
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملخص

 ضريبة الدخل الفلسطينية دوائرفي  الحوكمةمدى تطبيق معايير 

وأثرها في زيادة كفاءة وفاعلية محافظات الضفة الغربية في 

  األداء

  إعداد

  بيان عمرو

دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية في   ، وقد اقتصر علىم2010البحث في العام  اهذ يأجر

إلى  البحث اهذ ، وقد هدفدائرة ضريبة دخل) 14(محافظات الضفة الغربية والبالغ عددها 

في محافظات الضفة  ضريبة الدخل الفلسطينية دوائرفي  الحوكمةمدى تطبيق معايير  تقييم



 

 

المنهج الوصفي التحليلي  الباحثة اتبعت، حيث وأثرها في زيادة كفاءة وفاعلية األداء الغربية

 ثانوية من الكتب والدوريات واألبحاث مصادر علىلتحقيق أهداف البحث، واعتمدت 

باستخدام توزيعها  عن طريق استبانه تم ،أولية مصادروكذلك اعتمدت على  والمؤتمرات،

حيث . ضريبة الدخل في الضفة الغربيةعلى مكاتب أسلوب العينة القصدية من مجتمع البحث 

وقد عملت الباحثة  ،استبانه صالحة للتفريغ )37( ولكن تم استرجاع ،استبانه) 45(تم توزيع 

األوساط الحسابية الديموغرافية، وعلى استخراج التكرارات والنسب المئوية للعوامل 

النظام والترتيب، اإلفصاح والشفافية، ( المختلفة معايير الحوكمةواالنحرافات المعيارية لفقرات 

حيث أشارت  ،)واالستقاللية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، والوعي االجتماعي، والنزاهة

في دوائر الضريبة، وهذا  الحوكمة لمعاييربشكل متوسط  اًن هناك تطبيقإلى أاألوساط الحسابية 

ات عملها، كما ليوائر الضريبية بالحوكمة وآفي الد نعدم معرفة الكثير من المسؤوليعائد إلى 

 معاييرو ،الفاعلية والكفاءة من جهة  ن هناك عالقة ارتباط قوية بينأشارت النتائج إلى أ

 رتباطارتباط بيرسون حيث أشار معامل امن خالل معامل وذلك  ،من جهة أخرى الحوكمة

ارتباط ن معامل إلى أائج وكذلك أشارت النت ،)0.91( إلى الحوكمةالكفاءة وبيرسون بين 

، وهذه النتائج تؤكد على أن تطبيق الكفاءة )0.80( إلى الحوكمةبين الفاعلية وبيرسون 

  بةدوائر ضريوالفاعلية في  

 .كحزمة واحدة الحوكمة معاييريتطلب تطبيق الدخل الفلسطينية 

السياسية  ةالحوكمة، وتوفير البيئ بمعاييروقد أوصت الباحثة بضرورة االلتزام 

 للحوكمةوالعمل على توفير دليل عملي  ،لتطبيقها ضريبة الدخلالمناسبة في دوائر  واالقتصادية

ز الشفافية والنزاهة والعدالة والمسؤولية وااللتزام األخالقي يعز في مؤسسات القطاع العام



 

 

زيادة عدد الدورات والتدريب لدى وكذلك أوصت الباحثة وزارة المالية بضرورة  .بالوظيفة

معايير الحوكمة بشكل يعزز الكفاءة والفاعلية ويساعد لزيادة مقدرتهم على التعامل مع موظفيها 

لتركيز على اوكذلك . في تحقيق الوفرة في العائدات الضريبية وعدم المساس بالمصلحة العامة 

في إرساء قواعد الحكم الرشيد والعمل  ها دور فعاللما ل الحوكمةهمية زيادة وعي الموظفين بأ

على تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء والمستشارين مهمتها اإلشراف على تطبيق الحوكمة في 

  .  دوائر القطاع العام الفلسطيني

   




