالي  المحلي
 فقط. %0.09 بنسبة

 (150,000–90,001)  والثانية  %،1.19  بنسبة  أقل(  أو  شيكل  90,000)  األولى  الدخل  لفئة  فسيرتفع  ،االستهالك  أما •
  %( 0.68)نفسها    وبالنسبة  ،%1.53  بنسبة  (270,000–150,001  الدخل   لذوي   )االستهالك  والثالثة  %،1.6  بنسبة
 .شيكل( 350,000 من )أكثر والخامسة  (350,000–270,001) الرابعة للفئة

في   االرتفاع  تفسير  يمكنو   األساس.  بسيناريو  مقارنة  %0.69  بنسبة  والعمالة   ،%1.71  بنسبة  االدخار  إجمالي  سيرتفع •
 في  تفسيره  تم  ما  وهو  لهم،  الحقيقي  الدخل  انخفاض  عند  حاللاإل  تأثير  من  أعلى   األفراد  لدى  الدخل   تأثير  بأن العمالة  
 للدراسة.  النظري  اإلطار

 بنسبة  والبناء  ة الصناع  وقطاعي   ،%0.5  بنسبة  الزراعي  لقطاع  المضافة   القيمة  نمو  السيناريو  يتوقع  اإلنتاج،  جانب  في •
%  0.27  بنسبة  فستنمو  ،األخرى   والخدمات  المواصالت  لقطاعي  المضافة   القيمة  أما  التوالي.   على   %0.98و  0.91%

 التوالي.  على %0.77و
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 السابع الفصل
 الدخل ضريبة قانون  إلصالح  اتسياسو   توصيات

 
 

 خالصةال
إلى    باالستناد  سيناريوهات  أربعة  وقارنت  المنمذج،  االقتصادي  بالتحليل  سيناريوهات  مجموعة  الدراسة  تناولت  للتوضيح،

 ،اإليرادات  مثل  المتغيرات  من  مجموعة  على  وتأثيرها  االقتصادية  بالنمذجة  خاصة  ومؤشرات  معطيات وإلى    األساس،  سيناريو
 قبل  من  معدل  سيناريو  -1  :هي  األربعة  ناريوهاتيالس  هذه  وغيرها....    والعمالة،  ،االقتصادي  والنمو  ،االجتماعية  والعدالة

 فريق  قبل   من  المقترحاألولي    ناريويالس  - 2  .2021  عامال  الوزراء   لمجلس  والمقدم   ،2011  عامال  قانون   تعديل  بناءً   المالية  وزارة
 وزارة  قبل  من  المقترح  ناريويالس  -4  البحث.  فريق  قبل   من  المقترح  الثاني(  )أي  الترتيب  في   الثالث  ناريويالس  -3  .البحث
  هي:  الفلسطيني لالقتصاد مالءمة  األكثر السيناريو بخصوص التوصية وكانت .ونتائجها الدراسة مناقشات على  بناءً  المالية
 الترتيب(. حسب الثالث) البحث لفريق الثاني ناريويالس اعتماد

 
  وذلك   ،خاص  بشكل  الضريبية  والسياسة  ، عام  بشكل  المالية  للسياسة  بالنسبة  الدخل  ضريبة  أهمية  إلى   الدراسة  تطرقت  لقد

  عام،   بشكل  الحديثة  الدولة  في  واالجتماعية  االقتصادية   للسياسة  أهميتها  وكذلك  الحكومية،  اإليرادات  في  المميزة  لمساهمتها
  ، للبلد   االقتصادية  للحالة   وفقاً   استخدامها  ليتم  االقتصادية،  اإلصالحية  السياسات  جميع  في  اً أساسي  اً مرتكز   جعلها  الذي  األمر

  تنزيالت  من  واالجتماعية  االقتصادية  الحوافز  من  عدد  شطب  أو  وإضافة  ،الضريبية  والنسب  الشرائح  في  تعديل  خالل  من
 والمحلية.  األجنبية االستثمارات استقطاب وتشجيع االجتماعية العدالة  لىإ  الوصول بغرض واجتماعية، اقتصادية  وإعفاءات

 
  من  االقتصادية  للحالة وفقاً  المفعول  ساريةال  الدخل ضريبة قوانين في المتواصلة التعديالت خالل من السياسات هذه تنعكس

 في  نعكسا  ومتكرر،  كبير  بشكل  مورس  الدخل   ضريبة  إصالح  أن  نرى   ،العالم  دول   إلى   وبالنظر  انتعاش.  أو كساد  أو  ركود
 المؤثرة   الرقمية  وغير  الرقمية  العناصر   من   وغيرها  للضريبة  الخاضع   الدخل  تعريف  وإعادة  الضريبية  والنسب  الشرائح  تعديل

 المعني.  البلد في  الدخل ضريبة  نظامل والمشكلة
 

 سنة  الثالثين  خالل  الدخل  ضريبة  إصالح  سياسة  مورست  فقد  ومصر،  األردن  في  المثال  سبيل  على  ،الجوار   دول  وفي
  البلدين،   في  واالقتصاديين  للسياسيين  متواصل  هتماما   محل  وكانت  الرابع،  الفصل   في  رأينا  كما  ، متواصل  بشكل  الماضية

 إصالح  سياسة  مورست  كما   الدول.  هذه   في   وعناصرها  الدخل  ضريبة  مكونات  في  مستمرة  تعديالت  في   نعكسا  الذي  األمر
 أوروبا  ودول  ،الحديثة  الدول  في  وبخاصة  ،الماضية  سنة  الثالثين  خالل  مكثف  بشكل  العالم  مستوى   على  الدخل  ضريبة
 (. Kamosh, 2019) وغيرها ، ...وروسيا ،وليتوانيا ،وبولندا ،هنغاريا مثل ؛الشرقية

 
  على   والشركات  األفراد  على  الدخل  ضريبة  ونسب  لشرائح  المقترحة  األربعة  سيناريوهاتال  آثار  دراسة   بعد  الدراسة  أظهرت

 : أن ،الكلية االقتصادية المعطيات
 

  يقترح  الذي  ،البحث  فريق  قبل  من  للدراسة  المقترح  الثاني   لسيناريوا   وهو  الدراسة  في  الترتيب  بحسب  الثالث  ناريويالس •
-15  بين  تتراوح  الشركات  على  ةضريبي  شرائح  ثالث  وفرض  ،%20-5  بين  تتراوح  ،األفراد  على  ضريبية  شرائح  4  فرض



54 

 االقتصادية  المعطيات  على  ،وأعلى  أفضل   إيجابية  نتائج  يحقق  كونه  ؛الدراسة  به  توصي  الذي  السيناريو  هو  ،25%
  السيناريو   هذا  أن  يؤكد  الذي  األمر  ،(2011  لعام  المتبع  )القانون   الحالي   والواقع  األساس  بسيناريو  مقارنة  ، كافة  الكلية

  استهالك  وزيادة  ،مرض    بشكل  الحكومية  اإليرادات  زيادة  خالل  من  التمويلية  األهداف  تحقيق  على  والقادر  األنسب  هو
 زيادة   خالل  من  ذلك  يتم  حيث  البطالة،  نسب  ومعالجة  التوظيف  زيادة  إلى  إضافة  المتدني،  الدخل  ذات  الفئات  خاروادّ 

 الماضي.   الفصل في رأينا  كما اإلجمالي  المحلي الناتج
  الدراسة   فإن  فقط،  %9  لىإ الجوار  دول  مع  بالمقارنة الدخل  ضريبة  مساهمة  انخفاض  مثل  ،أخرى   عديدة  وألسباب  لهذا

 لكونه  ،2011  لسنة  ( 8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   إصالح  في  البحث  فريق  اقترحه  الذي  الثالث  السيناريو  باعتماد  توصي
  سنة   (8)  رقم  قانون   من  16  مادة  تعديلب  ويوصي  األخرى،   السيناريوهات  على  اإليجابية  نتائجه  مؤشرات  في  يتفوق 

 السيناريو. هذا وشرائح نسب على بناءً  ،وتعديالته 2011
  يتم   عامة،  اً وأهداف  ةففلس  ،االقتصادية  القوانين  وبخاصة  ،القانونية  النصوص  لجميعفي أن    شك  من  ما  أخرى،  ناحية  من •

  هذا   في  المعتمدة  والسياسة  السياساتية  التوجهات  تخدم  التي  القانونية  النصوص  صياغة  غراضأل  البداية   في  وضعها
 المجال. 

 

  واالجتماعية   التمويلية  األهداف   تحقيق  على  الدخل   ضريبة  قدرة  رفع   إلى  يهدف  الدخل   ضريبة  قانون   إصالح  أن  وبما
 والنسب  بالشرائح  الخاصة   التشريعية  المواد  إصالح  خالل  من   الدخل  ضريبة  قانون   إصالح  يكتمل  ال  المعتمدة،  واالقتصادية

  التي   والنسب  الشرائح  تعديل  عن  أهمية  تقل  ال  التي  للمواضيع  آخر   عدد  معالجة  ،أعاله  ذكرنا  كما  ،يتطلب  األمر  إن  بل  فقط،
 فلسطين.  في  الدخل  ضريبة منظومة تشكل

 

 بها  قام   تحليلية   دراسة  إلى  استناداً   ،فلسطين  بدولة   الدخل   ضريبة  منظومة  لتطوير  مقترحة  استراتيجية  نشوان   إسكندر  طرح  وقد
 : (2017 ،)نشوان  تشمل الدخل ضريبة منظومة تطوير إلى الهادفة االستراتيجيات من مجموعةتناولت  ،2017 عامال
 

 . الدخل بضريبة المتعلقة الضريبية التشريعات تطوير استراتيجية .1

 .الدخل ضريبة أداء تطوير استراتيجية .2

 . الدخل ضريبة بدفع الممولين/المكلفين مجال تطوير استراتيجية .3

 . الضريبي التحاسب تطوير استراتيجية .4

 . االستثماري  النشاط بيئة تطوير استراتيجية .5

 

  أجل  ومن  ،هنا  من  تطويرها.و   تغييرها  المطلوب  واألدوات  العوامل  من  عدد  من  يتكون   االستراتيجيات  هذه  من  كالً   أن  علماً 
  إلى   الدراسة  توصلت  فقد  ، 2011  لسنة  (8)  رقم  الدخل  ضريبة  قانون   إصالح  جاحن  وشروط  متطلبات  وضع  في  المساهمة

  نظام   إصالح  في   المتخصصة   األدبيات  بعض  مع  ،بآخر  أو  بشكل  ،تتقاطع  التي  ،التالية  السياساتية  التوصيات  من  عدد 
 : الدخل  ضريبة

 
 التشريعي( )الجانب الشرائح في التصاعدية  وتعزيز توسيع إمكانية •

  السلطة فإن    االقتصادي،  باريس  تفاقا في الدخل  ضريبة  مجال   في  الفلسطينية السلطة  على   قيود   هناكتوجد    ال  أنه  بما
 واالجتماعية  التمويلية  أهدافها  تخدم  التي  ،الدخل  ضريبة  مجال  في  الضريبية  السياسة  ممارسة  تستطيع  الفلسطينية

 ، يتماألمر الذي    عام،  توافق  على  بناء  تحقيقها  المطلوب  لألهداف  اً مسبق  اً تحديد  ذلك  ويشمل  ،قيود  أية  دون   واالقتصادية
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  والنصوص   القانون   إقرار    يتطلبفإنه    ،التشريعي  المجلس  غياب  ظل  في  لكن  التشريعي.  المجلس خالل  من  ،العادة  في
 المؤسسات  إشراك  من  بد  وال  خاص،  بشكل  الضريبي  والمجتمع  عامة،  الفلسطيني  المجتمع  مكونات  بين  اً عام  اً توافق  الجديدة

  والعمل   المنشودة،  األهداف  تحديد  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  التجارية  والغرف  المهنية  واالتحادات  والنقابية  األكاديمية
 ، الشركات  على  أو  األفراد   على  سواء  ، الدخل  ضريبة  ونسب  شرائح  وتحديد  صياغة  في  التصاعدية  وتوسيع  تفعيل  على

 ينعكس  الذي  األمر،  أخرى   جهة   من  الضريبية  الحصيلة  في  المزيد  وتحقيق  ،جهة   من  االجتماعية  العدالة   أهداف  يخدم  بما
-5  بين  تتراوح  شرائح  أربع  في  األفراد  على  تصاعدية  ضرائب  فرض  على  ينص  الذي  الثالث   السيناريو  الدراسة  تبني  في
  المحلي   الناتج  مكونات  على  اإليجابية  لنتائجه  وذلك  ،%25-15  بين  تتراوح  الشركات  على   شرائح  وثالث  %،20

 . كافة المختلفة  االقتصادية  والقطاعات اإلجمالي

 
 للمكلفين الضريبية القاعدة توسيع •

  المحلي   الناتج  من  %20  بلغت  ،2020  عامال  موازنة في  الضريبية  اإليرادات  نسبة  أنإلى   ،الرسمية  حصائياتاإل  تشير
 تبلغ حيث  الضريبية،  المنظومة  خارج  زال  ما  االقتصادي  النشاط  من  اً كبير   اً جزء  أن  يعني ما  ،(2020  ،)بشارة  اإلجمالي
 سبق  )مراجع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  % 35على    يزيد  ما  ( ومصر  األردن)  المجاورة  الدول  في   الضريبية  اإليرادات
  القسم إن    أي  %،1.8  والبالغة  والمتدنية  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الدخل  ضريبة  إيرادات   نسبة  تظهر  كما  ذكرها(،
 األدبيات  في  اً إجماع  هناك  أن  إال  عديدة.  ألسباب  ذلك  ويعود  الدخل،  ضريبة  منظومة  خارج  زال  ما  الدخل  من  األكبر

  منظومة  إصالح  إجراءات  أهم  من  هو  إضافية  أعباء  الحاليين  المكلفين  تحميل  دون   الضريبية  القاعدة  توسيع  بأن  الضريبية
  غير   القطاع  لضم   إجراءاتو   المختلفة،   بأشكاله  الضريبي  التهرب  لمحاربة  قانونية  إجراءات  ذلك  ويشمل  الدخل.  ضريبة

  المهن   أصحاب  وبخاصة  ،الضريبي  التسجيلب  وإلزامه  ،القطاع  هذا  ومتابعةمالحقة    خالل  من  المنظم  وغير  رسميال
 المنظمة.  غير القطاعات من وغيرها ، ...اإللكترونية والتجارة ،الحرة
 هما: ،باتجاهين الضريبية القاعدة توسيع ويتم

 

  الحصيلة   زيادة  بهدف   ،المسجلين  غير  أو  ،المسجلين  المكلفين  لدى  سواء  ؛للضريبة  الخاضع  الدخل  قاعدة  توسيع .1
 ،جديدة  شرائح  فرض  خالل  من  الملتزمين  المكلفين  استنزاف  خطورة   إلى  اإلشارة  مع  ،العدالة  وتحقيق  الضريبية

 .تاريخه حتى  خاضعة  غير  دخول عن  والبحث

  ضمن   دخولهم  إدخالو   ،الدخل  ضريبة  منظومة  إلى   جدد  مكلفين  إضافة  خالل  من  ،الضريبي  المجتمع  قاعدة  توسيع .2
 ثانيًا. ومالحقتهم ومتابعتهم أواًل، للضريبة الخاضع  الدخل

 
 الضريبي( )األداء الضريبي التهرب محاربةو  الضريبية الكفاءة حسينت •

  ومن   الضريبية،  اإليرادات  من  %40–30  من  يتراوح  ضريبي  تهرب  وجود  إلى   الرسمية  وغير   الرسمية  حصائياتاإل  تشير
 الضريبي   التهرب  متجرّ   تشريعية  اً نصوص  القانون   تضمين  يتوجب  ،لذلك  .(2017  ،)أمان  العامة  للموازنة  الضريبية  الحقوق 

  الضريبي  التهرب  محاربة  من   الضريبية  الدوائر  وتساعد  تمكن  ،(2004  ، )منصور  المتقدمة  الدول  في   هب  معمول  هو  كما
  االعتماد   وعدم   الضريبية  والمالحقات  بالمتابعات  خاص  فعال  تنفيذي  جهاز  توفير  على   والعمل  ، المختلفة  وأنواعه   بأشكاله

  المستلزمات  جميع  توفير  إلى  إضافة  الفلسطينية،  األراضي  من  اليسير  الجزء  إال  تغطي  ال  التي  الجمركية،  الضابطة  على
  عامة.   جريمة  باعتباره  ،الضريبي  التهرب  لمحاربة   الدخل  ضريبة  وموظفي  لدوائر  والحمائية  واللوجستية  والفنية  البشرية
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  القضاء  نجاح أساسيات من  هو  الضريبي التهرب قضايا ومتابعة مالحقة من لتمكينه الفلسطيني  القضاء تطوير نأ كما
 (. 2003 ،قاسم ؛2007 ،)العمور الضريبي التهرب عملية  على

 

 الضريبية االلتزام/الحوافز على المكلفين تحفيز •
  ذات   المواضيع  من  العديد   تعالج  لم  الدراسة  أن  إال  ،مختلفة   ضريبية  وشرائح  ضريبية  نسب  وجودآثار    الدراسة  عالجت
   المعتمدة.  الرياضية  النماذج  في   الدخول  المسائل  هذه  مقدرة  لعدم  ،الضريبي  التحصيل  وزيادة  رفع  في  البالغة  األهمية

 الضريبي،   التهرب  وعدم  بالدفع   االلتزام  على  المكلفين  وتحفيز   الضريبي  والتهرب  الضريبي  الوعاء   المسائل  هذه  ضمن  ومن
 الضريبي.  االلتزام إلى وتدفعهم ،المكلفين  سلوك على الحوافز تؤثر حيث

 

  أنها   إال  واالجتماعية.  االقتصادية  المعطيات  وفق   آخر  إلى  بلد   من  تختلف  معينة  اً أهداف  تعتمد  الحوافز   سياسة  فإن   ،عام  بشكل
  بحيث  المجتمع، في المنتجة األنشطة وزيادة االستثمارات ربحية وتحسين ستثمارات،لال عالية مخاطر  تخفيض حول تتمركز
 األخرى.  العوامل  جميع ثبات مع الضريبية، الحصيلة زيادة وبالتالي ،اإلجمالي المحلي الناتج زيادة في ذلك ينعكس

 
 أهمها: (2010 مهاني،)عدة  أنواع  إلى الحوافز األدبيات وتقسم

 الماضية.  السنوات  من لةرحّ الم   للخسائر الضريبية المعاملة .1

 االحتساب. في المعجل االهتالك طريقة استخدام .2

 الرأسمالية. لألرباح التشخيصية المعاملة .3

 والمؤقتة.   الدائمة اإلعفاءات .4

 يزية. يالتم الضريبية األسعار .5

 . المستوردة األجهزة بعضل واالستيراد بالتصدير تتعلق حوافز .6

 . السداد وأوقات التحصيل  بآلية تتعلق حوافز .7

 
  إنها ف  خر،آب  أو  بشكل  ،االستثمار  تشجيع  وقانون   ،الدخل  ضريبة  قانون   في  إليها  مشار  العناوين  هذه  جميع  أن  وعلى الرغم من

 ناحية  من  بتحقيقها.  الكفيلة  واإلجراءات  بالنصوص  للخروج  ودراسة   تحليل   إلى  وبحاجة   ،الحالي  شكلها  في   كافية  غير  تعتبر
 ،التحفيز  عملية  من  المرجوة  األهداف  لتحقيق  وتنفيذية  تشريعية  اً ونصوص  إجراءات  تتطلب  التحفيز  أنواع  إقرار  فإن   ،أخرى 
 يلي:  ما (2021 ،الدين )صالح التحفيز نجاح يتطلب حيث

 
 االستهالكي.  اإلنفاق وليس ،اإلنتاجية المشاريع  دعم على التحفيز تركيز .1

 والبيروقراطية.  اإلدارية التعقيدات  وإلغاء واستقرار  أمان من لالستثمار المالئم المناخ توفير .2

  على   العائد  رفع  سياسات  عن   والعدول  ،مدخرين  ال  مستثمرين  يكونواعلى أن    األفراد  وتشجيع  المكلفين  قاعدة  توسيع .3
 الودائع. 

 بشكل  الضريبية  والقضايا  ،عام  بشكل  االقتصادية  القضايا  معالجة   في  عالية  وفعالية  كفاءةوذي    نزيه  قضائي  نظام  وجود .4
 التشريعات.  وتوحيد ،خاص

 الضريبية.  الدوائر قبل من المكلفين بين التعامل وشفافية عدالة .5
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  المالي   النظام  وفاعلية  بكفاءة  المكلف  لدى  الثقة  يبعث  الذي  األمر  للدولة،   العامة  الموازنة  وتدقيق  وتنفيذ  إعداد  شفافية .6
 العام. 

  أشكال   أهم  من  أن  كما  الضريبية.  الدوائر  توغل  ضد  وتوازن   عدالة  وخلق  وقانونياً   دستورياً   المكلف  لحقوق   حماية  توفير .7
  الدوائر   تفرد  أو  بتوغل  السماح  وعدم  ،المكلف  وحقوق   وضمان  الضريبية  اإلدارة  سلطات  بين  توازن   خلق  الضريبي  التحفيز

 التالية:  (2021 ،الدين )صالح الضمانات إلى اإلشارة يمكن حيث بالمكلفين، الضريبية

 

 الفردية.  الحرية  وضمان ،للمعيشة األدنى الحد بضمان تتعلق ورقابية سياسية ضمانات •

 . هوبعد ه،وأثناء ،الضريبي الفحص قبل ما رقابية ضمانات •

  ، والطعن   ،الضريبية  اإلدارة  أمام  باالعتراض  المكلف  ضمانات  مثل  القانون   في  أخرى   وضمانات جبائية    ضمانات •
 القضاء.  إلى اللجوء في والحق

  الزائدة الضريبية المبالغ استرجاع  في  والحق والطعن  االعتراض مراحل  كافةاستنفاد  بعد نهائي بشكل  الضريبة دفع •
  ، المدفوعة  الضريبية  وتقاص  تشجيعي  خصم  على  الحصول  فرصة  المكلف  منح  إلى  إضافة  المستحقة،  الضريبة  عن

 معينة.  حاالت في الضريبة مبلغ  وتقسيط
 ونظام   ،عام  بشكل  الضريبي  النظام  وإصالح  بتفعيل  والمتعلقة  المذكورة  االقتراحات  حول   قةمعمّ   تفصيلية  دراسة  إجراء •

 النتائج  اإلصالح  يحقق  ال  حيث  ،الدخل  ضريبة  إدارة  وفعالية  وكفاءة  هيكل  ذلك  في  بما  ،خاص  بشكل  الدخل   ضريبة
  اإلصالح   تم   قد  يكون   وبهذا   ،كافة   المطلوبة  واإلدارية  التشريعية  اإلصالح  وعوامل  عناصر  اكتمال  بعد  إال   المطلوبة

 . ونظامها الدخل   ضريبة لقانون  الشامل
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