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قـة فـي االراضـي    تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضـريبية المطب 

، والتعرف على دور هذه السياسات فـي  دراسة النظام الضريبي الفلسطيني ة من خاللالفلسطيني

مـدى  شعب الفلسـطيني و الية التي يمر بها الحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الأح

  .االجتماعية والسياسية السائدة في فلسطينمالئمتها لالوضاع االقتصادية، 

في الفصل االول تناولت الدراسة مفهوم النظـام  : وقسمت هذه الدراسة الى ثالث فصول

ثـالث  الـى   هذا الفصـل  وقد قسم وعالقة الضرائب بالتنمية االقتصادية،الضريبي بشكل عام 

اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعالقة الضرائب بالتنميـة االقتصـادية    مباحث تناولت

والدور االقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية واالثار االقتصادية المترتبـة علـى فـرض    

  . الضرائب

في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خالل التطرق الى 

ة التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم الحقبات التاريخي

الحكـم   هذا الفصل الى ثالث مباحث في المبحث االول تناولت الدراسة تطور الضـرائب منـذ  

وقد تم التطرق أيضـاً إلـى قـانون     العثماني الى ما بعد فترة االنتداب البريطاني على فلسطين

والذي كان معموالً به في الضفة الغربية منذ العـام   1964لعام  25رقم ضريبة الدخل األردني 

 2004لعام  17حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  2004وحتى العام  1964

االحتالل االسـرائيلي وتنـاول   القوانين الضريبية زمن  الضرائب و أما المبحث الثاني فقد تناول

  .بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني ريبية الفلسطينيةث الثالث السياسة الضالمبح



ل 

أما الفصل الثالث واالخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع 

ثـالث مباحـث تناولـت السياسـة     ، وقسم هذا الفصل الى ودورها في تنمية االقتصاد الوطني

لك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيـق  الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذ

  .االثار االقتصادية لفرض الضرائب

وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي اال اداة لتخطيط 

وتوجيه لالقتصاد االسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة السرائيل، كذلك فان تصـميم  

ة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة السياس

  . في فلسطين




