
ه 

  فهرس المحتويات 
  الصفحة  الموضوع 

  ج  اإلهداء

  د  الشكر والتقدير

  هـ  فهرس المحتويات 

  ح  فهرس الجداول 

  ي  المصطلحات

  ك  باللغة العربية الملخص

  1                             المقدمة           

  3  مشكلة الدراسة                                             

  4  أهمية الدراسة                                             

  5  أهداف الدراسة                                             

  5                        مبررات الدراسة                         

  6  حدود الدراسة                                              

  6  منهجية الدراسة                                                   

  7 والتنمية االقتصاديةالنظام الضريبي: األولالفصل 

  8  مزايا النظام الضريبي واركانه : المبحث األول

  8 النظام الضريبي مزايا : لفرع األولا

  11             أركان النظام الضريبي: الثاني الفرع

  14    ثر الهيكل االقتصادي على هيكل النظام الضريبيأ: الفرع الثالث

  17  االقتصاديةة التنمي: الثاني المبحث

  17               اإلطار العام للتخلف االقتصادي        :الفرع األول

  20  تنمية االقتصادية                                ال: الفرع الثاني

  28   في فلسطين الضرائب والتنمية االقتصادية: الفرع الثالث

  31  السياسة الضريبية واآلثار االقتصادية للضرائب : المبحث الثالث

  32   ضريبية في تحقيق النمو االقتصاديدور السياسة ال: الفرع األول

  34   ثار االقتصادية للضرائباآل: الفرع الثاني

  39  دور الضرائب في تحقيق العدالة التوزيعية: الفرع الثالث



و 

  الصفحة  الموضوع 

  43                                      تطور الضرائب في فلسطين: الفصل الثاني

  47مرحلة االنتداب و ما بعد االنتداب                          : المبحث األول

  47االنتداب البريطاني     المتبع في حكومة النظام المالي :الفرع األول

 بخصائص النظام المالي المتبع في حكومة االنتـدا : الفرع الثاني

  البريطاني                   

50  

االنتـداب   حكومـة  توجهات السياسة الضريبية في: الفرع الثالث

                                             البريطاني            

51  

  59سرائيلي                                 إلمرحله االحتالل ا :المبحث الثاني

  59                      القوانين الضريبية زمن اسرائيل: األول الفرع

  62        النظام الضريبي في عهد االحتالل االسرئيلي : الفرع الثاني

  67سرائيلية                        السياسة الضريبية اإل :الفرع الثالث

  76مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية                           :المبحث الثالث

  76السياسة الضريبية الفلسطينية                         : األول الفرع

  76                           النظام الضريبي الفلسطيني :الثانيالفرع 

  82  السياسة الضريبية الفلسطينية في تنميةاالقتصاد الفلسطينيدور: الفصل الثالث

  83    السياسة الضريبية وأهدافها ومالمحها: األول المبحث

  83                  السياسة الضريبية وتوجهات تعريف: الفرع األول

  86                    ف العامة للسياسة الضريبيةاألهدا: الفرع الثاني

  91  السياسة المالية المطبقة في المناطق الفلسطينية: الفرع الثالث

  95السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة              :المبحث الثاني

  95لدخل                  مفهوم وأساليب الضريبة على ا: الفرع األول

  97قانون ضريبة الدخل في فلسطين                     : الثاني الفرع

  105سياسة ضريبة الدخل في مجال تشجيع االستثمار     : الثالث الفرع

  122  ةالحد من البطال سياسة ضريبة الدخل في: الفرع الرابع

  129        السياسة الضريبية في مجال الضرائب غير المباشرة: المبحث الثالث

  129مكونات الضرائب غير المباشرة                      : الفرع األول

  140المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية                 : الفرع الثاني

  142دور اإليرادات الجمركية في تمويل الموازنة العامة   : الفرع الثالث



ز  

  الصفحة  الموضوع 

  144  النتائج

  146  التوصيات

  147  قائمة المراجع

 b  باللغة االنجليزية الملخص

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




