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شكر وتقدير

في  مهماً  إجنازاً  الضريبية”  العدالة  “مؤشر  تقرير  يُعتبر 
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الضريبية”. 
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الوقت  من  الكثير  بذال  الذَين  جابر  فراس  والسيد  الكرمي 
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العدالة  وشبكة  الفني(،  وطاقمها  املشاريع  فريق  )وخاصة 
تطوير  في  واملساعدة  الدعم  على  أفريقيا   - الضريبية 

منهجية مشتركة إلعداد هذا التقرير.

والشكر موصول للفريق في مؤسسة مفتاح على التزامهم 
التقرير  هذا  وإصدار  نشر  في  املكثفة  وجهودهم  املتواصل 
والذي يقوم بدراسة  الوطن؛  الفريد من نوعه على مستوى 
في  الضريبي  والنظام  املالية  السياسات  واستكشاف 

فلسطني من منظور اجتماعي.
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قائمة االختصارات

CIT:  Corporate Income Tax ضريبة الدخل للشركات

 CSR: Corporate Social Responsibility املسؤولية االجتماعية للشركات

CSO:  Civil Society Organization مؤسسة مجتمع مدني

FTA:  Free Trade Agreement اتفاق التجارة احلرة

FTM: Fair Tax Monitor مؤشر العدالة الضريبية

FY: Financial Year السنة املالية

 GDIT: General Directorate of Income Tax اإلدارة العامة لضريبة الدخل

 GDP: Gross Domestic Production الناجت احمللي اإلجمالي

 IFF: Illicit Financial Flows التدفقات املالية غير املشروعة

 ILO: International Labour Organization منظمة العمل الدولية

IMF: International Monetary Fund صندوق النقد الدولي

 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit
 Institutions

املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
العامة واحملاسبة

ITA: Income Tax Act قانون ضريبة الدخل

LGs: Local Governments احلكومات احمللية

 MIFTAH: The Palestinian Initiative for the Promotion of
Global Dialogue and Democracy

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي 
والدميقراطية “مفتاح”

MoEHE: Ministry of Education and Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

MoF: Ministry of Finance وزارة املالية

MoH: Ministry of Health وزارة الصحة

SMEs: Small & Medium Enterprises الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم

NDP: National Development Plan خطة التنمية الوطنية

NIS: New Israeli Shekel شيكل إسرائيلي جديد

OPT: Occupied Palestinian Territories األراضي الفلسطينية احملتلة

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 PIEFZA: Palestinian Industrial Estates and Free Zones
 Authority

الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية 
احلرة

 PIPA: Palestinian Investment Promotion Agency هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 PIT: Personal Income Tax ضريبة الدخل الشخصي

 PLC: Palestinian Legislative Council اجمللس التشريعي الفلسطيني

 PLO: Palestinian Liberation Organization منظمة التحرير الفلسطينية

PA: Palestinian Authority السلطة الوطنية الفلسطينية

 PPFI: Palestine Public Finance Institute املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

SAACB: State Audit and Administrative Control Bureau ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 TIN: Tax Identification Number رقم الهوية الضريبية

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and De-
 velopment

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني “األونروا”

VAT: Value Added Tax ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(

WTO: World Trade Organization منظمة التجارة العاملية
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معجم المصطلحات

صافي اإلقراض/االقتراض: هو صافي الرصيد التشغيلي – صافي االقتناء لألصول غير املالية. يشمل ذلك 
صافي اإلقراض املدفوع من وزارة املالية وصافي اإلقراض اخملصوم من إيرادات املقاصة؛ وعلى وجه اخلصوص 

الدفعات التي يتم دفعها من ِقَبل السلطات احمللية وشركات الكهرباء الفلسطينية. 

ومنها  واملمتلكات،  والثروة  الدخل،  على  جبايتها(  يتم  )التي  املفروضة  الضرائب  هي  املباشرة:  الضرائب 
ضريبة الدخل، وضريبة الدخل للشركات، وضريبة األمالك وضريبة األرباح الرأسمالية. في هذا السياق، يقع 

العبء الضريبي دوماً على شخص أو كيان معني، وال ميكن حتويله من ِقَبل دافع الضريبة ألي شخص آخر.

اإلنصاف/العدل: أن يدفع األغنياء والناس من ذوي اإلمكانات األكبر ضرائب أكبر )اإلنصاف العمودي( وأن يدفع 
دافعي الضرائب الذين يعيشون في ظروف متشابهة نفس مبالغ الضريبة )اإلنصاف األفقي(.

العدالة في الضرائب، وتقارن بني مستويات  أداة تقيس مستوى  الضريبية: هو عبارة عن  العدالة  مؤشر 
وتوجهات الظلم الضريبي املوجود في األنظمة الضريبية للدول اخملتلفة والنظر إليها على مدارٍ زمني.

نظام ضريبي عادل: هو نظام ضريبي ميكن اعتباره عادالً وتتوفر فيه املواصفات التالية: )1( متصاعد ويخدم 
كآلية إلعادة توزيع الدخل بشكل حساس للنوع االجتماعي، )2( يتيح اجملال لتحصيل اإليرادات الكافية لتأدية 
 )4( للنخبة،  الضريبية  إزالة اإلعفاءات واحلوافز  أو  إلغاء   )3( الضرورية،  وتوفير اخلدمات  الوظائف احلكومية 
يعالج أسباب الهروب غير املشروع لرأس املال والتهرب الضريبي من ِقَبل الشركات الدولية والناس األغنياء.

التدفقات املالية غير املشروعة: هو حترك األموال املكتسبة أو احملوَّلة أو املستخَدمة بشكل غير مشروع 
عبر احلدود. قد يكون مصدر تلك التحويالت العابرة للحدود الرشوة، أو السرقة من ِقَبل مسئولني حكوميني، 
أو االجتار باخملدرات أو األسلحة أو البشر، أو التهريب، أو التهرب من الضرائب التجارية، أو سوء التسعير أو 

أسعار التحويل التعسفية.

وضريبة  )ض.ق.م.(،  املضافة  القيمة  ضريبة  مثل  االستهالك،  على  الضرائب  هي  املباشرة:  غير  الضرائب 
املبيعات، والضريبة على السلع واخلدمات، والرسوم اجلمركية واملكوس. وبشكل عام، تُعتبر هذه الضرائب 

تراجعية/تنازلية باملقارنة مع الضرائب املباشرة.

لديهم  الذين  أولئك  على  األكبر  العبء  تضع  ضريبة  هي  التصاعدية  الضريبة  إن  التصاعدية:  الضريبة 
إمكانيات أكبر للدفع، وعادةً ما يتم تطبيق هذه الضرائب من خالل ضريبة الدخل. إن الضريبة التصاعدية 
هي الضريبة التي تشهد تصاعداً )زيادةً( في نسبة الضريبة مع زيادة الدخل؛ مبعنى أن أولئك الذين يجنون 

دخالً أكبر سيدفعون نسب ضريبية أعلى.

اإلنفاق العام: هي النفقات احلكومية املرتبطة بالبنية التحتية العامة، والسلع واخلدمات االجتماعية مثل 
التعليم والصحة.

الضريبة التنازلية: خالفاً للضريبة التصاعدية، الضريبة التنازلية هي ضريبة يدفع فيها جميع األشخاص 
نفس مبلغ الضريبة بغض النظر عن دخلهم أو قدرتهم على الدفع، أو قد تكون ضريبة تقل فيها نسبة 
الضريبة مع زيادة املبلغ اخلاضع للضريبة. ويؤدي ذلك لعبء ضريبي أكبر على أولئك الذين لديهم قدرة أقل 
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على دفع الضرائب )أي الفقراء( باملقارنة مع الذين لديهم قدرة أكبر على الدفع )األغنياء(. وعادةً ما يتم اعتبار 
الضرائب غير املباشرة مبثابة ضرائب تنازلية. 

ضريبة املبيعات: هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على مبيعات السلع واخلدمات. قد يتم فرض هذه 
الضريبة كنسبة مئوية من اإليرادات اإلجمالية )مثل الضرائب القيمية( أو كمبلغ محدد لكل وحدة ملنتج. 
البائع مسؤولية حتصيل وحتويل هذه  يتحمل  ولكن  املشتري  ِقَبل  الضريبة بشكل عام من  دفع هذه  يتم 
الضريبة للسلطات املعنية. يتم تصميم أغلب ضرائب املبيعات كضرائب استهالكية )مثل الضريبة على 
)على  التجارة  أو  اإلنتاج  في عملية  واحدة  في مرحلة  الضريبة  االستهالكية(. ميكن جباية هذه  النفقات 
سبيل املثال أثناء التصنيع أو عند البيع باجلملة أو املفرق( أو على مراحل عديدة )مثل ضريبة القيمة املضافة 

 .)turnover tax( أو الضريبة على رقم املبيعات

التجنب الضريبي: هو السعي للتقليل من الضريبة املدفوعة إلى أكبر قدر ممكن. يهدف التجنب الضريبي 
للتقليل من دفع الضرائب من خالل ترتيب األمور بشكل يتماشى مع نص القانون ولكن ليس بروح القانون. 
إحدى األساليب الشائعة للتجنب الضريبي تنفيذ العمليات واملعامالت بدون أي هدف اقتصادي وفقط من 
أجل التقليل من االلتزام الضريبي. على الرغم من أن التجنب الضريبي قد يكون قانونياً بامتياز، كثيراً ما 

تتعارض هذه املمارسة مع نية )روح( القانون، وعادةً ما تكون تلك املمارسة سيئة من الناحية األخالقية.

وعادةً  قانوني.  واحتيالي وغير  الضرائب بشكل منقوص  دفع  أو  الضرائب  دفع  هو عدم  الضريبي:	 التهرب	
َّرة، وبشكل عام يتم املعاقبة على ذلك  ما ينطوي التهرب الضريبي على اإليرادات غير املعلنة والوثائق املزو

مبوجب القانون اجلنائي.

ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(:	هي نوع من الضرائب املفروضة على رقم املبيعات )turnover tax( وتتم 
جبايتها في كل مراحل اإلنتاج والتوزيع. في الوضع املثالي، تنطبق ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.( على 
جميع السلع واخلدمات املستهَلكة، ولكن في الوضع الفعلي تُفرَض هذه الضريبة على االستهالك النهائي 
الذي يتحمل فيه مزوّدو البضائع واخلدمات مسئولية حتويل هذه الضريبة للسلطات الضريبية. إن ضريبة 

القيمة املضافة هي نسبة مئوية من السعر الذي يفرضه املزود على الزبون.

ضريبة الثروة: هي ضريبة مبنية على القيمة السوقية لألصول التي ميتلكها األفراد. تشمل هذه األصول 
املقدرة  والقيمة  اخلاصة،  والسيارات  الثابتة،  واألصول  واألسهم،  املصرفية،  والودائع  النقود،  احلصر(  )ال 
املاّلك  يشغلها  التي  واملساكن  النقدية،  والتمويالت  التقاعدية،  املعاشات  وخطط  العقارية،  للممتلكات 
العقارات،  على   )ad valorem tax( القيمية  الضريبة  الثروة:  ضريبة  أمثلة  ومن  االستثمارية.  والصناديق 
والضريبة على األصول املالية غير امللموسة. ومن اجلدير بالذكر أن هذا النوع من الضرائب ليس موجوداً في 
جميع الدول. تتمثل ضريبة الثروة في هذه الدراسة من خالل ضريبة األمالك، وضريبة األراضي وضريبة األرباح 

الرأسمالية.
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الملخص التنفيذي

في متويل  أساسياً  دوراً  تلعب  الضرائب  أن  التنمية  أجل  التمويل من  املتحدة حول  الفني لألمم  الفريق  يرى 
اإلنفاق احلكومي املرتبط باخلدمات االجتماعية األساسية كالتعليم، والرعاية الصحية والضمان االجتماعي. 
تظهر  الكافية.  الضريبية  اإليرادات  لتحصيل  الناس  واملستجيب الحتياجات  الفعال  العام  اإلنفاق  يحتاج 
التجربة السابقة أن الهيكليات الضريبية )بغض النظر عن روعتها كحبر على الورق( لديها فاعلية محدودة 
جداً إذا مت تطبيقها بشكل فاسد أو بدون كفاءة. نتيجة لذلك، هناك حاجة لبناء نظام ضريبي بسيط يتمتع 
بالشفافية واملساءلة، وأن تكون هناك إدارة ضريبية خالية من الفساد وناجحة في تقليل التهرب والتجنب 

الضريبي.1  

ل كافياً، وإمنا أيضاً عندما يقوم صنّاع  تُعتبر إدارة اإليرادات العامة فعالة ليس فقط عندما يكون املبلغ احملصَّ
تربط بني اإليرادات من جهة واملؤشرات االقتصادية  القرار السياسيني ببناء خطة شاملة ومدروسة جيداً 
واالجتماعية الكلية )ماكرو( من جهة أخرى. لكن األهم من ذلك هو أن تقوم اإليرادات وهيكليتها باملساهمة 
واخلدمات  الصحة  )التعليم،  العامة  اخلدمات  لتحسني  الالزم  الدعم  وتوفير  االجتماعية  العدالة  في 
االجتماعية( للجميع. أما اإلدارة الضريبية السيئة فتتجه نحو زيادة حتصيل الضرائب من خالل التركيز على 
قطاعات الدخل القليل )من خالل الضرائب غير املباشرة( أو الفئات االجتماعية التي يسهل فرض الضرائب 
عليها مثل موظفي القطاعات العامة واخلاصة الذين يخضعون لالقتطاع من مصدر الراتب. إن نظام الضريبة 
العادل هو أحد األسس الرئيسية للعدالة االجتماعية، وهو يحدد العالقة بني الدولة واملواطنني ويطبق العقد 
 االجتماعي بشكل فعال ويُعتبر أداة فعالة يتم تصميمها للتقليل من عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية.2

 
والدول  النامية  الدول  في  احلالية  بالسياسات  املرتبط  النقاش  مقدمة  في  هو  املساواة  عدم  موضوع  إن 

املتقدمة على حٍد سواء.3

يخضع النظام الضريبي الفلسطيني للتعقيدات في الهيكلية نظراً لهيمنة االحتالل على غالبية اآلليات 
القانونية املرتبطة بفرض الضرائب، فضالً عن سيطرته املطلقة على احلدود واملوانئ. باإلضافة لذلك، يرتبط 
النظام الضريبي الفلسطيني ببروتوكول باريس االقتصادي الذي قام بالتعزيز من هيمنة االحتالل وال يعطي 

السلطة الفلسطينية أي سيادة حقيقية فيما يتعلق بالضرائب. 

في السياق الفلسطيني، تُعتبر آثار السياسات الضريبية واستجابتها للعدالة االجتماعية مبثابة مواضيع 
جديدة للبحث العلمي.4 

الفلسطيني  الضريبي  النظام  أن  فرضية  بوضوح  تدعم  رصد  وعمليات  ووافية  كافية  أسباب  هناك 
في  االعتبار  بعني  االجتماعي  النوع  على  التداعيات  يأخذ  وال  االجتماعية  للعدالة  يستجيب  ال 
نتيجة  والنساء.  الرجال  وبني  والفقراء  األغنياء  بني  املساواة  عدم  لتوسيع  أدى  مما  املّتبعة،  السياسات 
موضوع  في  املوجودة  الفجوات  حول  األدلة  لتوفير  اجملال  هذا  في  املتعمق  البحث  يسعى  لذلك، 
سلبي  غير  بشكل  املساواة  عدم  حاالت  تؤثر  فلسطني.  في  والفرص  والثروة  الدخل  وتوزيع  الضرائب 
على  جداً  كبيرة  مالية  أعباء  وتضع  البالد،  في  اجملتمعية  الفئات  وأضعف  أفقر  على  متناسب  وغير 
املساواة5 بعدم  اخلاص  جيني  معامل  أن  نقول  أن  ويكفي  الوسطى.  والطبقة  املنخفض  الدخل   ذوي 
)Gini Coefficient( هو 35 باملئة في فلسطني؛ ويُعتبر هذا الرقم عالياً جداً باملقارنة مع الدول التي تشهد 

ظروفاً مشابهة.6
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األراضي  أن تصنيف  إلى  )CRII( يشير  انعدام املساواة  أن مؤشر االلتزام باحلد من  بالذكر أيضاً  ومن اجلدير 
 الفلسطينية احملتلة هو 85 في حني أن تونس حصلت على 40 وكانت أفضل دولة عربية من ناحية هذا املؤشر.7 

كان  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  عقدين  آخر  في  املتقلب  االقتصادي  النمو  تباطؤ  إلى  باإلضافة 
فلسطني  في  للفقراء  مقصياً  النمو  هذا  كان  بالشمول.  يتميز  ولم  عادل  بشكل  موزعاً  غير  النمو  هذا 
 وساعد في جعل األغنياء يكسبون ثروات أكبر. وعلى الرغم من حتقيق منو تراكمي فعلي يفوق ال40 باملئة8

في السنوات العشرة األخيرة في االقتصاد الفلسطيني، زاد متوسط األجر اليومي الفعلي للعمال فقط 
بنسبة ضئيلة. يشير هذا األمر إلى أن عدد قليل من األثرياء الفلسطينيني متتعوا بغالبية الفائدة اجملنية 
متوسط  أن  إلى  البيانات  تشير  الالمساواة.  معدالت  ارتفاع  في  األمر  هذا  وساهم  االقتصادي،  النمو  من 
األجر اإلسمي )average nominal wage(  للعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة زاد بنسبة 13 باملئة بني 
السنوات 2007-2015، أي من 73.7 شيكل إلى 83.2 شيكل لليوم الواحد.9 وإذا مت األخذ بعني االعتبار الزيادة 
التراكمية في مؤشر أسعار املستهِلك )Consumer Price Index(، سنرى بأن متوسط األجر احلقيقي شهد 
مع  باملقارنة  املنخفض متدنية  الدخل  ذوي  العمال من  لذلك، كانت حصة  نتيجة  الفترة.  تلك  في  ركوداً 
الزيادة املشهودة في الناجت احمللي اإلجمالي في السنوات 2008-2014، في حني أن أغلب النمو االقتصادي فاد 

فقط األغنياء الذين ميتلكون رأس املال والشركات.10

حتى اآلن، تواجه فلسطني نسب عالية للبطالة والفقر، والظروف املعيشية املتدهورة، والزيادة في العجز 
التجاري. حتتاج هذه الظروف لسياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تختلف بشكل كبير عن تلك التي 
11.1994  إن النظام الضريبي هو في مقدمة هذه  مت تبنيها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 
السياسات ألنه يؤثر بشكل كبير وفوري على الظروف املعيشية جلميع املواطنني. على الرغم من التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية لالحتالل املتواصل، متيَّزت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بسلطة تقديرية 
كبيرة نسبياً من ناحية إدارة السياسات الضريبية. ومن اجلدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية ال متتلك 
سلطة تقديرية كبيرة في السياسات األخرى املرتبطة باالقتصاد الكلي )وخاصًة في السياسات التجارية 

والنقدية(.

لم يؤدي تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية للتقويض من هيمنة االحتالل الذي منع أي تطور للسيادة 
الفلسطينية. عالوة على ذلك، مت التعزيز من دور االحتالل من خالل آليات جديدة كاتفاق باريس االقتصادي 
الذي مّهد الطريق لالحتالل ملواصلة عمليات النهب والسلب وتفشي الفقر في اجملتمع الفلسطيني. كما 
أن ممارسات وسياسات االحتالل منعت من تطوير أساليب ووسائل اإلنتاج الزراعي والصناعي. إن “شرعنه”  
الهيمنة اإلسرائيلية واستغالل األدوات واآلليات اخملتلفة وتطبيقها من خالل ممثلني وسطاء أدى للتقليص 
من إمكانية حتديد آثار هذه األدوات على الرغم من أن احملتويات والتداعيات بقيت نفسها. أدى ذلك لوجود 
استقرار في خيارات السوق احلرة التي يتحكم بها االحتالل اإلسرائيلي وتبني مبادئ الليبرالية االقتصادية. 
التي  التجارية  االتفاقيات  وزيادة  اإلنتاجية،  القطاعات  تقلص حجم  أخرى مثل  آلثار سلبية  ذلك  أدى  كما 

تعتمد على االحتالل، واالعتماد على الضرائب الصارمة من أجل دفع النفقات األمنية والرواتب.12
 

ودولة  الفلسطينية  السلطة  بني  العالقة  جوانب  جميع  بإدارة  االقتصادي  باريس  وبروتوكول  اتفاق  يقوم 
االحتالل، وهذا األمر جعل اجملاالت اخلاضعة للسلطة الفلسطينية معتمدة بشكل كامل على االقتصاد 
اإلسرائيلي مع نفس األنظمة اجلمركية باستثناء اإلعفاءات اجلمركية املرتبطة ببعض املبالغ أو البضائع 
القادمة من األردن ومصر. يرى علماء االقتصاد واخلبراء أن هذا النوع من العالقات االقتصادية جعل االحتالل 
مربحاً ألن اتفاق باريس االقتصادي كان مبنياً على أساس اقتصادي متني بني السلطة الفلسطينية ودولة 
االتفاق  هذا  لكن  التجارية.  وعالقاتهما  املشتركة  على مصاحلهما  للحفاظ  االتفاق  هذا  وسعى  االحتالل 
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جعل من األراضي الفلسطينية مشروعاً اقتصادياً مربحاً لالحتالل وجعل من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية االحتالل األرخص ثمناً في العالم.13

نتيجة لذلك، يهدف تقييم املكونات اخملتلفة لنظام الضريبة الفلسطيني لفتح باب النقاش العام حول 
راسمي  ودوائر  الفلسطينيني  املواطنني  الداخلي بني  باحلوار  تتعلق  األمور  احلالية؛ وهذه  السياسات  عدالة 
السياسات في الوزارات الفلسطينية. يذكر هذا التقرير أنه، في السنوات العشرة األخيرة، قانون ضريبة 
الدخل هو القانون الضريبي الوحيد الذي شهد تعديالت كثيرة وأن النظام الضريبي ال زال يواجه صعوبة 
في تنظيم جميع اجلوانب الضريبية وتعزيز اإلدارة الضريبية. نتيجة لذلك، يسعى هذا التقييم للمساهمة 
في تطوير نظام اإليرادات في األراضي الفلسطينية احملتلة انسجاماً مع األهداف االجتماعية واالقتصادية 
مباشر(  وغير  مباشر  )بشكل  أقوى  مالي  دعم  تقدمي  إلى  الدعوة  مع  الفلسطينية  احلكومة  من  املعلنة 

للفئات األضعف واألكثر تهميشاً في اجملتمع الفلسطيني.
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األهداف الفرعية

إن الهدف من مؤشر العدالة الضريبية في األراضي الفلسطينية احملتلة )FTM OPT( هو تزويد اجلمهور العام 
)املواطنني( ومؤسسات اجملتمع املدني بالتحليل الكمي والنوعي ونظرة عامة حول جميع مكونات النظام 
الضريبي الفلسطيني. يعتمد مؤشر العدالة الضريبية على البيانات املتاحة للعموم فيما يتعلق بالعبء 
الضريبي، وتوزيع الضرائب، وإدارة الدائرة الضريبية من أجل تأسيس قاعدة استداللية جيدة للتقييم الفعال 

لعدالة النظام الضريبي وحتديد الفجوات والعواقب املرتبطة بالسياسات احلالية.

يهدف هذا املؤشر على وجه اخلصوص ملايلي:

التشريعية . 1 التغييرات  حول  تاريخية  وحملة  فلسطني  في  املفروضة  الضرائب  ألنواع  ل  مفصَّ التحليل 
واإلدارية في النظام الضريبي في األراضي الفلسطينية احملتلة.

إبراز بعض التوجهات املرتبطة بتطوير السياسات وتداعياتها.. 2

قياس حجم وبنية وتوزيع العبء الضريبي )توزيع ضريبة الدخل بني األشخاص والشركات( ومساهمة . 3
عة اإلجمالية. الضرائب املباشرة وغير املباشرة في اإليرادات اجملمَّ

حتديد وتقييم العدالة الضريبية بالتوافق مع اإلطار املشترك للبحوث )CRF( الذي مت تطويره من ِقَبل . 4
مؤسسة أوكسفام، و”شبكة العدالة الضريبية ألفريقيا” ومنهجية الشركاء،14 وفقاً ل6 فئات رئيسية:

أوالً: نظام الضريبة التصاعدي؛أ. 
ثانياً: اإليرادات الكافية، والتهرب الضريبي والتجنب الضريبي؛ ب. 
ثالثاً: اإلعفاءات الضريبية املدارة بشكل جيد؛ت. 
رابعاً: اإلدارة الضريبية الفعالة؛ث. 
خامساً: اإلنفاق العام املناصر للفقراء؛ج. 
سادساً: األموال العامة الشفافة واخلاضعة للمساءلة.ح. 

حتديد السياسات واملمارسات الرئيسية التي تؤثر على عدالة النظام الضريبي.. 5

اقتراح التوصيات املرتبطة بالسياسات التي تساهم في حتّسن النظام الضريبي احلالي وتدعم مبدأ . 6
التصاعدية والكفاءة العليا.
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األساس المنطقي

املعنية  األطراف  مع  )بالتشارك  القرار  صنّاع  الدراسة  هذه  في  الواردة  والتوصيات  النتائج  ستساعد 
األخرى كمؤسسات اجملتمع املدني واملواطنني( في وضع التعديالت املالئمة للنظام الضريبي الفلسطيني 
بطريقة تضمن وجود العدالة في توزيع العبء الضريبي. كما وتسعى هذه الدراسة لتمهيد الطريق نحو 
بالسلطة  بالسياسات لكي يتم تبني نهج جديد في السياسات الضريبية اخلاصة  نقاش مفتوح خاص 

الفلسطينية؛ وأن يستند هذا النهج على مبدأ املشاركة، وصنع القرارات املشتركة والعدالة االجتماعية.

يتمتع النظام الضريبي الفلسطيني بثالث خصائص رئيسية. اخلاصية األولى هي أنها مرتبطة ومعتمدة 
بشكل كبير – من النواحي القانونية واملالية – باالحتالل اإلسرائيلي، واخلاصية الثانية هي أنها تعتمد على 
الضرائب غير املباشرة، واخلاصية الثالثة هي أن االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل هائل على قطاَعي 
اخلدمات واملساعدات. عندما جتتمع هذه اخلاصيات الثالث سوياً يحدث تدهور في قطاع اإلنتاج واألثر السلبي 
هذه  عن  احلديث  سيتم  الدراسة،  هذه  في  الضريبية.  واملساهمة  اإلجمالي  احمللي  والناجت  التوظيف،  على 
اخلصائص بتعمق للفت انتباه األطراف املعنية واجلهات ذات الصلة والتأثير عليهم لكي يتخذوا اإلجراءات 

والتدابير الالزمة لتطوير النظام الضريبي الفلسطيني.

يتم حتديد غالبية الِنَسب واألنظمة الضريبية واجلمركية بالتوافق مع شروط بروتوكول باريس،15 وأدى هذا 
البروتوكول للتعزيز من اعتماد االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد اإلسرائيلي. نتيجة لذلك، سيؤدي فك 
الروابط مع اقتصاد دولة االحتالل، ووضع إطار موحد للجمارك الفلسطينية ووجود نظام ضريبي شامل إلى 

التحصيل والتوزيع األفضل لإليرادات، والزيادة من نسبة العدالة وحتسني معدالت املساواة.     

نحن نرى بأن ذلك سيعزز من مصداقية النظام الضريبي وسيحّسن من ثقة دافعي الضرائب بالنظام، مما 
سيزيد من نسبة االمتثال وجباية اإليرادات لغرض عمل االستثمارات األكبر في اإلنفاق االجتماعي. كما نأمل 
إدارة األموال العامة. تأتي  الدراسة في مساءلة احلكومة بشكل أكبر حول كيفية  أن تساعد نتائج هذه 
هذه الدراسة في وقت يشهد هبوطاً حاداً في املساعدات اخلارجية وازدياد أهمية الدور الذي تلعبه اإليرادات 

الداخلية في دعم اإلنفاق العام. 

التقلص  عندما ننظر خلصائص االقتصاد الفلسطيني والنظام الضريبي املوجود حالياً، من السهل رؤية 
الكبير للقاعدة اإلنتاجية في السنوات األخيرة نظراً للظروف السياسية واألمنية القاسية التي يعيشها 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  عن  الصادرة  البيانات  تظهر  موارد طبيعية شحيحة.  مع  الفلسطيني  االقتصاد 
الفلسطيني أن مساهمة القطاع الزراعي في الناجت احمللي اإلجمالي انخفضت من 11.7 باملئة في عام 1994 
إلى أقل من 3 باملئة في 2017، في حني أن مساهمة قطاع التصنيع انخفضت من 24 باملئة في عام 1994 
إلى 13.9 باملئة في 16.2017 كما أن العبء الضريبي الفلسطيني مرتفع باملقارنة مع الناجت احمللي اإلجمالي، 
املواطنني  ويُعتبر  املتكررة.  املوازنة  باملئة من   85 تقريباً  اإلجمالي ويصل  احمللي  الناجت  باملئة من   21 ونسبته 
احلق في مساءلة جميع  لديهم  ولذلك  العامة،  لإليرادات  أهم مصدر  الضرائب  دافعي  الفلسطينيني من 
املسؤولني عن السياسات العامة. كما أن لديهم احلق في املشاركة في تصميم تلك السياسات، ويجب 

على احلكومة أن تطبق مبدأ الشفافية في تصميم وتنفيذ السياسات املرتبطة بالضرائب واملوازنات.
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الباب األول: وصف مقتضب للنظام الضريبي الفلسطيين

أنواع الضرائب – التطور التاريخي

الضريبي.  النظام  تنظيم  في  جّمة  حتدياٍت  الفلسطينية  السلطة  واجهت   ،1994 عام  تأسيسها  منذ 
ميكن القول بأن السلطة الفلسطينية ورثت شرائع قانونية متعددة ومجزأة )كالقانون العثماني، وقانون 
االنتداب البريطاني، والقانون األردني واملصري وقانون االحتالل اإلسرائيلي( في تنظيم األموال العامة. لهذا 
السبب، قامت السلطة الفلسطينية بتطوير وتعديل العديد من القوانني االقتصادية اخلاصة بالضرائب 
في العقدين األخيرين من الزمن؛ وأهم هذه القوانني هو قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي مت إصداره 
حول  تشريعات  أية  بإصدار  الفلسطينية  السلطة  تقوم  لم  أخرى،  ناحية  من   .2004 سنة  في  مرة  ألول 
الضرائب غير املباشرة، ولكنها كانت بني الفينة واألخرى تضع تعديالت للقوانني والنظم املوجودة؛ وعلى 

وجه اخلصوص فيما يتعلق بتحصيل وإدارة تلك األنواع من الضرائب.17 

كانت السلطة الفلسطينية تركز فقط على تعديل القوانني واللوائح املرتبطة بالضرائب غير املباشرة من 
ناحية التحصيل واإلدارة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حول اإلصالح الشامل للنظام الضريبي.

في ظل العوملة املتوسعة وتأثيراتها الكبيرة على التجارة الدولية واحمللية، توجَّب على األراضي الفلسطينية 
اجملاورة  بالدول  اخلاصة  تلك  مع  يتوافق  وطني  ضريبي  نظام  وضع  الدول(  من  غيرها  مثل  )مثلها  احملتلة 
واملماثلة لها لكن مع وجود محدودية كبيرة جداً. أدت االتفاقيات االقتصادية الثنائية وامللزمة مع إسرائيل 
إلعطاء السلطة الفلسطينية حيزاً صغيراً جداً لتصميم السياسات الضريبية التي تأخذ بعني االعتبار 
لدى  ليس  عليها،  التوقيع  مت  التي  لالتفاقيات  وفقاً  الفلسطينية.  واالجتماعية  االقتصادية  االحتياجات 
أو قوانني ضريبة  القيمة املضافة )ض.ق.م.(  أو تعديل ضريبة  السلطة الفلسطينية أي صالحية في سن 
املشتريات، وليس بإمكانها حتديد الرسوم اجلمركية للبضائع التي يتم استيرادها عبر إسرائيل، لكن يوجد 

لديها السلطة الكاملة لفرض الضريبة املباشرة – أي نظام ضريبة الدخل.

ينص بروتوكول باريس املوقَّع بتاريخ 29 نيسان 1994 على أن السلطة الفلسطينية لديها احلق في فرض 
الضرائب املباشرة على األنشطة التي تقع ضمن واليتها القضائية. كما يشير هذا البروتوكول إلى أن للسلطة 
الفلسطينية احلق في حتديد وتنظيم سياساتها اخلاصة بالضرائب املباشرة بشكل مستقل؛ مبا في ذلك 
ضريبة الدخل الشخصي )“ضريبة الدخل لألشخاص«( وضريبة الدخل للشركات باإلضافة لضريبة األمالك.18

النظام الضريبي الفلسطيني

يتألف النظام الضريبي الفلسطيني من نوعني من الضرائب: الضرائب املباشرة والضرائب غير املباشرة. من 
املهم أن نذكر أن الضرائب غير املباشرة عادةً تخضع لألوامر العسكرية اإلسرائيلية واالتفاقيات املبرمة مع 
اجلانب اإلسرائيلي وأن هذه الضرائب تشكل الغالبية العظمى )أكثر من 90 باملئة( من اإليرادات الضريبية 

الفلسطينية.

الضرائب املباشرة:

ضريبة الدخل، وتشمل: 1( ضريبة الدخل الشخصي، 2( ضريبة الدخل للشركات.. 1
ضريبة األمالك. 2
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الضرائب غير املباشرة:

يتم فرض الضرائب غير املباشرة على االستهالك، واإلنتاج واألنشطة التجارية. وكما متت اإلشارة سابقاً، 
قام بروتوكول باريس بالتضييق من قدرة السلطة الفلسطينية على حتديد معدالت الضرائب بحرية، مبا في 

ذلك معدالت الضرائب التالية:

ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(. 1
ضريبة املشتريات/اإلنتاج. 2
ضريبة املقاصة. 3
ضريبة احملروقات )املكوس على النفط(. 4
رسوم اجلمارك واملكوس. 5

املسؤوليات واإلجراءات املرتبطة بجمع الضرائب

يتم حتصيل كافة الضرائب على يد احلكومة املركزية املتمثلة من ِقَبل وزارة املالية. ال تقوم الهيئات احلكومية 
احمللية بجباية أي نوع من الضرائب باستثناء ما يسمى “ضريبة التعليم«. يتم فرض ضريبة التعليم على 
ل. يتم تخصيص 90 باملئة من مبلغ هذه  مشغلي املباني الذين يدفعون 7 باملئة من اإليجار السنوي احملصَّ
الضريبة للبلديات، وأما ال10 باملئة املتبقيات فيتم حتويلها لوزارة املالية. تُستخَدم هذه الضريبة لتمويل 
وإعادة تأهيل املدارس احلكومية املوجودة أو لبناء مدارس جديدة. يأتي مصدر هذه الضريبة من قانون أردني 
قدمي )القانون رقم 1 لعام 1956(. هناك دائرتني حكوميتني مسؤولتني عن جباية الضرائب داخل وزارة املالية 
)عدا عن ضريبة األمالك التي يتم حتصيلها من ِقَبل اإلدارة العامة لضريبة األمالك(. هذين الدائرتني هما: 
قامت  كما  الدخل.  لضريبة  العامة  واإلدارة  املضافة،  القيمة  وضريبة  واملكوس  للجمارك  العامة  اإلدارة 
وزارة املالية في اآلونة األخيرة بإنشاء دائرة خاصة مرؤوسة من اإلدارة العامة لضريبة الدخل، وتتحمل هذه 
الدائرة مسؤولية إدارة امللفات الضريبية لدافعي الضرائب الرئيسيني. تستخدم هذه الدائرة أسلوب “امللف 
دوائر فرعية تعمل في  أيضاً  اإلدارتنَي. هناك  املوجودة في  البيانات  يربط بني قواعد  الذي  الواحد”  الضريبي 
إدارة عامة أخرى تسّمى “ديوان الرقابة املالية واإلدارية” الذي  احملافظات الفلسطينية اخملتلفة. توجد أيضاً 

لديه مسؤولية التأكد من التنفيذ املالئم لإلجراءات الضريبية وامتثال الدوائر الضريبية للقانون.
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إجراءات التحصيل

يقوم دافعي 
الضرائب بتزويد 

الدائرة الضريبية 
بعائدات 

الضرائب 
والوثائق املالية 

اخملتومة من 
ِقَبل محاسبني 

معتّمدين.

تقوم الدائرة 
الضريبية 

بفحص مدة 
دقة وصحة 

العائدات 
الضريبية 

وصالحيتها 
التقنية 

والقانونية

في هذه احلالة، 
تدخل الدائرة 
الضريبية في 

عملية مفاوضات 
مع دافع الضريبة 

أو احملاسب الذي 
ميثله، وعادةً ما 

يتوصل الطرفني 
إلى تسوية 

معينة يتم فيها 
حتديد الضريبة 

املستحقة 
واجلدول الزمني 

للسداد. 

على األغلب أن 
يؤدي هذا اإلجراء 

للمساس 
بحق دافعي 

الضرائب الذين 
قد يقرروا عمل 

استئناف للجنة 
االعتراضات 

أو احملكمة 
اخملتصة.

إذا متت املوافقة 
عليها، يتم دفع 

املستحقات 
بالشيكات أو 

احلواالت البنكية 
التي يتم إيداعها 

في احلسابات 
املصرفية املعدة 

لهذا الغرض.

في حال لم يتم 
املوافقة عليها، قد 
توافق الدائرة على 

عرض دافع الضرائب 
بتسوية التزامه/ا 

الضريبي مببلغ 
أقل من القيمة 

الضريبية الكاملة 
التي مت استحقاقها.

يتم استخدام إجراءات مماثلة عند حتصيل ضريبة القيمة املضافة وضريبة املشتريات.19

تعقيدات  أية  على  تنطوي  وال  واألجور هي عملية سهلة وسلسة  الرواتب  الضرائب من مصدر  إن جباية 
إدارية. يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة بشكل مباشر من دخل املوظف وحتويلها لوزارة املالية. كما 
أن دافعي الضرائب اخلاّصني يّتبعون نفس اإلجراءات املذكورة أعاله. أما بالنسبة إليرادات املقاصة والرسوم 
اجلمركية فيتم حتصيلها من ِقَبل إسرائيل وحتوَّل للسلطة الفلسطينية بعد خصم املبالغ التي يدفعها 

الفلسطينيني إلسرائيل لقاء اخلدمات العامة )الكهرباء واملاء(.

نظام التقاعد والضمان االجتماعي

إن الضمان االجتماعي20 هو حق اقتصادي واجتماعي على مستوى العالم. يخدم هذا الضمان في حماية 
املوظفني من حاالت املرض، واإلصابة، واإلعاقة والشيخوخة مع السعي وراء توفير حياة كرمية للموظفني 
قبل وبعد التقاعد. كما يهدف الضمان االجتماعي لتلبية احلقوق االجتماعية الواردة في املادة 22 من اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص ما يلي:

ه أن تُوفَّر له، من خالل اجملهود  “لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا في اجملتمع، حقٌّ في الضمان االجتماعي، ومن حقِّ
القومي والتعاون الدولي، ومبا يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، احلقوُق االقتصاديُة واالجتماعيُة والثقافيُة 

التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.«21

في هذا السياق، من املهم أن منيز بني ما يلي: )1( اخلدمات االجتماعية أو الضمان االجتماعي املبني على رعاية 
اجملموعات الضعيفة واملهّمشة كاألطفال، وذوي اإلعاقة، وكبار السن واألشخاص العاطلني عن العمل الذين 
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حتت إطار املسؤولية احلكومية، و)2( الضمان االجتماعي املبني على فكرة شراء املوظفني لبوليصات لتوفير 
معاشات التقاعد ألنفسهم ولعائالتهم )أي توفير األمن االجتماعي من خالل التأكد من قدرة الناس على 
التعامل مع الظروف الطارئة كحاالت اإلعاقة، والبطالة، والشيخوخة واملرض(. باإلضافة لذلك، يجب التمييز 
بني نوعني للضمان االجتماعي: )2.أ( نظام الضمان االجتماعي ملوظفي الدولة، و)2.ب( الضمان االجتماعي 
والفلسطينيني  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  اخلاص،  القطاع  مثل  األخرى  القطاعات  في  واملوظفني  للعمال 

العاملني داخل اخلط األخضر لصالح أصحاب عمل إسرائيليني.

هناك برامج مختلفة لتقدمي املساعدة االجتماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة. فعلى سبيل املثال، 
وزارة الشؤون االجتماعية( بإدارة  تقوم وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية )التي كانت تسمى سابقاً 
برنامج للمساعدة االجتماعية منذ عام 2007. يتم متويل هذا البرنامج من ِقَبل البنك الدولي واالحتاد األوروبي، 
ويتم من خالله توفير املساعدات النقدية وغير النقدية للعائالت الفلسطينية الفقيرة. ومن اجلدير بالذكر 
أن مستويات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر في األراضي الفلسطينية احملتلة، حيث وصل عدد العائالت 
الفقيرة 111,860 عائلة في عام 2017. تتراوح هذا املساعدات بني 3,000 و7,200 شيكل للعائلة في السنة 
الواحدة. من ناحية أخرى، يوجد لدى منظمة العمل الدولية ووكالة الغوث )األونروا( برامج مماثلة للمساعدة 
املركزي  اجلهاز  الصادرة عن  البيانات  ذلك، تشير  الرغم من  الفلسطينيني. لكن على  االجتماعية لالجئني 
لإلحصاء الفلسطيني حول الفقر والبطالة أن نسبة البطالة وصلت إلى 27.7 باملئة.22 إن معدالت البطالة 
في غزة هي تقريباً مرتني أكثر من الضفة الغربية وتواصل هذه املعدالت في االزدياد في املنطقتني، في حني 
أن معدل الفقر قد وصل إلى 29.2 باملئة في الضفة الغربية و53 باملئة في قطاع غزة23 وهو أخذ بالتصاعد 
)خط الفقر وخط الفقر املدقع ألسرة مرجعية مكونة من خمسة أشخاص )شخصني بالَغني وثالثة أطفال( 
هما 2,470 شيكل و1,974 شيكل24(. كما تشير قاعدة بيانات وزارة التنمية االجتماعية إلى وجود زيادة عامة 
في عدد العائالت الفقيرة واملهمشة التي حتصل على املساعدة عن طريق التحويالت النقدية، اذ زاد عدد تلك 
العائالت من 106,000 عائلة في عام 2009، إلى 110,000 عائلة في 2013 و120,000 عائلة في 2016، وقل عدد 

تلك العائالت في عام 2017 ليصل إلى 112,000 عائلة متلقية للتحويالت النقدية في تلك السنة.    

كما متت اإلشارة أعاله، هناك نظامني للضمان االجتماعي في األراضي الفلسطينية احملتلة: مت إطالق النظام 
األول في عام 2005 للموظفني احلكوميني، بينما مت تأسيس النظام الثاني بعد معركة طويلة في عام 2016 
من أجل توفير الضمان االجتماعي للعمال واملوظفني في القطاعات األخرى كالقطاع اخلاص، ومؤسسات 

اجملتمع املدني والفلسطينيني العاملني لصالح أصحاب عمل إسرائيليني داخل اخلط األخضر.

رّحب الكثير من األطراف – ومنهم احلملة الوطنية للضمان االجتماعي - بقانون الضمان االجتماعي اجلديد، 
املرحلة  املدني. في  الوطنية للمجتمع  أكبر احلمالت  252016 وهي من  5 نيسان  بتاريخ  ومت إطالق مت احلملة 
الشيخوخة  تأمني   .1 استحقاقات:  ثالثة  مبخاطبة  االجتماعي  الضمان  صندوق  سيقوم  للتنفيذ،  األولى 

واإلعاقة واملوت، 2. تأمني اإلصابة أثناء العمل، و 3. تأمني األمومة.

يتم استخدام صندوق الضمان االجتماعي )الذي يقوم بإدارة هذا النظام( لتحصيل املساهمات الشهرية 
الشهري للموظف،  الراتب  باملئة من   7 اجلديد، مت حتديد نسبة  القانون  العمل. في  املوظفني وأصحاب  من 
بينما كانت هذه النسبة 7.50 باملئة في القانون القدمي. أما املساهمة من صاحب العمل، فقد مت حتديدها 
بنسبة 9 باملئة من راتب املوظف، بينما كانت هذه النسبة 8.50 باملئة في القانون القدمي. أما فيما يتعلق 
بالتعديالت األخرى، متت زيادة معامل املعاش التقاعدي من 1.70 باملئة إلى 2 باملئة وسيسهم ذلك في زيادة 
قيمة املعاشات التقاعدية للموظفني. كما متت زيادة احلد األدنى من املعاش التقاعدي من 50 باملئة إلى 75 

باملئة من احلد األدنى لألجور، ويساوي ذلك 1,450 شيكل )تقريباً 380 دوالر أمريكي(.26
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التطورات احلاصلة في قانون ضريبة الدخل

في العقدين األخيرين، قام املشرّعون الفلسطينيون بتطوير وتعديل تشريعات ضريبة الدخل عدة مرات من 
أجل احلصول على املزيد من اإليرادات الضريبية، وحتفيز االستثمار وإعادة توزيع الدخل على الفئات اجملتمعية 

اخملتلفة.

ميكن القول بأن التغيير املستمر للتشريعات الضريبية )من خالل املراجعات والتعديالت السنوية املتكررة( 
يشير إلى انعدام وجود موقف استراتيجي حول الطرق التي ميكن أن يساهم من خاللها النظام الضريبي 
في حتقيق األهداف املالية واالقتصادية واالجتماعية املصاغة في خطط التنمية الوطنية، وأدى ذلك للشعور 

بانعدام األمان املالي وعدم إمكانية التنبؤ عند دافعي الضرائب.

قانون ضريبة الدخل لعام 2011

الرئيس الفلسطيني  2011 عندما قام  أيلول   26 بتاريخ  التنفيذ  التشريعات الضريبية احلالية حّيز  دخلت 
بإصدار املرسوم الرئاسي رقم )8( لعام 2011 حول قانون ضريبة الدخل.27 ترتبط أهم التعديالت والسياسات 
املعفى من  والدخل  الشخصية  واإلعفاءات  الضريبية،  بالشرائح   2011 لعام  الرئاسي  املرسوم  في  الواردة 

الضريبة.

تعديالت عام 2012

بناًء على الصالحيات املمنوحة من قانون عام 2011، اقترح مجلس الوزراء الفلسطيني في بداية عام 2012 
زيادة عدد الشرائح الضريبية من 3 شرائح إلى 5، ومتت إضافة شريحتني جديدتني وهما: 22.5 باملئة و30 باملئة 

لذوي الدخل املرتفع.

أثارت التعديالت املقترحة موجة من االستياء وعدم الرضا عند األشخاص والشركات قبل أن يتم نشرها 
كبيراً  اجلديد يضع عبئاً  القانون  بأن  املناوئة إلدخال شرائح ضريبية جديدة  النظر  ونوَّهت وجهة  للعموم، 
على كاهل دافعي الضرائب الذي واجهوا تدهوراً مستمراً في نشاطاتهم التجارية. بسبب هذا اجلدل العام، 
اضطرت احلكومة للدخول في حوار مفتوح مع ممثلي القطاع اخلاص والقطاع املدني، وبعد جدال طويل مت 
التوصل لتسوية تقتضي بإلغاء الشريحَتني املقترحَتني واستبدالهما بشريحة ضريبية رابعة بنسبة 20 
باملئة. وفي تعديل عام 2012 الوارد حتت إطار قانون عام 2011، مت حتديد معدالت ضريبة الدخل كما يلي: 5 

باملئة، 10 باملئة، 15 باملئة و20 باملئة.28  

تعديالت عام 2014

في آذار 2014، قام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم يحتوي على تعديالت قليلة على 
القانون األصلي )مرسوم رقم 4 لعام 2014(29. أدى هذا التعديل إلعادة إدراج اإلعفاء الكامل لألرباح الرأسمالية 
النابعة عن األصول واألوراق املالية )التي كانت حتصل فقط على إعفاء بنسبة 25 باملئة في التعديل السابق 
بالتمويل  املرتبطة  األرباح  على  باملئة   10 بنسبة  ضريبة  التعديل  هذا  فرض  كما  الدخل(.  ضريبة  لقانون 
الصغير، ونسبة مشابهة على حصة األرباح من األسهم )dividends(، والدفعات النقدية وأسهم البورصة.



20 | تقرير مؤشر العدالة الضريبي�ة

تعديالت عام 2015 و2016

قام هذا التعديل في قانون ضريبة الدخل30 بزيادة اإلعفاء في ضريبة الدخل الشخصي من 30,000 شيكل 
الشخصية  اإلعفاءات  ألغت  ولكنها  الشخصي  األدنى  احلد  من  زادت  أنها  إذ  سنوي  شيكل   36,000 إلى 
لتوفير  الشخصي  الدخل  تعديالت كبيرة على شرائح ضريبة  مت عمل  التعليم. كما  كخصومات ضريبة 

تسهيالت لدافعي الضرائب الشخصية، مبا في ذلك التخلص من الشريحة الرابعة:

• من 36,001 إلى 75,000 شيكل: نسبة الضريبة 5 باملئة	
• من 75,001 إلى 150,000 شيكل: نسبة الضريبة 10 باملئة	
• أكثر من 150,000 شيكل: نسبة الضريبة 15 باملئة	

قام هذا التعديل بالتقليل من احلد األقصى لهذه الضريبة لألشخاص والشركات من 20 باملئة إلى 15 باملئة، 
وأبقى التعديل نسبة 20 باملئة فقط لشركات االتصاالت والشركات التي لديها امتياز أو احتكار في السوق. 

التعديالت املتوقعة في عام 2018

من املتوقع أن تشمل التعديالت املقترحة على قانون ضريبة الدخل الزيادة من كفاءة وفاعلية األداء الضريبي 
وتطوير النظام الضريبي من خالل تعزيز االلتزام الضريبي والتوسيع من القاعدة الضريبية. باإلضافة جلذب 
والتجنب  الضريبي  التهرب  من  بالتقليل  املستقبلية  التعديالت  تقوم  أن  املتوقع  من  دافعي ضرائب جدد، 
ذلك من خالل وحدة مدمجة  املباشرة.31 ميكن حتقيق  املباشرة وغير  الضرائب  الترابط بني  وزيادة  الضريبي 
تقوم بتوفير اخلدمات املتكاملة لدافعي الضرائب الكبيرة املرتبطة بضريبة القيمة املضافة وضريبة الدخل.

سيؤدي ذلك لتوليد املزيد من اإليرادات الضريبية وستتراوح شريحة ضريبة الدخل من صفر إلى 20 باملئة، 
مما سيؤدي إلى زيادة االلتزام الضريبي بنسبة 10 باملئة وزيادة اإليرادات الضريبية بنسبة 35 باملئة في عام 
لة من األشخاص الذين يعملون حلسابهم اخلاص. كما  2018؛ وخاصًة فيما يتعلق بالدفعات الضريبية احملصَّ
سيتم تعديل السياسة الضريبية اخلاصة بالشركات من خالل التقليل من ضريبة الدخل من 15 باملئة إلى 
10 باملئة للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم التي يبلغ صافي دخلها السنوي 3,500,000 شيكل )متثل 
هذه الشركات العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني( من أجل التحفيز من منو واستقرار هذه الشركات 

التي تشكل 90 باملئة من الشركات العاملة في فلسطني. 

ميكن أيضاً إضافة إعفاءات ضريبة وحوافز أخرى لتشجيع الشركات على توظيف اخلريجني اجلدد، ويجب أن 
التأهيل لتمهيد  ذ هذا النشاط بجانب القطاع اخلاص الذي من شأنه أن يقدم برامج التدريب وإعادة  ينفَّ
الطريق لدخول حوالي 5,000 خريج جديد في سوق العمل سنوياً. سيساهم ذلك بشكل إيجابي في منو 
واستدامة تلك الشركات. كما سيتم وضع شريحة ضريبية جديدة بنسبة 20 باملئة للبنوك واملؤسسات 

املالية التي يزيد دخلها عن 7 مليون شيكل، وسيشمل ذلك 52 شركة بارزة أو احتكارية32 في فلسطني.

على الرغم من ذلك، ال زالت هناك مخاوف شديدة حول إمكانية فشل جميع التعديالت في حتقيق األهداف 
املبتغاة )املالية واالقتصادية واالجتماعية( في السياسات الضريبية احلالية. ستركز جهود صنّاع القرار في 
وثائق  في  وتكراراً  مراراً  اإلشارة  واإليرادات. وكما متت  الضرائب  الرفع من مستوى حتصيل  األول على  املقام 
املوازنة الرسمية واخلطط الوطنية، تسعى احلكومة الفلسطينية لزيادة االعتماد على املوارد املولَّدة ذاتياً 

بدالً من االعتماد على املساعدات اخلارجية في متويل النفقات العامة.33        



21 |

اإلجمالية،  احمللية  اإليرادات  في  الدخل  ضريبة  مساهمات  في  كبيرة  لزيادة  السابقة  التعديالت  تؤدي  لم 
وبقيت اإليرادات قليلة ووصلت في أحسن حاالتها إلى 8 باملئة فقط من مجموع اإليرادات الضريبية )أنظر 

للجدول )3( أدناه(.

تبنّي اجلداول التالية الشرائح الضريبية اخلاصة بضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدخل للشركات. ومن 
ذلك  وأدى  والشركات،  األشخاص  عند  العالي  الدخل  على  التصاعدية  للضريبة  انعدام  هناك  أن  الواضح 

للتقليل من مساهمات ضريبة الدخل في مجموع اإليرادات الضريبية. 

اجلدول )1(: تعديل الشرائح الضريبية لألشخاص

نسبة الضريبة املعدلةالدخل املعدلنسبة الضريبةالدخل

معفى1-40000معفى36000-1

75000-36000%575000-40001%5

150000-75001%10150000-75000%10

15%150000-15300000%أكثر من 150000

20%أكثر من 300000أعلى شريحة

اجلدول	)2(:	تعديل	الشرائح	الضريبية	للشركات

نسبة الضريبة املعدلةالدخل املعدلنسبة الضريبةالدخل

10%1-153,500,000%القاعدة الضريبية الكاملة

الشركات األخرى )شركات 
االمتياز/”فرانشايز” 

والشركات االحتكارية(
%207,000,000-3,500,000%15

20%أكثر من 7,000,000الشريحة العليا
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الباب الثاني: توزيع العبء الضريبي ومبدأ التصاعدية

يوجد لإليرادات الفلسطينية العامة ثالثة مصادر رئيسية:

• اإليرادات احمللية، وتتكون بشكل رئيسي من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(، وضريبة 	
األمالك، وضريبة اإلنتاج، ورسوم اخلدمات، واجلمارك واملكوس على املشروبات والتبغ.

• إيرادات املقاصة: ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(، والرسوم اجلمركية واملكوس على احملروقات، وضريبة 	
املشتريات وضريبة الدخل، وتتم جبايتها من ِقَبل احلكومة اإلسرائيلية وحتوَّل للسلطة الفلسطينية 

بعد خصم ثالثة باملئة كرسوم حتصيل.
• املَِنح واملساعدات اخلارجية: التي تهدف لتمويل املوازنة احلالية واالستثمارات العامة.	

التصاعدية الضريبية الشاملة لعدة أطر
الضرائب املباشرة – احلجم،	واملصدر وتوجهات التحصيل

يبني اجلدول التالي التغييرات احلاصلة في اإليرادات الضريبية املباشرة منذ عام 2008. تتراوح نسبة الضرائب 
املباشرة )ضريبة الدخل وضريبة األمالك( من مجموع اإليرادات الضريبية بني ستة باملئة إلى عشرة باملئة من 
مجموع اإليرادات الضريبية. من خالل حتليل هذه األرقام باستطاعتنا قياس مدى جناح التعديالت في الزيادة 

من مساهمة ضريبة الدخل في مجموع اإليرادات.

اجلدول )3(: اإليرادات الضريبية املباشرة ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية منذ عام 2008 )مباليني 
الشواكل(34

2008200920102011201220132014201520162017السنة

310310.3324.4514.1678.2767.9744.8733704.3983.4ضرائب مباشرة35

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4604460452566405.670357426.48851.49962.711289.111476.1

النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

% 6.7% 6.7% 6.2% 8% 9.6% 10.3% 8.4% 7.3% 6.2% 8.6

ساهم إصدار قانون ضريبة الدخل عام )2012/2011( في زيادة اإليرادات الضريبية، ومت حتقيق ذلك من خالل 
زيادة الشرائح الضريبية والتحسني من إجراءات حتصيل الضرائب. لكن احلكومات املتعاقبة أصدرت العديد 
للشركات  هائلة  إعفاءات  األمر إلعطاء  هذا  وأدى  باملئة،  ال20  إلغاء شريحة  التي شملت  التعديالت  من 

الكبرى.

من  للتقليل  الصناعية  واملناطق  األخرى  للشركات  املمنوحة  اإلعفاءات  في  الزيادة  أدت  ذلك،  على  عالوة 
مساهمة إيرادات ضريبة الدخل في مجموع اإليرادات الضريبية.36 

ويبدو أن التعديالت الكثيرة لقانون ضريبة الدخل لم تنجح في زيادة إسهامات الضرائب املباشرة في مجموع 
و2013   2012 في  الدخل  ضريبة  إيرادات  حتصيل  في  الكبيرة  الزيادة  من  الرغم  وعلى  الضريبية.  اإليرادات 
باملقارنة مع عام 2011، بقيت مساهمتها في اإليرادات اإلجمالية قليلة نسبياً، وكانت تلك النسبة فقط 
8.60 باملئة عام 2017. إذا نظرنا لبعض الدول املماثلة في املنطقة، نالحظ أن نسبة إسهامات ضريبة الدخل 



24 | تقرير مؤشر العدالة الضريبي�ة

في مجموع اإليرادات الضريبية أعلى بكثير، فمثالً وصلت هذه النسبة إلى 17 باملئة في األردن و28 باملئة 
في مصر، ناهيك عن املعدل العام في الدول األخرى )الذي هو 34.3 باملئة من مجموع اإليرادات الضريبية(. 

الضريبة واملساواة بني اجلنسني

والرجال  للنساء  القانون  وينظر هذا  املرأة  أية حتيزات صريحة ضد  الفلسطيني من  الضرائب  قانون  يخلو 
املطالبات  تلبية  تتم  ما  عادةً  ذلك،  من  الرغم  على  محايد.  وبشكل  املساواة  قدم  على  ضرائب  كدافعي 
املرتبطة باإلعفاءات واخلصومات املسموحة حسب قانون اإلعالة للرجال فقط )كمنحها للزوج فقط عندما 
يتم شراء شقة على سبيل املثال(. ميكن للمرأة أن تطالب بتلك اخلصومات واإلعفاءات فقط عندما تكون 
الدخل  ضريبة  مبالغ  في  املساواة  لعدم  التمييزية  املعاملة  هذه  تؤدي  أرملة.  أو  مطّلقة  أو  العائلة،  رأس 

املدفوعة من ِقَبل الرجال والنساء في حال كان الزوجني يعمالن في نفس الوقت.

ضريبة الدخل الشخصي مقابل ضريبة الدخل للشركات

يتم فرض وجباية ضريبة الدخل من جميع دافعي الضرائب العاملني في إقليم دولة ذات سيادة. وعلى الرغم 
من أن األراضي الفلسطينية احملتلة ليست دولة ذات سيادة كاملة، متتلك السلطة الفلسطينية صالحية 
فرض ضريبة الدخل على أرباح الشركات، والرواتب والعائدات/املكاسب األخرى الواردة لدى األفراد والشركات 

في جميع قطاعات االقتصاد الفلسطيني. 

الرسم البياني 1: معدل النسبة املئوية ملساهمات دافعي الضرائب في إيرادات ضريبة الدخل لألعوام 
2016-2011

الشركات
% 50

األفراد
% 14

اخلصومات
% 36

املصدر: قام املؤلفون باحتساب النسب بناًء على البيانات التي حصلوا عليها من دائرة ضريبة الدخل، وزارة املالية

املساهمة  لصالح  الشخصي  الدخل  ضريبة  مكونات  في  طفيف  تغير  وجود  إلى  التالي  اجلدول  يشير 
الضريبية من طرف األفراد، األمر الذي قد يشير لوجود حتسن في العدالة الضريبية.
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اجلدول )4(: قيمة ومعدل النسبة املئوية ملساهمة دافعي الضرائب في إيرادات ضريبة الدخل في األعوام 
2011-2016 )مباليني الشواكل(

اخلصومات من الرواتب العام   الشركات     األفراد

% 41 211,7 % 13 67,2 % 45 232,0 2011

% 32 212,1 % 11 73,4 % 58 386,7 2012

% 35 261,4 % 10 78,8 % 55 411,2 2013

% 38 286,1 % 19 144,2 % 42 314,2 2014

% 38 300 % 19 150 % 43 350 2015

% 36 320 % 20 170 % 44 400 2016

ضريبة الدخل الشخصي )ضريبة الدخل على األشخاص(

فلسطني  في  املقيم  طبيعي(  )شخص  الفلسطيني  املواطن  على  الشخصي  الدخل  ضريبة  فرض  يتم 
بشكل متواصل ملدة ال تقل عن 120 يوم في السنة والتي يتم خاللها احلصول على الدخل اخلاضع للضريبة. 
ويتم فرض هذه الضريبة على الدخل النابع عن أي جتارة، وظيفة، مهنة أو أي دخل آخر خاضع للضريبة متاشياً 

مع القوانني السارية وبالتوافق مع الشرائح الضريبية الثالث.

وسط  وفي  الفلسطينية.  األراضي  في  الضريبية  للشرائح  األفضل  العدد  حول  اجلدال  من  الكثير  هناك 
هذا اخلالف، هناك حقيقة واقعية واحدة، أال وهي أن زيادة عدد الشرائح الضريبية من شأنه أن يحّسن من 

اإلنصاف االقتصادي واالجتماعي والتوزيع األفضل للدخل.

هناك اعتراض بنفس القدر حول اإلعفاءات الضريبية املمنوحة لألفراد. قامت التعديالت على قانون ضريبة 
الدخل بالتقليل من عدد وقيمة اإلعفاءات الضريبية في السنوات األخيرة، وفّضلت احلكومة بشكل واضح 
زيادة االستقطاع املوحد لدافعي الضرائب من األشخاص والتقليل أو حتى إلغاء االستقطاعات املفصلة 

)itemized deductions( للتعليم، والعالج الطبي، واإلسكان والدخل الرأسمالي.

اإليرادات  مجموع  في  الشخصي  الدخل  ضريبة  ملساهمات  املئوية  النسبة  ومعدل  قيمة   :)5( اجلدول 
الضريبية في 2011-2016 )مباليني الشواكل(37

األفرادالسنة
االستقطاعات/

اخلصومات من الرواتب 
مجموع ضريبة الدخل 

الشخصي

النسبة املئوية من 
مجموع اإليرادات 

الضريبية

201167,2211,7278.9% 4.4

201273,4212,1285.4% 4

201378,8261,4340.2% 4.6

2014144,2286,1430.3% 4.9

2015150300450% 4.5

2016170320490% 4.4
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أن  إذ  الضريبية  اإليرادات  مجموع  في  الشخصي  الدخل  لضريبة  القليلة  املساهمة  السابق  اجلدول  يبني 
نسبتها لم تتجاوز 5 باملئة من مجموع اإليرادات الضريبية. يبني لنا هذا األمر بأن جميع التعديالت املتعاقبة 

لقانون ضريبة الدخل لم تساعد في زيادة نسبة مساهمة ضريبة الدخل.

اخلاص  حلسابهم  واملشتغلني  األخضر،  اخلط  داخل  والعمال  احلرة،  )املهن  األفراد  من  التحصيالت  بلغت 
ومستوردي السيارات( فقط 14 % من مجموع إيرادات ضريبة الدخل. تُعتبر هذه املساهمة قليلة جداً عندما 
ننظر للفئات التي تشكلها؛ وخاصًة األشخاص العاملني حلسابهم اخلاص. وبحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء 
شخص  و150,000  اخلاص  حلسابهم  يعملون  العاملة  القوى  من  شخص   208,000 تقريباً  الفلسطيني، 
يعملون في إسرائيل؛ وهاتني الفئتني تشكالن تقريباً 40 باملئة من القوى العاملة ولكنهم يساهمون فقط 
العام  القطاع  موظفي  رواتب  من  اخلصومات/االستقطاعات  أما  لة.  احملصَّ الدخل  ضريبة  من  باملئة  ب14 
واخلاص والقطاع املدني )ضريبة املرتبات( فتشكل نسبتها 36 باملئة من مجموع إيرادات ضريبة الدخل ويتم 
املعنية. تشير هذه  الضريبية  للدائرة  وحتوَّل  املوظفني  رواتب  الدخل بشكل مباشر من  استقطاع ضريبة 
الذين  األشخاص  أو  أعاله  إليهم  املشار  األفراد  من  أكانوا  سواء   – الضرائب  دافعي  أغلب  أن  إلى  البيانات 
تُستقَطع ضرائبهم بشكل مباشر – يقعون في الشريحة الضريبية األولى بنسبة ضريبة 5 باملئة بينما 
على  مبني  االستنتاج  هذا  إن  باملئة.   15 هي  التي  األعلى  بالنسبة  الضرائب  يدفعون  منهم  قليلة  أقلية 
حقيقة أن معدل دخل املوظفني هو فقط 3,000 شيكل في الشهر، ولذلك فإن نسبة عالية من املوظفني 
36,000 شيكل في  أقل من  )أي  للضريبة  اخلاضع  للدخل  األدنى  احلد  أقل من  راتب شهري  يحصلون على 

السنة(، في حني أن نسبة قليلة من املوظفني يكسبون دخالً سنوياً يتجاوز هذا احلد.

ضريبة الدخل للشركات 

يتم حالياً فرض ضريبة دخل الشركات في األراضي الفلسطينية احملتلة بنسبة ثابتة وموحدة وهي 15 باملئة 
عدا عن الشركات االحتكارية، واملؤسسات املصرفية واملالية وشركات االتصاالت التي تدفع ضريبة بنسبة 
20 باملئة. تشير النسبة احلالية إلى وجود انخفاض في نسبة ضريبة دخل الشركات باملقارنة مع نسبتها 
القضوى في عام 2012 )التي كانت 30 باملئة( وسنة 2014 )التي بلغت ضريبة دخل الشركات فيها 22.5 
باملئة(. كما أن هناك العديد من النقاشات احلالية املتمحورة حول توحيد الشريحة الضريبية بنسبة بني 15 

إلى 20 باملئة للشركات االحتكارية، واملؤسسات املصرفية واملالية وشركات االتصاالت.
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اإليرادات  مجموع  في  الشركات  دخل  ضريبة  ملساهمة  املئوية  النسبة  ومعدل  قيمة   :)6( اجلدول 
الضريبية في األعوام 2011-2016 )مباليني الشواكل(38

الشرائح الضريبيةضريبة الدخل للشركاتالسنة
النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

2011232

% 15
% 20

% 22.5
% 30

% 3.6

2012386.7
% 15
% 20

% 5.5

2013411.2--% 5.5

2014314.2--% 3.2

2015350
% 15

20 % للشركات االحتكارية 
وشركات االتصاالت

% 3.2

2016400---% 3.6

يشير اجلدول أعاله أن إسهامات ضريبة دخل الشركات في مجموع اإليرادات الضريبية ضئيلة جداً ولم تصل 
الدخل  املعمولة على قانون ضريبة  التعديالت  أن  لنا ذلك  يُثبت  الثالث األخيرة.  باملئة في السنوات   4 إلى 
واإلعفاءات املمنوحة للشركات أدت للتقليل من مساهمة هذه الضريبة في مجموع اإليرادات الضريبية. 
ه القائل بالتقليل من العبء الضريبي للشركات واضح أيضاً من خالل قيام القانون احلالي  كما أن التوجُّ

بتخفيض الضرائب على أقساط التأمني على احلياة من 10 باملئة إلى 5 باملئة للشركات.

ضريبة األمالك

ال يزال قانون ضريبة األمالك األردني رقم )11( لعام 391954 ساري املفعول في األراضي الفلسطينية احملتلة. 
بعد  والعقارات  للمباني  السنوي  اإليجار  قيمة  من  باملئة   17 بنسبة  سنوياً  األمالك  ضريبة  جباية  تتم 
خصم 20 باملئة استهالك من التكلفة اإلجمالية لإليجار. يجب على تقدير اإليجار أن يأخذ بعني االعتبار 
التغييرات والتطورات في وضع السوق، ولكن لم يتم تغيير ذلك في أغلب البلديات منذ عام 1988. تقوم 
دائرة الضرائب املركزية بتحصيل هذه الضريبة، وحتّول 90 باملئة من املبلغ للهيئات احلكومية احمللية بينما 
ضريبة  قيمة  كانت   ،2017 عام  نهاية  في  املتبقيات.  باملئة  بال10  الفلسطينية  السلطة  خزينة  حتتفظ 
األمالك التي مت حتويلها للهيئات احلكومية احمللية 130.9 مليون شيكل وبلغت اإليرادات التي احتفظت بها 
احلال،  واقع  في  بأنه،  اإلشارة  لكن جتدر  مليون شيكل.40   13.3 األمالك  الفلسطينية من ضريبة  السلطة 
حتتفظ احلكومة املركزية بأغلب أو كل مستحقات ضريبة األمالك بسبب وجود عجز لدى أغلب البلديات 
في دفع تكاليف اخلدمات العامة. ومن جانبها، تقوم إسرائيل بخصم العجز من إيرادات املقاصة املستحقة، 
اإلقراض” في  الذي يسّمى “صافي  الكبير نسبياً  اإلنفاق  بند  لبلورة  أدى  الذي  العجز هو  وهذا اخلصم من 

موازنة احلكومة الفلسطينية املركزية في السنوات األخيرة. 
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)مباليني   2008 عام  منذ  الضريبية  اإليرادات  مجموع  من  ونسبتها  األمالك  ضريبة  إيرادات   :)7( اجلدول 
الشواكل(41

200820094220102011201220132014201520162017السنة

212217121.5123.3219.5233112.7206.8130.9ضريبة األمالك

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4604460452566405.670357426.48851.49962.711289.111476.1

النسبة املئوية من 
مجموع اإليرادات 

الضريبية
% 0.5% 0.5% 0.3% 1.9% 1.8% 3% 2.6% 1.1% 1.8% 1.1

الضرائب غير املباشرة – احلجم،	واملصدر وتوجهات التحصيل

يتم فرض الضرائب غير املباشرة على استهالك السلع واخلدمات وأيضاً على التجارة احمللية والدولية. ومن 
بني الضرائب غير املباشرة ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(، والرسوم اجلمركية، واملكوس وضريبة املشتريات 
عن  نيابة  املقاصة(  )إيرادات  إسرائيل  ِقَبل  من  وأيضاً  محلياً  الضرائب  هذه  حتصيل  يتم  احملروقات.  وضريبة 
خزينة السلطة الفلسطينية بالتماشي مع اتفاق باريس االقتصادي. يبني لنا اجلدول التالي اإليرادات النابعة 
باملئة من   92 الضرائب عن  تزيد نسبة هذه   .2017 املباشرة في عام  الضرائب غير  اخملتلفة من  األنواع  عن 

مجموع اإليرادات الضريبية بدون أي تغييرات كبيرة بني السنوات.

اجلدول )8(: بنية اإليرادات الفعلية النابعة من الضرائب غير املباشرة،	2017 )مباليني الشواكل(43

البند
لة من خالل  احملصَّ

املقاصة
لة احملصَّ
محلياً

النسبة املئويةاجملموع

39 %3353.7737.24090.9اجلمارك

ضريبة القيمة 
املضافة 

22881011.33299.3% 31.4

0 %4.7-4.70-ضريبة املشتريات

املكوس على السجائر
 واملشروبات

0198.8198.8% 1.9

26.7 %2,903.502903.5ضريبة احملروقات

100 %8545.21947.310487.8اجملموع

في السنوات األخيرة، زادت األهمية النسبية إليرادات املقاصة نظراً الزدياد العجز في امليزان التجاري كما 
هو مبني في اجلدول )9( والرسمني البيانيني )2( و)3( أدناه. شكلت إيرادات املقاصة ما يقارب ثلثي مجموع 
ولكن  الفترة.  تلك  في  العامة  اإليرادات  باملئة من مجموع   75 من  وأكثر   2016-2011 في  العامة  اإليرادات 
بالرغم من مساهمته الكبيرة، يُعتبر هذا املصدر هشاً جداً ألن إسرائيل تستخدمها كثيراً كأداة ملمارسة 
الضغط السياسي. عندما تكون العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية متوترة، عادةً ما تقوم إسرائيل بحجز 
تلك األموال الفلسطينية، وهذا األمر يقّوض بشكل كبير اخلدمات الفلسطينية العامة ويحد كثيراً من 
قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية التزاماتها املالية، مما يُجبرها على مراكمة املستحقات املتأخرة في 

القطاع اخلاص وزيادة مبالغ االقتراض.
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 الرسم البياني 2: إيرادات املقاصة في السلطة الفلسطينية: 442016-1996

البيانات مباليني الدوالرات األمريكية

يبني لنا الرسم البياني 3 أدناه أن التغيرات في إيرادات املقاصة لديها عالقة تبادلية مع التغيرات في عجز 
امليزان التجاري. عادةً ما تشير الزيادة في عجز امليزان التجاري إلى زيادة املستورَدات من اخلارج، مما سيزيد من 
القيمة اإلجمالية للرسوم اجلمركية الفلسطينية التي حتّصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. 
تشكّل هذه الرسوم على املستوردات عبر املوانئ اإلسرائيلية جزءاً كبيراً من إيرادات املقاصة، ونتيجة لذلك 

تؤدي الزيادة في االستيراد إلى زيادة العجز التجاري الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة اإليرادات العامة.

 الرسم البياني 3: التغيير في إيرادات املقاصة والعجز في امليزان التجاري الفلسطيني45

صافي امليزان التجاري    
السلعي )عجز(  

ايرادات املقاصة  

ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(

تُفرَض ضريبة القيمة املضافة في األراضي الفلسطينية احملتلة على جميع السلع واخلدمات املستهَلكة 
من ِقَبل السكان بدون التمييز بني السلع/البضائع األساسية والفاخرة. وبحسب بروتوكول باريس، مُيَنع أن 
تكون ضريبة القيمة املضافة الفلسطينية أقل من 2 باملئة أو أكثر من 2 باملئة من ضريبة القيمة املضافة 
اإلسرائيلية. حتى عام 2014، كانت ضريبة القيمة املضافة في فلسطني 17 باملئة، ومت بعدئذ تخفيضها إلى 
14.5 باملئة بعد أن قامت إسرائيل بتخفيض هذه الضريبة لديها. مت بعد ذلك زيادة هذه الضريبة إلى 16 باملئة 
بعد أن رفعتها إسرائيل إلى 18 باملئة. في عام 2015، قامت إسرائيل بتخفيض هذه الضريبة إلى 17 باملئة 
لكن لم يتم عمل أي تخفيض حتى اآلن في اجلانب الفلسطيني. إن ضريبة القيمة املضافة الصفرية )أي 
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اإلعفاء من ض.ق.م.( تنطبق فقط على إنتاج احملاصيل الزراعية واملعامالت التجارية املنّفذة من ِقَبل اجلمعيات 
اخليرية واملنظمات املانحة التي تعمل في األراضي الفلسطينية. تتم جباية ضريبة القيمة املضافة اخلاصة 
لة في دوائر ضريبة القيمة املضافة بعد خصم ض.ق.م. على  )Output VAT( من الشركات املسجَّ باإلنتاج 
مدخالت اإلنتاج )Production VAT inputs( وضريبة املبيعات. في نهاية املطاف، يتحمل املستهلك النهائي 

التكاليف اإلجمالية لضريبة القيمة املضافة. 

اجلدول )9(: إيرادات ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(	ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية منذ عام 
2008 )مباليني الشواكل(47

2008200920102011201220132014201520162017السنة

ضريبة القيمة 
املضافة احمللية

452.5452.5554.4677.3675.5852.3950.91002.9924.61011.3

ضريبة القيمة 
املضافة املرتبطة 

باملقاصة
1387138713461620.118612016.52278.32276.22686.22288

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4604460452566405.670357426.48851.49962.711289.111476.1

النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

% 40% 40% 36.1% 35.9% 36% 38.6% 36.5% 33% 32% 28.7

يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة مساهمة ضريبة القيمة املضافة من مجموع اإليرادات الضريبية هي بني 
30 – 40 باملئة، ويبنّي لنا ذلك انعدام العدالة الضريبية ألنها ضريبة تنازلية تستهدف اجلميع بدون التمييز 
تُفرض  املواطنني،  جميع  على  مفروضة  املضافة  القيمة  ضريبة  وكون  العالية.  الرواتب  وذوي  الفقراء  بني 
ضرائب أعلى على الفقراء إذا قارنا ذلك مع دخلهم اخلاضع للضريبة. كما أن ضريبة القيمة املضافة في 
األراضي الفلسطينية احملتلة ال حتتوي على شرائح ضريبية مختلفة للمواد األساسية واملنتجات الفاخرة 

ويتم فرض 16 باملئة على جميع السلع واخلدمات.

ضريبة املشتريات/اإلنتاج

يتم تنظيم هذه الضريبة في السياق الفلسطيني باستخدام القانون األردني رقم 16 لعام 481963، ويحدد 
هذا القانون نَِسب الضرائب على املنتجات احمللية واملستوردة كالكحول، والسجائر، والسيارات، والكيماويات 
وبعض األجهزة الكهربائية. إن الضريبة على السجائر )رسوم طابع البندرول الضريبي( هي 80 باملئة بينما 
تتراوح الضريبة على السيارات بني 50 و70 باملئة اعتماداً على حجم احملرك والتأثيرات البيئية للمركبة. يُعتبر 
تأثير هذه الضريبة على اإلنتاج احمللي قليالً إلى حد ما إذ ال تزيد إيراداتها عن 25 مليون دوالر أمريكي سنوياً، 
في حني أن اإليرادات النابعة عن السيارات املستورَدة تصل إلى 200 مليون دوالر أمريكي سنوياً بينما تولّد 
السجائر والتبغ بني 50 إلى 100 مليون دوالر أمريكي سنويا49ً. مت تصنيف جميع تلك الضرائب حتت اإليرادات 
الضريبية احمللية وليس كإيرادات املقاصة؛ وهي عبارة عن ضرائب غير مباشرة يتحمل تكلفتها املستهلكني 

النهائيني.  
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احمللي  والناجت  الضريبية  اإليرادات  مجموع  من  ونسبتها  املشتريات/اإلنتاج  ضريبة  إيرادات  اجلدول )10(: 
اإلجمالي منذ عام 2008 )مباليني الشواكل(50

2008200920102011201220132014201520162017السنة

163.5163.5253.3310.8337.2378.2234.4183.1204.9193.7املكوس على التبغ

املكوس على 
املشروبات

11.40.83.48.65.73.34.44.65.1

ضريبة املشتريات/
املقاصة

12.712.714.60152.66.6-6.2-9.9-4.7

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4604460452566405.670357426.48851.49962.711289.111476.1

النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

% 3.8% 3.8% 5.1% 4.9% 5.1% 5.2% 2.8% 1.8% 1.8% 1.7

30291.432915.339601.74045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي51

النسبة من مجموع 
الناجت احمللي اإلجمالي

% 0.59% 0.54% 0.68% 0.78% 0.78% 0.87% 0.56% 0.37% 0.4% 0.37

الضريبية  اإليرادات  مجموع  من  املشتريات/اإلنتاج  ضريبة  نسبة  في  انخفاض  هناك  أن  أعاله  اجلدول  يبني 
حيث انخفضت هذه النسبة من تقريباً 5 باملئة إلى 2 باملئة من 2010 إلى 2015. يُعتبر االنخفاض في تأثير 
هذه الضريبة مبثابة توجه سلبي ألن الضرائب املرتبطة بالبضائع الفاخرة يجب أن تساهم بشكل أكبر في 

مجموع اإليرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية. 

ضريبة احملروقات )املكوس على النفط(

األراضي  في  املستخّدمة  الوقود  أنواع  جميع  على  البلو”(  “ضريبة  أيضاً  )وتسّمى  احملروقات  ضريبة  تُفرَض 
مثل ضريبة  متاماً  اعتبارها  يتم  ولذلك  الضريبة،  هذه  ينظم  فلسطيني  قانون  أي  يوجد  ال  الفلسطينية. 
املشتريات أو املكوس كالضريبة املفروضة على السجائر والتبغ. إن اإلطار القانوني لهذه الضريبة هو قانون 
اجلمارك واملكوس األردني رقم 1 لعام 521962. تشكل ضريبة احملروقات تقريباً 50 باملئة من سعر الشراء النهائي 
من ِقَبل املستهلك وتشبه كثيراً ضريبة احملروقات السارية في إسرائيل. وكما هو احلال بالنسبة للضرائب غير 
املباشرة األخرى، يقع عبء الدفع عن هذه الضريبة على عاتق املستهلك النهائي. إن قيمة “ضريبة البلو” هي 
3 شيكل لليتر الواحد باإلضافة لضريبة القيمة املضافة املفروضة من ِقَبل السلطة الفلسطينية53. وكما 
متت اإلشارة أعاله، إن ضريبة احملروقات هي جزء من إيرادات املقاصة اخلاصة بالسلطة الفلسطينية. في عام 
2016، وصلت ضريبة احملروقات إلى 2.97 مليار شيكل؛ ويشكّل ذلك 33.26 باملئة من مجموع إيرادات املقاصة 

لعام 2016.
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احمللي  والناجت  الضريبية  اإليرادات  مجموع  من  ونسبتها  النفط  على  املكوس  إيرادات   :)11( اجلدول 
اإلجمالي منذ عام 2008 )مباليني الشواكل(54

2008200920102011201220132014201520162017السنة

1218.81218.81412.11635.51758.11970.52474.22773.82970.92903.5املكوس على النفط

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4604460452566405.670357426.48851.49962.711289.111476.1

النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

% 26.5% 26.5% 26.9% 25.5% 25% 26.5% 28% 27.8% 26.3% 25.3

30291.432915.339601.74045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي55

النسبة املئوية من 
مجموع الناجت احمللي 

اإلجمالي
% 4% 3.7% 3.6% 4% 3.8% 4.4% 5.7% 5.6% 5.9% 5.5

ضريبة املقاصة

الفلسطينية عبر إسرائيل.  لألراضي  املتجهة  املستورَدات  تُفرَض على  هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة 
هذه  تتكون  الفلسطينية.  السلطة  ِقَبل  من  لة  احملصَّ اإليرادات  من  جزء  بأنها  املقاصة  ضريبة  وتُعتبر 
الضريبة من اجلمارك، وضريبة القيمة املضافة، وضريبة املشتريات، وضريبة احملروقات وضريبة الدخل اخلاصة 
بالفلسطينيني العاملني في إسرائيل واملستوطنات. تقوم اإلدارة الضريبية اإلسرائيلية بتحصيل وجباية 
هذه اإليرادات وحتويلها إلى وزارة املالية الفلسطينية في نهاية كل شهر من خالل اآللية املرتبطة باملقاصة. 
الفلسطينية  األراضي  في  املضافة )ض.ق.م.(  القيمة  مثل ضريبة  متاماً  باملئة   16 الضريبة  هذه  نسبة  إن 
احملتلة. كما جتدر اإلشارة بأن السلطة الفلسطينية ميكن أن تستفيد أكثر من التطورات املعمولة في نظام 
ضريبة القيمة املضافة اإلسرائيلية. فعلى سبيل املثال، قامت إسرائيل بزيادة احلد األدنى من املبلغ املعفى 
من ضريبة القيمة املضافة ليصل إلى 100,000 شيكل، في حني أن احلد األدنى في اجلانب الفلسطيني هو 
“امللف الصفري”56 لدعم  النظام اإلسرائيلي باستخدام ما يسّمى  54,000 شيكل. باإلضافة لذلك، يقوم 

بعض القطاعات االقتصادية اإلسرائيلية57.

لة من العمال الفلسطينيني داخل  يقوم االحتالل بتحويل 75 باملئة فقط من مجموع ضريبة الدخل احملصَّ
اخلط األخضر وفي املستوطنات. يعني ذلك بأن االحتالل اإلسرائيلي يحتفظ ب25 باملئة من مجموع ضريبة 
الدخل اخلاصة بالعمال الفلسطينيني، وجتدر اإلشارة بأن عدد العمال الفلسطينيني في تلك املناطق وصل 

إلى 139,600 عامل في الربع األول من عام 2017؛ ومن بينهم 48,700 شخص لم ميتلكوا تصاريح عمل58. 

رسوم اجلمارك واملكوس

يتم تنظيم هذه الضرائب باستخدام قانون اجلمارك واملكوس األردني رقم 1 لعام 591962 واألوامر العسكرية 
اإلسرائيلية. تُفرض هذه الضرائب على السلع واخلدمات املستورَدة من القطاع اخلاص. وبحسب لبروتوكول 
باريس، يجب حتصيل هذه الضرائب من ِقَبل دائرة اجلمارك اإلسرائيلية نيابة عن خزينة الدولة الفلسطينية. 
كما قام بروتوكول باريس بتحديد قوائم السلع “أ” و “ب” احملتوية على كميات محددة واملعفاة من الرسوم 
السلع  على  املفروضة  اجلمركية  الرسوم  إن   .1994 عام  منذ  القائمتني  هاتني  تغيير  يتم  ولم  اجلمركية60، 
إسرائيل.  في  املطبقة  تلك  كثيراً  تشبه  أعاله(  املذكورتنَي  القائمتني  في  املُدرَجة  تلك  عن  )عدا  املستورَدة 
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عندما انضمت إسرائيل ملنظمة التجارة العاملية في أواسط التسعينات من القرن املاضي، بدأت بتخفيض 
التعريفات اجلمركية بصورة تدريجية.

في عام 2016، حصلت السلطة الفلسطينية على مجموع 3.7883 مليار شيكل من اجلمارك )621.3 مليون 
شيكل من اإليرادات الضريبية احمللية و3.167 مليار شيكل من إيرادات املقاصة(61. أما في عام 2017، حصلت 
احمللية  الضريبية  اإليرادات  من  شيكل  مليون   737.2( شيكل  مليار   4.0909 على  الفلسطينية  السلطة 

و3.3537 مليار شيكل من إيرادات املقاصة(.

ووصلت  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  الضريبية  لإليرادات  مصدر  أكبر  هي  واملكوس  اجلمارك  إن 
حتصيالتهم الفعلية في عام 2017 حوالي 4.3 مليار شيكل )يشمل ذلك 4.0909 مليار شيكل من رسوم 
اجلمارك وحوالي 198.8 مليون شيكل كمكوس على السجائر واملشروبات الكحولية(. يعني ذلك بأن اجلمارك 
واملكوس شكّلت 39.4 باملئة من مجموع الضرائب غير املباشرة. وكما هو احلال بالنسبة لضريبة القيمة 
السنوات  في  متواصل  بشكل  الضريبية  اإليرادات  مجموع  من  اجلمركية  الرسوم  نسبة  زادت  املضافة، 
األخيرة بسبب زيادة العجز التجاري )مع كافة الدول ما عدا إسرائيل( وزيادة االستيراد املباشر على حساب 
االستيراد من خالل وكالء إسرائيليني. في آخر عشرة سنوات، قلت نسبة التجارة مع إسرائيل بشكل كبير 
من 85 باملئة إلى 73 باملئة من التجارة اإلجمالية62. على األغلب أن تقل املبالغ الكبيرة التي يتم حتصيلها 
من الرسوم اجلمركية ألن إسرائيل تخطط إللغاء التعريفات اجلمركية على جميع مستورداتها كجزء من 
وفلسطني  إسرائيل  تشكّل  أعاله،  اإلشارة  متت  وكما  العاملية.  التجارة  منظمة  في  العضوية  متطلبات 

منطقة جمركية واحدة مع وجود بعض االستثناءات.

الضرائب االفتراضية/الضريبة على رقم املبيعات

يتم فرض الضرائب االفتراضية في فلسطني على الدخل املرتبط مبركبات املواصالت العامة )سيارات األجرة 
واحلافالت( واملصنَّف كدخل ثابت وميكن التنبؤ به مع مرور الوقت. تتراوح قيمة هذه الضريبة بني 70 و100 
شيكل شهرياً للمركبة الواحدة اعتماداً على مصدر ومنشأ املركبة وسنة تصنيعها. ال يُعتبر هذا املبلغ 
مرتفعاً عند األخذ بعني االعتبار أن سيارات األجرة )التاكسي( واحلافالت )الباصات( تولّد بشكل عام صافي 
ربح يصل إلى حوالي 3,000 شيكل في الشهر. معدل الضريبة في هذه احلالة حوالي 5 باملئة، أي أنها تساوي 

احلد األدنى احملدد حسب القانون.

كما تُفرَض الضريبة االفتراضية على الدخل العادي النابع عن تأجير املمتلكات ومرافق اجلمعيات اخليرية 
بأن نسبة  اإلشارة  الرسمي. كما جتدر  للقطاع غير  افتراضي  يوجد نظام ضريبي  وال  العامة،  واملؤسسات 
االمتثال عند دافعي الضرائب االفتراضية )وخاصًة مالكي سيارات األجرة واحلافالت( عالية نسبياً بسبب 
املتطلب الذي يشترط تقدمي “شهادة االمتثال الضريبي” لوزارة املواصالت لكي يتمكن أصحاب تلك املركبات 

من جتديد رخص مركباتهم في الوزارة.      
   

ال  أنها  إلى  التقديرات  تشير  ولكن  الضريبة،  هذه  من  لة  احملصَّ اإليرادات  حجم  حول  دقيقة  أرقام  توجد  ال 
تتجاوز 2 مليون شيكل سنوياً كون عدد مركبات النقل املرخَّصة لتوفير خدمة املواصالت العامة هو تقريباً 
 2( ع  اجملمَّ املبلغ  هذا  يُعتبر  الشاقة(.  اخلدمة  )مركبات  الثقيلة  الشحن  ومركبات  وشاحنة  سيارة   10,000

مليون شيكل سنوياً( قليالً جداً ولم يتغير هذا املبلغ كثيراً عبر السنوات.
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تحليل النوع االجتماعي من ناحية الضرائب
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تحليل النوع االجتماعي من ناحية الضرائب

في  نفسها  جتد  الفلسطينية  املرأة  أن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  عن  الصادرة  البيانات  تشير 
وضع اقتصادي ضعيف في األراضي الفلسطينية احملتلة. تظهر تلك البيانات أن نسبة البطالة عند النساء 
وصلت إلى 47.8 باملئة عام 2017 مقارنًة ب22.5 باملئة فقط عند الرجال63. إن معدل األجر الشهري للنساء 
املوظفات هو فقط 76 باملئة من األجر الذي يكسبه املوظفون الرجال. كما تُظِهر لنا البيانات بأن النساء 
فعاالت أكثر في القطاع غير الرسمي وأن نسب الفقر أعلى في العائالت التي ترأسها امرأة بسبب املشاركة 
بامللكية  يتعلق  أما فيما  النساء.  التي تكسبها  املتدنية  واألجور  الرسمي  العمل  للنساء في سوق  األقل 
الرأسمالية وملكية األصول، تشكل النساء العامالت حلسابهن اخلاص فقط 14 باملئة من هذه الفئة من 
القوى العاملة، وتشكل النساء فقط 2 باملئة من أصحاب أو مدراء الشركات في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

والرجال  للنساء  القانون  وينظر هذا  املرأة  أية حتيزات صريحة ضد  الفلسطيني من  الضرائب  قانون  يخلو 
من  العديد  حتديد  ميكننا  ذلك،  من  الرغم  على  لكن  محايد.  وبشكل  املساواة  قدم  على  كدافعي ضرائب 

التحيزات غير املباشرة ضد املرأة في النظام الضريبي الفلسطيني كمايلي:

• إن إعطاء اخلصومات، واإلعفاءات وغيرها من احلوافز الضريبية هي إحدى األطر التي يتم فيها التمييز 	
احلال في فلسطني.  فردي كما هو  امللفات بشكل  رفع  النظام  املرأة عندما يشترط  املباشر ضد  غير 
والزوج/ة  األطفال،  كإعالة  متنوعة  ألغراض  خصومات  أو  إعفاءات  بإعطاء  الدول  تقوم  عام،  وبشكل 
اإلعفاءات  توزيع  يتم  أن  يجب  فردي،  بشكل  امللفات  رفع  يشترك  نظام  في  ذلك.  وغير  العامل/ة  غير 
واخلصومات على الزوجني بشكل عادل، لكن في فلسطني ال يتم السماح بتقدمي ملف ضريبي مشترك 
بني الزوجني وميكن فقط تقدمي ملف ضريبي منفرد. نتيجة لذلك، يتم إعطاء األولوية للرجل أو للزوج 
ميكن  باإلعالة.  واملتعلقة  القانون  املسموحة حسب  الضريبية  واخلصومات  باإلعفاءات  املطالبة  عند 
للمرأة أن تطالب بتلك اخلصومات واإلعفاءات فقط عندما تكون رأس العائلة، أو مطّلقة أو أرملة. تؤدي 
هذه املعاملة التمييزية لعدم املساواة في مبالغ ضريبة الدخل املدفوعة من ِقَبل الرجال والنساء في 

حال كان الزوجني يعمالن في نفس الوقت. 

• وتشجيع 	 بالضرائب  املرتبطة  الفلسطينية  التشريعات  قامت  للشركات،  الدخل  ضريبة  ناحية  من 
االستثمارات في فلسطني بإعطاء إعفاء ضريبي على كل أو جزء من الدخل اخلاص بالشركات، وسمح 
التشجيع  إن  الدخل اخلاضع للضريبة.  للنفقات عند احتساب  بعمل خصومات هائلة  أيضاً  القانون 
املرتبط باإلعفاءات الضريبية واخلصومات على دخل الشركات قد يزيد من عدم املساواة بني اجلنسني 
السبب  اإلعفاءات بشكل غير متناسب.  الرجال يستفيدون من هذه  الضريبي ألن  العبء  ناحية  من 
الرئيسي وراء ذلك هو أن الغالبية العظمى من أصحاب الشركات، وحاملي األسهم ومالكي البيوت 
هم من الرجال الذين بإمكانهم باملطالبة بتلك اخلصومات/اإلعفاءات. إن هذه املعاملة التفضيلية تعزّز 

من التحيز ضد املرأة ألن الرجال هم أكثر انخراطاً في تلك األنشطة املذكورة.

• في الكثير من األحيان، ال يتم فرض ضرائب على املكاسب النابعة عن صفقات جتارية مرتبطة باألمالك 	
العقارية ألنه ال يتم عادةً اإلبالغ عنها عند احتساب الضريبة. يُعتبر ذلك نوعاً من أنواع التهرب الضريبي 
الذي يفيد الرجال أكثر من النساء ألن النساء أقل انخراطاً في هذا النوع من األنشطة االقتصادية. كما 
تشير البيانات إلى أن 5 باملئة فقط من النساء ميتلكن أراٍض أو لديهن حصة في ملكية أرض معينة 
أو ملكية  بيتاً  النساء ميتلكن  باملئة من   7 الرجال. عالوة على ذلك، فقط  باملئة عند   24 باملقارنة مع 

عقارية بينما تصل هذه النسبة إلى 57 باملئة عند الرجال64.  
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• األمناط 	 عن  الناجمة  املبطنة/الضمنية  التحيزات  حلدوث  املباشرة  غير  الضرائب  جميع  تؤدي  قد 
االستهالكية اخملتلفة للرجال والنساء فيما يتعلق بالسلع واخلدمات، ولكن من الصعب حتديد طبيعة 

تلك التحيزات الضمنية بشكل دقيق.     
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الباب الثالث: التسربات الضريبي�ة واالكتفاء باإليرادات 

اإليرادات الضريبية: حجمها ومصادرها

تعتمد السلطة الفلسطينية إلى حٍد كبير على إيرادات املقاصة وأيضاً )على نحٍو متناقص( على املساعدات 
اخلارجية على الرغم من أن هذَين املصدرَين هما خارج سيطرتها الكاملة. هناك نوع من التقلب املستمر 
في هذين املصدرَين نظراً للظروف السياسية واالقتصادية التي تشهدها املنطقة وأيضاً بسبب عدم الثبات 
في العجز اخلاص بامليزان التجاري. من ناحية أخرى، ميكن للسلطة الفلسطينية أن تسيطر على اإليرادات 
لة  الضريبية احمللية على الرغم من أن قيمتها غير كبيرة نسبياً وقّلت حصتها في اإليرادات اإلجمالية احملصَّ
مع مرور الوقت. ومن اجلدير بالذكر أن البنية احلالية لإليرادات تشكل مخاطر طويلة األمد لالستدامة املالية 

للسلطة الفلسطينية وتُضِعف من قدرتها على تلبية التزاماتها احلالية.

-1996 احلالية،	 األسعار  حسب   )cash basis(( نقدي أساس  العامة )على  واملَِنح  اإليرادات  اجلدول )12(: 
2016 )مباليني الدوالرات(65

الفترة
مجموع 

اإليرادات واملَِنح

نسبة 
اإليرادات 

احمللية من 
مجموع 

اإليرادات واملَِنح

نسبة إيرادات 
املقاصة من 

مجموع 
اإليرادات واملَِنح

نسبة املَِنح 
واملساعدات 
من مجموع 
اإليرادات واملَِنح

املَِنح املعطاة 
لدعم املوازنة

املَِنح املعطاة 
لدعم النفقات 

التطويرية

1999-19961,075.9% 30.5% 45.3% 24.215.3245.0

2005-20001,392.8% 23.4% 32.8% 43.9336.0274.8

2010-20062,958.8% 18.5% 34.6% 46.91199.9186.3

2016-20113,842.3% 22.3% 50.6% 27.1915.8144.3

اجلدول )13(: اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية )2017-2013(66

مباليني الشواكل

201320142015البند
 2016
فعلي

 2017
فعلي

8,347.69817.410931.313598.512880.2صافي اإليرادات العامة
9181.310,432.311,495.413,895.713,385.7مجموع اإليرادات67

13,078.53,114.33,542.45,023.24,419.4. اإليرادات احمللية

1.12,157.12,148.82,354.12,3912,750.6 اإليرادات الضريبية

1.2921.3965.6968.62,309.11404.1 اإليرادات غير الضريبية
صة68 1.300219.7323264.7 التحصيالت اخملصَّ

6,102.87,3187,9538,872.58,966.3إيرادات املقاصة
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اإليرادات الضريبية

تشهد التحصيالت الضريبية ازدياداً على مدارٍ سنوي بسبب العديد من العوامل؛ ومنها الرفع من الفاعلية 
اإلدارية، والنمو االقتصادي في السنوات 2008-2013 وزيادة االستيراد من إسرائيل ومن خارج البالد. في الوقت 
احلالي، تغطي اإليرادات الضريبية 82 باملئة من مجموع النفقات احلالية، أي ما يعادل 22 إلى 25 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي. ساعد هذا التوّجه اإليجابي السلطة الفلسطينية في التقليل من اعتمادها على 
املساعدات األجنبية املتناقصة والتخفيض من أعباء الديون العامة. كما وردت بعض املعلومات التي تشير 
ن في مواجهة الديون العامة واملتأخرات في عام 2016 إذ قامت السلطة الفلسطينية بالتقليل  لوجود حتسُّ
)كمبياالت(  إذنية  سندات  بإصدار  وقامت  أمريكي  دوالر  مليون   370 بحوالي  اخلاص  القطاع  متأخرات  من 
االقتراض  القائلة بتجنب  الفلسطينية في سياستها  السلطة  607 مليون شيكل. كما واصلت  بقيمة 
من البنوك. لكن مجموع الديون العامة للسلطة الفلسطينية بقيت مرتفعة )4.88 مليار دوالر أمريكي، أو 
ما يعادل 17.6 مليار شيكل( في نهاية عام 692017 على الرغم من اجلهود الرامية للتقليل منها. باإلضافة 
لذلك، اضطرت السلطة الفلسطينية ملواجهة بعض الدعاوى القضائية الدولية املرفوعة ضدها؛ وكّلفها 

هذا األمر ماليني الدوالرات من خزينة الدولة.

لم ترى بنية اإليرادات الضريبية أي تغيير وهيمنت فيها الضرائب غير املباشرة بنسبة 92 باملئة من مجموع 
تلك املرتبطة باملقاصة(  اإليرادات الضريبية. ومن املهم أن نذكر أن ضريبة القيمة املضافة )احمللية وأيضاً 
80 باملئة من الضرائب غير املباشرة )67 باملئة منها من إيرادات املقاصة(.  وإيرادات اجلمارك يشكالن تقريباً 
العظمى  الغالبية  ذلك  ويغطي  وناجعة  فعالة  التحصيل  عملية  تُعتبر  الضريبة،  هذه  طبيعة  وبسبب 
اإلشارة  وكما متت  ذلك،  الرغم من  الضريبي. على  التجنب  أو  التهرب  القليل من  مع  الضريبية  للقاعدة 
سابقاً، تعطي هذه الضريبة اجملال لتسرب بعض اإليرادات خلزينة الدولة اإلسرائيلية. من جانب آخر، تشكل 
ضريبة الدخل اخملصومة من املصدر نسبة عالية جداً من مجموع إيرادات ضريبة الدخل، مما يشير إلى أن 
الضرائب املفروضة على األشخاص العاملني حلسابهم اخلاص، وذوي املهن احلرة والعاملني في القطاعات 
األمر  ومن  جداً.  ضئيلة  أجور(  على  املستندة  غير  الدخل  ضرائب  عن  )ناهيك  الرسمية  غير  االقتصادية 
لة من أصحاب الدخل املنخفض قليلة جداً ألن القانون يقضي بأال يكون  الطبيعي أن نرى بأن املبالغ احملصَّ
أن  األخرى  السلبية  النقاط  ومن  باإلعفاءات.  اخلاص  األدنى  احلد  وجود  بسبب  للضريبة  خاضعاً  دخلهم 
لة من الشركات منخفضة جداً وليست متناسبة مع األرباح التي يحصلون عليها، بسبب  اإليرادات احملصَّ
التهرب والتجنب الضريبي أو نتيجة للحوافز الكبيرة املعطاة لهم )أنظر للقسم بعنوان “ضريبة الدخل 

للشركات”(70. 

اإليرادات غير الضريبية

في السنتني األخيرتني، بلغت نسبة مساهمة اإليرادات غير الضريبية بني 10 إلى 15 باملئة من مجموع اإليرادات 
العامة. ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة املالية في كانون األول 2016، بلغت اإليرادات غير الضريبية 2,309.1 
مليون شيكل71. يأتي هذا الرقم كاستثناء بسبب التحصيل األحادي )غير املتكرر( للمبالغ التي توجَّب على 
بالعمال الفلسطينيني.  املرتبطة  إسرائيل دفعها فيما يتعلق برسوم ترخيص شركات االتصاالت واملبالغ 
تأتي اإليرادات غير الضريبية )التي بقيت مستقرة في السنوات القليلة األخيرة( بشكل رئيسي من أرباح 
صندوق االستثمار الفلسطيني )الصندوق السيادي( التي بلغ معدلها السنوي 30 مليون دوالر أمريكي72. 
أما ال50 مليون دوالر املتبقيات فتأتي من التداوالت ورسوم اخلدمات، ومخالفات املرور ورسوم ترخيص شركات 
االتصاالت ]شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(، جوال والوطنية موبايل[. يعاني االقتصاد الفلسطيني 

من ندرة في املوارد الطبيعية، ولذلك يتحمل السكان أعباء متويل النفقات العامة.
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اجلدول )14(: اإليرادات غير الضريبية ونسبتها من الناجت احمللي اإلجمالي منذ عام 2008 )مباليني الشواكل(73

2008200920102011201220132014201520162017السنة

اإليرادات غير 
الضريبية

1750.71750.71134.4915.2954.4921.3965.6968.62309.11404.1

30291.432915.339601.74045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي74

النسبة املئوية من 
الناجت احمللي اإلجمالي

% 5.8% 5.3% 2.9% 2.3% 2.1% 2.1% 2.2% 2% 4.6% 2.7

يظهر هذا اجلدول أن نسبة، وحجم ومساهمة اإليرادات غير الضريبية في الناجت احمللي اإلجمالي كانت أعلى 
من 5 باملئة في عام 2009، ولكن انخفضت هذه النسبة في السنوات التالية عدا عن سنة 2014 و2016 

الذَين شِهدا الرسوم العالية التي دفعتها شركات االتصاالت.  

دافعي الضرائب

هذه  تشمل  والشركات.  )األفراد(  الطبيعيني  األشخاص  من  الفلسطينية  الدخل  ضريبة  قاعدة  تتألف 
األجور  أصحاب  وكون  الرسمي.  القطاع  في  اخلاص  حلسابهم  واملشتغلني  األجور  أصحاب  جميع  القاعدة 
يدفعون الضرائب من خالل االقتطاعات املباشرة من رواتبهم من ِقَبل صاحب العمل، ليس مطلوب منهم 
أن يفتحوا ملفات ضريبية في اإلدارة العامة للضرائب. أما املشتغلني حلسابهم اخلاص فعليهم أن يفتحوا 
لني في اإلدارة الضريبية )أوالً في إدارة ضريبة القيمة املضافة وثانياً في  ملفات ضريبية كمشتغلني مسجَّ
إدارة ضريبة الدخل(. ويتوجب أيضاً على شركات املساهمة العامة والشركات اخلاصة أن يفتحوا ملفات في 
ضريبة الدخل. كما جعل قانون ضريبة الدخل لعام 2011 املؤسسات غير الربحية خاضعة أيضاً للضريبة 

وألزمتهم على فتح ملفات ضريبية.

لني )األفراد والشركات( في إدارة  يوفر اجلدول )15( أدناه بعض البيانات الهامة حول عدد دافعي الضرائب املسجَّ
ضريبة الدخل وإدارة ضريبة القيمة املضافة(.

اجلدول )15(: ملفات دافعي الضرائب التي مت تسجيلها في السنوات اخملتارة75

ملفات ضريبة القيمة املضافة/اجلماركملفات ضريبة الدخل *السنة

2011 10533751400

2014 11727959670

201612775466732

* ال تشمل هذه امللفات موظفي القطاعات العامة واخلاصة الذين يدفعون ضريبة الدخل من املصدر؛ وعددهم املقدَّر 350,000 
شخص.

القطاع غير الرسمي

إن القطاع غير الرسمي في فلسطني كبير نسبياً، ووفقاً ملسح أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
90,607 مشاريع، ومت تقسيم هذه املشاريع إلى  2008، وصلت عدد مشاريع القطاع غير الرسمي  في عام 
مايلي: 22.8 باملئة في األنشطة الزراعية، 19.6 باملئة في الصناعة واإلعمار، 42 باملئة في التجارة الداخلية 

و14.2 باملئة في خدمات املواصالت والنقل.
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قد يكون احلجم الكبير للقطاع غير الرسمي الفلسطيني أحد األسباب وراء التهرب والتسرب الضريبي 
العالي. وفي طبيعة احلال، قد يكون هذا القطاع مسؤوالً إلى حٍد بعيد عن القاعدة الضريبية الضيقة وأغلب 
التهربات الضريبية احلاصلة. ال توجد في سجالت وزارة املالية أية بيانات تشير إلى النسبة املئوية للشركات 
اإليرادات  مجموع  من  باملئة   8 الدخل  ضريبة  نسبة  تتجاوز  لم  ولكن  ضرائب،  كدافعي  رسمياً  لة  املسجَّ
احلكومية في السنوات األخيرة – وهذه النسبة أقل بكثير من الدول العربية اجملاورة التي لديها مستويات 
مشابهة للتنمية االقتصادية.  فقط 14 باملئة من إيرادات ضريبة الدخل تأتي من دافعي الضرائب األفراد، 
لني كدافعي ضرائب. وتشير هذه النسبة املئوية إلى أن نسبة كبيرة من العمال والشركات ليسوا مسجَّ

اإلعفاءات الضريبية

الرسمية  للشركات  الدخل  إعفاءات ضريبة   )1 اإلعفاءات:  نوعني من  الفلسطيني  الضريبي  النظام  يوفر 
1998 والتعديالت الالحقة املعمولة عليه76، 2( اإلعفاءات املرتبطة  إعماالً بقانون تشجيع االستثمار لعام 

بضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.( واجلمارك77.

أما فيما يتعلق بإعفاءات ضريبة الدخل، قامت التعديالت الواردة في قانون تشجيع االستثمار لعام 782011
بالتخفيض من حجم رأس املال الذي يعطي الشركات االستحقاق لإلعفاء من 250,000 دوالر أمريكي )قيمة 
عام  في  املعمولة  التعديالت  في  أما  فقط.  دوالر   100,000 إلى  األصلي(  القانون  نص  في  الواردة  املال  رأس 
إضافة شروط  ذلك متت  من  وبدالً  إعفاء،  للحصول على  املال كشرط  رأس  قيمة  التخلص من  مت   ،792014
)25 موظف على األقل(،  )40 باملئة من مجموع املبيعات(، وعدد املوظفني  أخرى مثل القدرة على التصدير 
االقتصادية  القطاعات  في  والعمل  اإلجمالية(  املدخالت  من  باملئة   70( احمللية  اإلنتاج  واستخدام مدخالت 
ذات األولوية مثل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقطاع السياحة وقطاع التصنيع. إذا استطاعت 
الشركة أن تلبي أي من هذه الشروط ستكون مؤهلة للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل ملدة خمس 
 cost-benefit( سنوات80. كما ال توجد أية بيانات أو دراسات تشتمل على عمل حتليالت التكاليف والفوائد

analysis( قبل القيام بوضع تلك التحفيزات اجلديدة. 

الرغم من أن تلك التعديالت قد تستجيب أكثر ملبدأ العدالة، هي ال زالت تفضل الشركات الكبرى  على 
ذات االمتيازات الكثيرة، ولذلك تعود الفائدة على األغنياء بالدرجة األولى. ومن الواضح في هذا السياق أن 
عدد الشركات املؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي أصبحت محدودة جداً وقد ال متثل 1 باملئة من مجموع 
مصنَّفة  الشركات  من  باملئة   99 من  أكثر  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  فلسطني،  في  العاملة  الشركات 
كشركات صغيرة أو متوسطة احلجم، مع معدل راس مال أقل من 50,000 دوالر أمريكي، ويوظفون أقل من 

10 أشخاص وتستهدف مبيعاتهم األسواق احمللية فقط.

لبعض  اجلمركية  واإلعفاءات  )ض.ق.م.(  املضافة  القيمة  ضريبة  إعفاءات  إعطاء  يتم  أخرى،  ناحية  من 
هو  كما  قليلة  وبكميات  محددة  ألهداف  االستهالكية  السلع  تستورد  التي  الشركات  مثل  املستفيدين 
على  اإلعفاءات  تلك  تطبيق  أيضاً  يتم  باريس.  بروتوكول  في  الواردتنَي  “ب”  والقائمة  “أ”  القائمة  في  مبنيَّ 
فواتير الشراء اخلاصة بالشركات العاملة في مزارع احليوانات، والسيارات املستخَدمة في أنشطة الشركات 
املعفاة من ضريبة الدخل، والسيارات التي يشتريها األشخاص من ذوي اإلعاقة واألشخاص العائدين للبالد 

في عام 1994 بعد تأسيس السلطة الفلسطينية.  
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كما هو موضح أعاله، يتم إعفاء الشركات من دفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.( عندما 
تشجيع  هيئة  قامت  الذي  الفلسطيني  االستثمار81  تشجيع  قانون  في  ورد  ما  مع  نشاطاتهم  تتوافق 

االستثمار الفلسطينية بتطبيقه.

تعمل الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة )وهي وكالة حكومية( في مجال تشجيع 
الصناعة واالستثمارات، وتشرف على خمس مدن صناعية في بيت حلم، أريحا، ترقوميا، غزة وجنني. متارس 
هذه الوكالة نشاطاتها بالتوافق مع “قانون رقم )10( لسنة 1998م بشأن املدن واملناطق الصناعية احلرة” 82، 
وتقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في تلك املناطق بالتماشي مع ما ورد في قانون تشجيع االستثمار. 
كما تسعى هذه الوكالة جاهدة إلعطاء حزم احلوافز اإلضافية للمستثمرين )في الضرائب واجلمارك( لكي 

يباشروا بأعمالهم في تلك املناطق واملدن الصناعية.

خالل  من  االستثمار  لتشجيع   2017 لسنة   )8( رقم  القرار  بإصدار  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  قام  كما 
تصميم حزم احلوافز للمشاريع املنفذة في املدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة. تشمل تلك احلزم بعض 
احلوافز اإلضافية – مثل اإلعفاءات الضريبية واجلمركية – التي ميكن االستفادة منها بجانب احلوافز املذكورة 

في التشريعات السابقة.  

• إعفاءات ضريبية عند البدء مبشاريع جديدة أو تطوير املشاريع احلالية التي لم تستفيد في املاضي من 	
أية ِمَنح أخرى، ملدة 3 سنوات إضافية فوق ال5 سنوات املنصوص عليها في قانون تشجيع االستثمار، 

وينطبق هذا اإلعفاء الضريبي فقط على املناطق املتَفق عليها في هذا اإلطار. 
• في الوقت احلالي، تستفيد اجلهات املنّفذة لتلك املشاريع من إعفاء ضريبي ملدة ثالث سنوات إضافية 	

)كحوافز معطاة من القانون( بشرط أال يكونوا قد استفادوا من برامج املَِنح املعطاة قبل ذلك وأن يكونوا 
القروض  مع  التعامل  يتم  كما  عليها.  املتفق  الصناعية  املناطق  إلحدى  أنشطتهم  نقلوا/حوَّلوا  قد 
املعطاة من البنوك واملؤسسات التمويلية األخرى لتمويل املشاريع في املناطق املتفق عليها كقروض 
ممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم )SMEs(، بالتماشي مع ما ورد في قانون ضريبة الدخل.

• إعفاء من ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.( على السلع واخلدمات التي يتم شرائها أو استيرادها لغرض 	
تنفيذ األنشطة االقتصادية املوجَّهة نحو التصدير.

األدنى  احلد  من  باملئة   150 نسبة  بخصم  سُيسَمح  أنه  الدخل  ضريبة  لقانون   2018 عام  تعديالت  تنص 
لألجور كنفقات مخصومة من ضريبة دخل الشركات، وينطبق ذلك فقط على الشركات التي توظف أكثر 
من 20 موظف، مما يعني بأن هذا التعديل الضريبي سينطبق على 900 شركة تقريباً. كما سيتم التقليل 
من نسبة الضريبة على أرباح حافظة االئتمان )credit portfolio( اخلاصة بالبنوك الصغيرة من خالل رفع 
1,000,000 دوالر )أي التوسيع من تعريف املشاريع الصغيرة  200,000 دوالر إلى  السقف األدنى لألرباح من 
من ناحية القدرة املالية(. وإذا مت حتقيق ذلك على أرض الواقع، سيزداد عدد املستفيدين من تخفيض ضريبة 
الدخل على الدخل املالي اخلاص باحلافظة، وجتدر اإلشارة بأن تلك الضريبة ُخّفضت من 15 باملئة إلى 10 باملئة 
2014. سيقوم ذلك بتحفيز البنوك على إقراض أرباحهم كون تلك األرباح معفية من ضريبة الدخل  عام 
باملئة، في   10 باملئة وخضعت لضريبة دخل نسبتها   30 املرتبطة بالشركات الصغيرة  )كان ربح احلافظة 
حني أن أرباح احلافظات اإلقراضية األخرى كانت 70 باملئة وخضعت لضريبة دخل نسبتها 20 باملئة، ومت حتويل 
التسوية الكاملة )full adjustment ( إلى األرباح املرتبطة باحلافظات األخرى واحلافظات التي يصل ربحها 

ل100 باملئة، وخضعت تلك احلافظات لنسبة ضريبة 20 باملئة83. 
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برملان خالي من أي وظيفة

ال يشارك أو يساهم البرملان الفلسطيني في صياغة التشريعات بسبب االنقسام السياسي وشلل اجمللس 
بالتوافق مع  رئاسية  مراسيم  بإصدار  الفلسطيني  الرئيس  يقوم  لذلك،  نتيجة  الفلسطيني.  التشريعي 
أحكام القانون األساسي الفلسطيني. لكن في العديد من احلاالت، يقوم الرئيس الفلسطيني مبشاركة 
مسودات مراسيمه مع أعضاء البرملان الفلسطيني ويتشاور معهم قبل القيام بإصدار تلك املراسيم. في 
املالية(، يتم  ظل غياب اجمللس التشريعي الفلسطيني وشلل كافة اللجان )وعلى وجه اخلصوص اللجنة 

إصدار الغالبية العظمى من املراسيم املرتبطة باالستثمار واإلعفاءات الضريبية بدون أي رقابة.

ال حتصل الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة وهيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 
املناطق  في  املستثمرون  عليها  سيحصل  التي  املتوقعة  اإلعفاءات  حول  تقارير  أو  معلومات  أية  على 
تلبيتهم  للتحقق من  املستثمرين  أو نشر الئحة/سجل أسماء  إصدار  يتم  ال  لذلك،  باإلضافة  الصناعية. 

لإلعفاءات االستثمارية اخملتلفة. عالوة على ذلك، ال يتم نشر أي تقارير مالية حول اإلعفاءات االستثمارية.
تقوم وسائل اإلعالم بإعداد تقارير ودراسات حول اإلعفاءات الضريبية، ولكن بدون اخلوض في األمور احملورية 

وبدون ذكر أسماء الشركات التي حصلت على اإلعفاءات اخلاصة.
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الباب الخامس: فاعلية اإلدارة الضريبي�ة

لة  يهدف هذا القسم لتقييم قدرة اإلدارة الضريبية على حتصيل الضرائب وحتديد ما إذا كانت املبالغ احملصَّ
كافية في حال مت وضع السياسات الضريبية السليمة. كما يوفر هذا الباب املعلومات حول قدرات اإلدارة 

الضريبية من ناحية املوارد البشرية واملالية.

التنظيم

إدارة النظام الضريبي  إدارات عامة مكّلفة مبسئولية  كما هو موضح أعاله في هذه الدراسة، هناك ثالث 
وهي كمايلي: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة املضافة )ض.ق.م.( وضريبة األمالك. يوجد لكل من هذه الدوائر 
مكاتب في احملافظات ال13 للتسهيل من معاجلة امللفات الضريبية. في عام 2014، مت تأسيس وحدة خاصة 
ل400  الضريبية  امللفات  إدارة  الوحدة مبسئولية  تلك  تكليف  ومت  الكبرى  الشركات  من  الضرائب  لدافعي 
شركة تقريباً. في هذه الوحدة، هناك ربط بني ملفات قاعدة البيانات اخلاصة بضريبة الدخل وتلك املرتبطة 

بضريبة القيمة املضافة، من أجل التوحيد بني التسويات والتحصيالت الضريبية.

في الوقت احلالي، تقوم اإلدارة العامة لضريبة األمالك بالتوسيع من أفرعها لكي تعمل في كافة احملافظات 
الفلسطينية، وتتعاون هذه اإلدارة مع العديد من البلديات من خالل أفرع حتصيل ضريبة األمالك في البيرة، 

وبيتونيا ورام اهلل.

ووفقاً لقانون ضريبة األمالك، يجب حتويل 90 باملئة من مجموع حتصيالت ضريبة األمالك للبلديات، لكن في 
واقع احلال يتم حتويل نسبة صغيرة جداً من هذه املبالغ ألنه يتم خصم ديون البلديات املرتبطة بالكهرباء 

واملاء من فاتورة املقاصة. نتيجة لذلك، ال تقوم وزارة املالية بتحويل املبلغ الكامل لضريبة األمالك.

النقص في اإليرادات

توقعات موثوقة  أي  عمل  الصعب جداً  يكون من  األفق،  واالقتصادية منعدمة  السياسية  البيئة  في ظل 
حول اإليرادات في السياق الفلسطيني. وعلى الرغم من أن وزارة املالية قد حققت تقدماً بارزاً في بناء تلك 
التوقعات، توجد تباينات كبيرة )إيجابية وسلبية( بني اإليرادات الفعلية واملتوقعة )أي في املوازنة( في جميع 
السنوات تقريباً بسبب الظروف املتغيرة بوتيرة سريعة. بدأت وزارة املالية بعمل توقعات حول اإليرادات في 
اخلطة النصفية االقتصادية واملالية في موازنة عام 2017. وقبل تلك السنة، كان يتم عمل التوقعات بشكل 
الذاتي  الزيادة على احلكم  إلى موازنات السنوات السابقة بينما كانت تعتمد نسبة  عشوائي وباالستناد 
لألشخاص والتوافق بينهم بدالً من التخطيط املستقبلي الناجع. في إطار بناء التوقعات، تقوم وزارة املالية 
الدولي  البنك  الدوليني )مثل  املعنية احمللية والشركاء  الكثير من األحيان بعمل تشاورات مع األطراف  في 
وصندوق النقد الدولي(، ولكن في نهاية املطاف، تقع املسؤولية النهائية املرتبطة بتلك التوقعات على عاتق 

أفراد اإلدارة العليا لوزارة املالية. 

 10 الفعلية بأكثر من  اإليرادات  زيادة في  2015 شهدت  باإليرادات أن سنة  املرتبطة  املتاحة  البيانات  تشير 
باملئة باملقارنة مع األرقام الواردة في املوازنة، وزادت اإليرادات الفعلية بشكل استثنائي بنسبة 148 باملئة في 
عام 2016. في السنوات التي سبقت ذلك، لم يحدث أي نقص في اإليرادات عدا عن السنوات التي شهدت 
عدم االستقرار السياسي الذي اجتاح البالد. لكن يجب علينا أن نتذكر أن النقص في اإليرادات قد ال يوفر 
دليالً قاطعاً حول عدم فاعلية اإلدارة الضريبية وقد ال يكون له أي جدوى إال إذا مت توقع اإليرادات بعناية فائقة 
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مة بشكل ممتاز )بدون التضخيم أو التحجيم من التوقعات(. ومن الواضح أنه  وبالتوافق مع منهجية مصمَّ
ال يتم تطبيق هذه املنهجية في فلسطني حتى هذه اللحظة. 

املوارد

عملهم  تأدية  من  لتمكينهم  الضريبية  اإلدارة  ألقسام  الكافية  واملالية  البشرية  املوارد  تخصيص  يجب 
بفاعلية. يبني اجلدول )16( أدناه عدد املوظفني في األقسام الضريبية الثالثة:

اجلدول )16(: عدد أفراد اإلدارة الضريبية في األقسام اخملتلفة في السنوات 842017-2011

2011201220132014201520162017القسم

328327324323327331332ضريبة الدخل

290300300301305309305ضريبة القيمة املضافة/اجلمارك

157157157156156157157ضريبة األمالك

املصدر: وزارة املالية، قاعدة البيانات

املوارد  أن  إلى  اإلدارة الضريبية. قد يشير ذلك  أنه لم يتم عمل أي تغيير كبير في طاقم  يبني هذا اجلدول 
لهذا  النظر  يجب  لكن  إضافية.  موارد  أية  طلب  يتم  ولم  كافية  الضريبية  اإلدارة  لدى  املوجودة  البشرية 
االستنتاج بحذر شديد بسبب قاعدة التوظيف املسّماة “صافي الصفر” )Net Zero( التي بدأت تطبَّق منذ 
عام 2010. وعادةً ما يتم تدريب املسؤولني الضريبيني في مواضيع مثل التحليل املالي، واألنظمة والتطبيقات 
الضريبية، والتدقيق الضريبي ومعاجلة البيانات اإللكترونية عن طريق املعهد الفلسطيني للمالية العامة 

وحتت رعاية وزارة املالية.

مت تأسيس املعهد الفلسطيني للمالية العامة من أجل بناء املهارات والكفاءات، وتطوير املعرفة، والتعزيز من 
دور احلوكمة في نظام اإلدارة املالية العامة الفلسطينية )PFM(، وضمان املستوى املهني العالي للموظفني 
يوفر  الفلسطينية85. كما  العامة  املالية  باإلدارة  املرتبطة  اجملاالت  في  املستمر  العلمي  التطوير  من خالل 
كالتدريب  العام  القطاع  ملوظفي  والورشات  الدورات  من  العديد  العامة  للمالية  الفلسطيني  املعهد 

املتخصص في موضوع الضرائب وفرض الضرائب86.

بناًء على ذلك، كان السبب الرئيسي وراء الزيادة في حتصيل الضرائب هو التحسني من الفاعلية اإلدارية. 
فعلى سبيل املثال، زاد عدد امللفات الضريبية املعاجَلة من ِقَبل موظفي ضريبة الدخل )باملعدل( من 321 ملف 
لكل موظف في عام 2011 إلى 385 ملف/موظف في 2016، في حني أن عدد امللفات الضريبية التي عاجلها 
موظفو ضريبة القيمة املضافة )باملعدل( زاد من 177 ملف/موظف إلى 215 ملف/موظف في نفس الفترة. 
ومن اجلدير بالذكر أن نفقات الرواتب املصروفة في هذه األقسام تتغير بالتناسب مع عدد املوظفني مع األخذ 
بعني االعتبار أن جميع املوظفني احلكوميني خاضعني لنفس جدول املرتبات وعملية التصنيف. نتيجة لذلك، 
من األمر الطبيعي أن نرى بأن قسم ضريبة الدخل وقسم ضريبة القيمة املضافة يتكبدان تقريباً نفس نفقات 
الرواتب )تقريباً 12 مليون شيكل في السنة الواحدة إذا افترضنا بأن معدل الراتب الشهري يصل إلى حوالي 
3,400 شيكل(، بينما يتكبد قسم ضريبة األمالك نصف هذا املبلغ. وجتدر اإلشارة إلى أن أفراد طاقم اإلدارة 
الضريبية موزعني بني رجال ونساء بنسبة 45 باملئة رجال و55 باملئة من النساء. لكن يجب أن نتذكر بأن الغالبية 
الساحقة من املناصب رفيعة املستوى محكومة من ِقَبل الرجال؛ وهذا األمر قد يشير لوجود التحيز القائم 
على النوع االجتماعي في عمليات التوظيف وفي التطوير الوظيفي )كالترقية( داخل أقسام اإلدارة الضريبية.
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هذه  أدناه   )17( اجلدول  لنا  يلخص  الثالثة،  الضريبية  األقسام  إلدارة  الفعلية  بالتكاليف  يتعلق  فيما  أما 
التكاليف في السنوات الثالث األخيرة التي تتوفر حولها بعض البيانات.

اجلدول )17(: مجموع التكاليف غير املرتبطة باألجور في األقسام الضريبية اخملتلفة في األعوام 2014-
2016 )بالشيكل(

201420152016القسم

1,236,000524,500390,000ضريبة الدخل

ضريبة القيمة املضافة/
اجلمارك

1,288,000202,250177,000

1,509,000594,405336,500ضريبة األمالك

يبني هذا اجلدول أن سنة 2015 شهدت انخفاضاً يتجاوز 50 باملئة في التكاليف التشغيلية غير املرتبطة 
وقيام احلكومة بفرض  التكاليف  إجراءات تخفيض  ذلك هو  وراء  والسبب   .2014 باألجور مقارنًة مع سنة 
الضوابط على العديد من بنود النفقات في عام 2015. أدى ذلك جلعل اإلدارة الضريبية أكثر فاعلية من حيث 
التكلفة )cost-effective( في السنتني األخيرتني. لكن تبقى هناك احلاجة لالستثمار بشكل أكبر في تعزيز 
التحصيالت الضريبية والتأكد من تطبيق املعايير املثلى. مثال من أجل التوضيح: مجموع التكلفة املرتبطة 
)بدون احتساب إيرادات ضريبة املقاصة( هي ضئيلة جداً  ل محلياً  باألجور وغير األجور لكل شيكل محصَّ

لدرجة أنها أقل من 0.02 من كل شيكل يتم حتصيله.  

ل في الدوائر الضريبية، وحتت هذا الرقم يتم التخزين  يتم إعطاء رقم هوية ضريبية لكل دافع ضرائب مسجَّ
اإللكتروني لكافة املعلومات املرتبطة بدافعي الضرائب. في السنتني األخيرتني، مت إحراز تقدم في رقمنة )أي 
“التحويل الرقمي”/“digitization”( نظام املعلومات الضريبية بأكمله؛ مبا في ذلك أرشفة امللفات الضريبية 
والوثائق املرتبطة بها. في هذا الصدد، يجري حالياً العمل على مبادرة اسمها “بنك الفواتير” التي سيتم من 
خاللها رقمنة الفواتير املقدَّمة للضريبة. لكن حتى هذه اللحظة، تتم معاجلة امللفات الضريبية بشكل 
أن يقوم  أو محاسبه الضريبي املرخَّص واملعتمد  أفراد الطاقم، ويُطلب من دافع الضريبة  يدوي عن طريق 

بتسليم امللفات الضريبية بشكل شخصي وبنسخة مطبوعة.

كما بدأت اإلدارة العامة لضريبة األمالك برقمنة سجالتها وإجراءاتها الضريبية وتوفير بعض اخلدمات مثل 
اإليصاالت اإللكترونية وعمل التخمينات اإللكترونية، مع العلم بأن هذه العملية لم تكتمل بعد.

االستنتاج: بشكل عام، تُعتبر الفاعلية التشغيلية للنظام الضريبي الفلسطيني مقبولة وُمرضية إلى 
حد ما وهي تتحسن مع مرور السنوات من ناحية التكاليف اإلدارية ومواجهة النقص في اإليرادات. يبدو 
أيضاً بأن إدارة ضريبة األمالك أقل فاعلية من إدارة القسمني اآلخرَين. هناك أيضاً احلاجة للتحسني من اإلدارة 

الضريبية من ناحية إجراءات التحصيل، ووظائف التدقيق الضريبي ومواجهة التجنب والتهرب الضريبي.
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الباب السادس: اإلنفاق الحكويم

مكونات اإلنفاق احلكومي/الدخل

يقّدم لنا اجلدول )18( بعض البيانات حول حجم وهيكلية اإلنفاق احلكومي.

)مباليني   2017-2013 األعوام  في  الفلسطينية  للسلطة  العام  اإلنفاق  وهيكلية  حجم   :)18( اجلدول 
الشواكل(87

201320142015البند
2016
فعلي

2017

13,33614,55615,45316,17016147مجموع النفقات احلالية وصافي اإلقراض )التكاليف اجلارية(

6,9287,3367,4397,8378093الرواتب واألجور

5,6486,1976,8447,3047104املصروفات احلالية األخرى

7601,0221,1691,029950صافي اإلقراض

6739388931,2871639اإلنفاق التنموي

اخلصائص الرئيسية لإلنفاق العام في السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من اإلجراءات التقشفية للسلطة الفلسطينية وسياسة خفض اإلنفاق، ازداد اإلنفاق احلالي88 
في السنوات األخيرة بوتيرة أسرع من اإليرادات؛ مما أدى لوصول اإلنفاق احلالي إلى أكثر من 16 مليار شيكل 
في  احلالية  النفقات  هيكلة  وإعادة  اإلنفاق  خفض  ينجح  لم   .2016 عام  أمريكي(  دوالر  مليار   4.5 )تقريباً 
التقليل من الفجوة الكبيرة بني اإليرادات واإلنفاق. فعلى سبيل املثال، زادت النفقات احلالية من 2,923 مليون 
دوالر أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 4,500 مليون دوالر أمريكي في 2016؛ والسبب الرئيسي وراء ذلك هو 
الزيادة في تكاليف الرواتب واألجور واملصروفات التشغيلية غير املرتبطة بالرواتب )وخاصًة النقل(. في عام 
2007، وصل صافي اإلقراض إلى مستوى غير مسبوق – 550 مليون دوالر أمريكي، ولكن انخفض ذلك إلى 250 

مليون دوالر أمريكي في عام 2010. ومنذ ذلك احلني، حدثت تغيرات ضئيلة في صافي اإلقراض.  

كما كانت هناك تغيرات صغيرة جداً في هيكلية النفقات العامة، ووصلت نسبة اإلنفاق احلالي بني 88 إلى 
92 باملئة من مجموع اإلنفاق؛ وهذه النسبة عالية جداً وأدت ملشكلة التوزيع غير املرن للتكاليف. ويبدو بأن 
املوازنة الفلسطينية ال زالت مستندة على بنود التكاليف على الرغم من أن السلطة الفلسطينية أعلنت 

رسمياً عن تبني املوازنات املستندة على األداء )performance-based budgeting( في عام 2008.  

شهد التوزيع القطاعي للنفقات تغييراً طفيفاً في السنوات السابقة. وكما متت اإلشارة في الرسم البياني 
4 أدناه، نسبة القطاع االقتصادي ال زالت منخفضة وتتراوح بني 3 إلى 5 باملئة من النفقات العامة )ويتم 
تخصيص قسمها األكبر لإلنفاق احلالي غير التنموي(. باإلضافة لذلك، نسبة القطاع الزراعي هي أقل من 
1 باملئة، وال ميكن مقارنة هذه النسبة الصغيرة مع قطاع اإلدارة العامة واحلوكمة )وخاصًة األجهزة األمنية( 
الذي حصل على 46 باملئة من النفقات العامة بينما حصل القطاع االجتماعي )الصحة، والتعليم واحلماية 
االجتماعية( على 46 باملئة أيضاً. إن نسبة قطاع األمن بحد ذاته تصل إلى أكثر من 29 باملئة من اإلنفاق 
النطاق  أدى ذلك لقلق شديد وواسع  التعليم والصحة مجتمَعني.  النسبة تعادل نسبة  اإلجمالي؛ وهذه 

في اجملتمع الفلسطيني حيال ما يسّمى بـ “اإلنفاق الزائد على األمن” على حساب اخلدمات االجتماعية.89
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الرسم البياني 4: توزيع النفقات العامة على عدة قطاعات في عام 2016

% 46 % 45

% 4

% 5

اخلدمات االجتماعية األساسية
)الصحة، التعليم، واحلماية االجتماعية(

التنمية االقتصادية

اإلدارة العامة واألمن

أخرى

اإلنفاق احلكومي على بعض القطاعات

يقّدم اجلدول )19( بعض البيانات الهامة حول اإلنفاق احلكومي على القطاعات التي لديها آثار كبيرة على 
العدالة االجتماعية والتوقعات املرتبطة بالتنمية املستدامة.

اجلدول )19(: حجم ونسبة اإلنفاق على ثالثة قطاعات في األعوام 2014-2017 )مباليني الشواكل(

2014201520162017

القطاع
مجموع 
اإلنفاق 

النسبة 
املئوية من 

املوازنة 
اإلجمالية

مجموع 
اإلنفاق 

النسبة 
املئوية من 

املوازنة 
اإلجمالية

مجموع 
اإلنفاق 

النسبة 
املئوية من 

املوازنة 
اإلجمالية

مجموع 
اإلنفاق 

النسبة 
املئوية من 

املوازنة 
اإلجمالية

20.10 %19.963,039,907 %23.32,871,138 %26.32,547,530 %2,579,324التعليم

10.8 %8.951,643,127 %12.41,287,579 %18.61,352,943 %1,828,953الصحة

0.7 %0.798,750 %1.196,996 %1122,471 %95,568الزراعة

http://www.pmof.ps/41   .املصدر: وزارة املالية

*** مت احلصول على األرقام املرتبطة بقطاع الزراعة في سنة 2016 و2017 من قانون املوازنة العامة لسنة 2016 و2017. 

اجلدول )20(: نسبة اإلنفاق للفرد الواحد على ثالثة قطاعات في عام 2017 )بالشيكل(

2017

للشخص الواحدمجموع النفقاتالقطاع

3,039,907622التعليم

1,643,127336الصحة

98,7802الزراعة
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اإلنفاق على التعليم

بشكل عام، كانت نسبة التعليم في السنوات األخيرة تقريباً 23 باملئة من إجمالي النفقات مع حدوث بعض 
الزيادة )زادت اخملصصات من 2.4 مليار شيكل في عام 2011 إلى 3 مليار شيكل في 2017(، وهذه النسبة 
تخصيص  مت   ،2017 عام  في  ألنه  األرقام  هذه  حيال  كثيراً  نتحمس  أال  يجب  لكن  اجملاورة.  الدول  من  أعلى 
تقوم  الرواتب  تكاليف  إن  التنموية.  للنفقات  باملئة   18.46 وفقط  للرواتب  التعليم  باملئة من موازنة   65.9
البشرية.  املوارد  على  كثيراً  تعتمد  فلسطني  في  التعليمية  اخلدمات  ألن  التعليم  باستنزاف مخصصات 
يوجد لدى وزارة التربية والتعليم العالي 56,524 موظف وأغلبهم من املعلمني90؛ ويشكل ذلك 55 باملئة من 
املوظفني احلكوميني في السلطة الفلسطينية. إن هذا العدد في ازدياد متواصل بسبب الزيادة الطبيعية 
لعدد الطالب في املدارس احلكومية. في اآلونة األخيرة، كانت هناك بعض امليول/التوجهات نحو خصخصة 
النظام  بتجنب  احلال  اجملتمعية ميسورة  الفئات  قيام  إلى  تناقلها  مت  التي  التقارير  وتشير بعض  التعليم، 
التعليمي احلكومي. من جانب آخر، وُجد بأن اإلنفاق في التعليم اجلامعي مييل نحو االقتصاد في األموال إذ 
كانت اخملصصات السنوية للتعليم اجلامعي فقط 40 مليون شيكل تقريباً، في حني مت جتاهل اإلنفاق على 
األبحاث بشكل كامل. تذهب نسبة 48.75 باملئة من هذه املوازنة للتعليم األساسي )االبتدائي واإلعدادي( 
ص نسبة 7.91 باملئة للتعليم العالي. ومن اجلدير بالذكر أنه مت  و33.44 باملئة للتعليم الثانوي، بينما تخصَّ
تخصيص مبلغ 30,152,412 دوالر أمريكي من موازنة املواطن لعام 2017 لدعم املدارس في القدس الشرقية 
واملنطقة “ج”91. كما جتدر اإلشارة بأن توزيع املوازنة التعليمية على املناطق اجلغرافية واملراحل التعليمية 
أو  التوزيع، لم يتم إيجاد أي حتيزات مقصودة  التوزيع السكاني والطالبي. من ناحية  اخملتلفة يتماشى مع 
سياسات متعمدة لتفضيل منطقة جغرافية أو مرحلة تعليمية معينة على غيرها من املناطق أو املراحل 
املوازنة  املدارس ضمن  وتأثيث  وبناء  املعلمني،  وتدريب  املناهج،  تطوير  تكاليف  تصنيف  مت  التعليمية. كما 

التطويرية وليس حتت املوازنة املتكررة، وقام املانحون بتمويل 51.38 باملئة من هذه املوازنة. 

اجلدول )21(: نسبة اإلنفاق على التعليم من مجموع اإلنفاق احلكومي والناجت احمللي اإلجمالي منذ عام 
2011 )مباليني الشواكل(92

2011201220132014201520162017السنة

2179.52286.72427.22579.32547.52871.13039.9اإلنفاق على التعليم

12058.412869.712655.31399813751.114383.915186.6اإلنفاق احلكومي

نسبة اإلنفاق على التعليم من مجموع اإلنفاق 
احلكومي

% 18.1% 17.8% 19.2% 18.4% 18.5% 19.3% 20

4045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي93

نسبة اإلنفاق على التعليم من مجموع الناجت احمللي 
اإلجمالي

% 5.4% 4.9% 5.5% 5.9% 5.2% 5.7% 5.8

اإلنفاق على الرعاية الصحية

في السنوات األخيرة، بقي معدل نسبة اإلنفاق على الصحة حوالي 10 باملئة من مجموع النفقات العامة. 
في عام 2011، وصل اإلنفاق على الصحة قيمة 1.2 مليار شيكل، وزادت هذه القيمة إلى 1.65 مليار شيكل 
2017. إن البنود الرئيسية في هذه املوازنة هي الرواتب، وإمدادات األدوية، واملعدات الطبية  في موازنة عام 
والتحويالت إلى املستشفيات غير احلكومية داخل وخارج فلسطني. حتتل رواتب ال14,000 موظف في مجال 
الرعاية العامة تقريباً 42 باملئة من هذه املوازنة، في حني أن 37 باملئة من األموال تُصرَف إلمدادات األدوية. أما 
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املوارد األخرى فيتم تعريفها/حتديدها كمصاريف تشغيلية أخرى. وكما هو احلال في املوازنة التعليمية، ال 
توجد بيانات مصنَّفة حسب املنطقة اجلغرافية أو نوع الرعاية الصحية املقدَّمة. كما أن اإلنفاق على البحث 
والتطوير ومرافق البنية التحتية قليل جداً في قطاع الرعاية الصحية الفلسطينية، ويتم متويله بشكل 
كامل من ِقَبل املانحني. ميكن اعتبار اإلنفاق على الرعاية الصحية عادالً للسكان ويستجيب للتوزيع اخلاص 
مبرافق الرعاية الصحية. لكن عندما نراقب التوزيع اجلغرافي لتلك املرافق، نستنتج بسهولة بأن هناك تركيزاً 
كبيراً ملقدمي الرعاية الصحية في املناطق احلضرية كاملدن على حساب املناطق الريفية. يظهر هذا التوزيع 
أنه ال يتم تقدمي خدمات الرعاية الصحية بشكل عادل وأن ذلك من شأنه أن يولد التحيزات ضد العائالت 

الفقيرة التي تتكبد تكاليف السفر اإلضافية من أجل احلصول على اخلدمات الصحية املطلوبة. 

اجلدول )22(: نسبة اإلنفاق على الصحة من مجموع اإلنفاق احلكومي والناجت احمللي اإلجمالي منذ عام 
2011 )مباليني الشواكل(94

2011201220132014201520162017السنة

12271401.61228182913591287.61643.1اإلنفاق على الصحة

12058.412869.712655.31399813751.114383.915186.6اإلنفاق احلكومي

نسبة اإلنفاق على الصحة من مجموع اإلنفاق 
احلكومي

% 10.2% 10.9% 9.7% 13.1% 9.9% 9% 10.8

4045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي95

نسبة اإلنفاق على الصحة من مجموع الناجت احمللي 
اإلجمالي

% 3% 3% 2.8% 4.2% 2.8% 2.5% 3.1

اإلنفاق على الزراعة

تظهر قاعدة البيانات اخلاصة بوزارة املالية أن مجموع اإلنفاق على الزراعة بقي قليالً على مر السنني وبدون 
أي تغييرات تُذكَر، وكانت نسبته تقريباً 0.7 باملئة من مجموع النفقات العامة. زاد حجم اإلنفاق على الزراعة 
و108   2014 عام  مليون شيكل   102 إلى   2011 عام  في  أمريكي(  دوالر  مليون   30( مليون شيكل   100 من 
مليون شيكل في سنة 2016، مع معدل زيادة سنوية أقل من 2 مليون شيكل. حتتل الرواتب واألجور أكثر 
من 80 باملئة من املوازنة املتكررة، بينما متثل النفقات التشغيلية األخرى أكثر من 15 باملئة، ومت تخصيص 
وزارة  تفويض  النفقات سببها  مقارنًة مبجموع  للرواتب  العالية  النسبة  إن  للتطوير.  املتبقيات  باملئة  ال5 
املشاريع  تنفيذ  على  وليس  السياسات  وصياغة  واالستشارية  التنظيمية  الوظائف  على  املرتكز  الزراعة 
التطويرية في امليدان مثل تنسيق املواقع )landscaping(، والزراعة والغرس وإدارة املياه. عادةً ما يتم تنفيذ 
تلك النشاطات من ِقَبل املزارعني أنفسهم أو املنظمات اجملتمعية بينما تقوم وزارة الزراعة بتوظيف عدد 
كبير من أفراد الطاقم اإلداري والفني لكي تؤدي الوزارة مسؤولياتها املطلوبة. كما أن النفقات التطويرية 
في هذا اإلطار قليلة جداً - فقط 5 باملئة من مجموع اإلنفاق على الزراعة، في حني أن 95 باملئة من اإلنفاق 

ص للنفقات اجلارية.  يخصَّ
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اجلدول )23(: نسبة اإلنفاق على الزراعة من مجموع اإلنفاق احلكومي والناجت احمللي اإلجمالي منذ عام 
2011 )مباليني الشواكل(96

2011201220132014201520162017السنة

90.991.3106.595.6122.59798.8اإلنفاق على الزراعة

12058.412869.712655.31399813751.114383.915186.6اإلنفاق احلكومي

نسبة اإلنفاق على الزراعة من مجموع اإلنفاق 
احلكومي

% 0.75% 0.71% 0.85% 0.7% 0.9% 0.7% 0.7

4045046234.344313.543742.94929850690.352483.1الناجت احمللي اإلجمالي97

نسبة اإلنفاق على الزراعة من مجموع الناجت احمللي 
اإلجمالي

% 0.22% 0.2% 0.24% 0.22% 0.25% 0.2% 0.19
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الباب السابع: الشفافية والمساءلة

توفير املعلومات

أوجه  العديد من  زال هناك  الفلسطيني، ال  النظام الضريبي  إدارة  الرغم من اإلصالحات األخيرة في  على 
القصور؛ وخاصًة فيما يتعلق بعدم الشمول وانعدام الشفافية واملساءلة.

هناك فجوة في تطبيق مبدأ الشفافية من ناحية اإلفصاح عن مبالغ املوازنة العامة وفقاً ملا ورد في “قانون 
رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم املوازنة العامة والشئون املالية”98 واملادة 61 من القانون األساسي املعدل 
لسنة 992003 التي تشير إلى أن “على احلكومة عرض مشروع املوازنة على اجملـلس التشريعي قبل شهرين 
املوازنات  إعداد  يتم  لم   ،2000 عام  منذ  السنوات  جميع  في  تقريباً  املالية”100.  السنة  بدء  من  األقل  على 
واملوافقة عليها بالوقت املناسب. هناك أيضاً انعدام في الشفافية واملشاركة اجملتمعية أثناء تطوير املوازنة 
إرفاقها بتقرير مدقق  يتم  السابقة وال  النهائية للموازنات  بيانات عن احلسابات  أي  توفير  العامة، وال يتم 
لدعم  األهلي  الفريق  أجراه  الذي  العامة101  املوازنة  في  بالشفافية  اخلاص  املسح  نتائج  تشير  احلسابات. 
شفافية املوازنة العامة أن وزارة املالية والتخطيط الفلسطينية نشرت في عام 2016 ثالث وثائق بشكل 

كامل وبالتوافق مع معايير الشفافية، لكن كان يجب عليها نشر ثماني وثائق وليس ثالث. 

القوانني الضريبية واضحة ومباشرة  أن تكون  والنزاهة، يجب  املثالي ملبادئ الشفافية  التطبيق  ومن أجل 
دون إفساح اجملال للتأويل. كما يجب أال يتم إعطاء صالحيات واسعة للمسئولني الضريبيني فيما يتعلق 
الوزراء  مجلس  إعطاء  هي  الفلسطيني  الضريبي  القانون  في  املشاكل  إحدى  الضرائب.  وحتصيل  بتقدير 
احلق في تعديل اإلعفاءات، والشرائح والنسب الضريبية من خالل قرار صادر عن مجلس الوزراء. هذا األمر 
“مدونة  تبنَّتها  التي  ما”  قانون  خالل  من  إال  إعفاءات  أي  إعطاء  أو  ضرائب  أية  فرض  “عدم  قاعدة  يخالف 
قواعد املمارسات السليمة حول الشفافية في السياسات النقدية واملالية” اخلاصة بصندوق النقد الدولي. 
تقدير  ناحية  من  الضريبيني  للمسئولني  محدودة  غير  صالحيات  الفلسطيني  الضريبي  القانون  أعطى 
وحتصيل الضرائب، وأدى هذا األمر لنشوب خالفات كثيرة بني دافعي الضرائب والدوائر الضريبية. يؤدي إعطاء 

الصالحيات الواسعة للدوائر الضريبية للزيادة من احتمالية انتشار الفساد اإلداري واملالي.

والتناقضات في  التباينات  بالضرائب لكي نفهم  املرتبطة  الكبير للدعاوى في احملاكم  النظر للعدد  ميكن 
تأويل القانون. مت توجيه العديد من االنتقادات لإلدارة العامة لضريبة الدخل ألنها ال تفصح عن املعلومات 
للجمهور فيما يتعلق بالنظام الضريبي وحقوق وواجبات دافعي الضرائب. ال تقوم اإلدارة العامة لضريبة 
باإلقرارات  املرتبطة  التوجيهات  يوفر  إلكتروني  لديها موقع  وليس  أو كتيبات  أي منشورات  بإصدار  الدخل 
الضريبية. كما ذكر املدققون الضريبيون في املاضي بأن مناذج اإلقرار عن ضريبة الدخل معقدة جداً، ونتيجة 
لذلك اضطرت نقابة احملاسبني واملدققني الفلسطينية لعقد دورات تدريبية للمدققني لكي يشرحوا لهم 
الضرائب  دافع  على  يجب  التي  الضريبية  النماذج  في  املوجودة  اجلزئيات/األقسام  أدت  كما  النماذج.  هذه 

تعبئتها لسلسلة طويلة من املشاكل1.

وال  ونسبها  وشرائحها  الدخل  ضريبة  عن  لة  مفصَّ معلومات  أية  املالية  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  يوفر  ال 
تقوم بتصنيف دافعي الضرائب )األفراد، الشركات، املشتغلني حلسابهم اخلاص، الخ.(. نتيجة لذلك، يضطر 
دافعي  وكون  الضريبية.  الدائرة  مع  مباشر  بشكل  يتواصل  أن  املعلومات  لتلك  يحتاج  الذي  الشخص 
الضرائب الفلسطينيني ال يعرفون الكثير عن قانون الضرائب وإجراءات إنفاذ هذا القانون، يقوم هؤالء بطلب 

االستشارة من اخلبراء الضريبيني لكي يعملوا اإلقرارات الضريبية املطلوبة.

1  مقابلة مع السيد بالل فارس، مدير تنفيذي، نقابة احملاسبني واملدققني الفلسطينية.
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إن احلاجة للشفافية ليست محصورة بسلوكيات السلطات الضريبية فحسب، وإمنا يجب أيضاً على دافعي 
عن  وصحيحة  دقيقة  معلومات  يوفروا  أن  عليهم  يجب  كما  وشفافية.  مبسئولية  يتعاملوا  أن  الضرائب 
إيراداتهم للسلطات اخملتصة. تشير اإلدارة العامة لضريبة الدخل أن دافعي الضرائب يقومون عادةً بالتقليل 
من اإليرادات املعلنة، ولذلك تضطر اإلدارة العامة لضريبة الدخل إلعادة النظر في امللفات الضريبية ويأتون 

بتقديرات جديدة، وهذا األمر يؤدي خلالفات حول الضرائب ويزيد من تكاليف التحصيل.

في املادة )44( من قانون ضريبة الدخل، هناك حديث عن سرية املعلومات املرتبطة بدافعي الضرائب. لكن 
الصالحيات الواسعة ملسئولي الضرائب، والشرطة القضائية واملوظفني الضريبيني اآلخرين الذين لديهم 
مذكرة دخول أي مرفق واالستيالء على وثائق دافعي الضرائب تنتهك مبدأ السرية الوارد في القانون. يسمح 
الشرطة  من  لديهم  الواردة  املعلومات  يقدموا  أن  بذلك  املكلفني  واملوظفني  الضرائب  ملسئولي  القانون 
السلطة  إطار  للحقوق حتت  انتهاك  األمر يسمح بحدوث  وهذا  لذلك؛  احلاجة  أثناء  احملاكم  القضائية في 

التقديرية، مما يخالف مبدأ السرية في املعلومات.  

املالية  بياناتها  تنشر  أن  العاملة في فلسطني  املساهمة  السارية من شركات  واألنظمة  القوانني  تطلب 
)املدققة( املرحلية والسنوية عن طريق هيئة سوق رأس املال الفلسطينية وبورصة فلسطني. يجب اإلفصاح 
وأن  السليم،  وبالوقت  املالية بشكل منظم  غير  اجلوهرية  املعلومات  وغيرها من  املالية  البيانات  تلك  عن 
للشركات  احلاكمة  القواعد  ومدونة  اإلفصاح  قوانني  تطلب  كما  للعموم.  متاحة  املعلومات  تلك  تكون 
)التي وضعتها هيئة سوق رأس املال الفلسطينية( أن تقوم الشركات بنشر البيانات الدورية حول ملكيات 
األسهم الكبيرة واملباشرة؛ مبا في ذلك أسماء املساهمني الكبار في تلك الشركات ونسب امللكية، ويجب 

على جميع شركات املساهمة العامة أن ميتثلوا للمتطلب اخلاص باإلفصاح عن أسماء املساهمني.

هناك أنواع أخرى من الشركات )مثل الشراكات وشركات امللكية الفردية( التي يتم تسجيلها عن طريق 
املالية  بياناتهم  تقدمي  الشركات  هذه  على  ويتوجب  الوطني،  االقتصاد  وزارة  في  الشركات  مراقب  مكتب 
الدورية من خالل ذلك املكتب. يجب على جميع الشركات أن تسجل في الدوائر الضريبية وأن تعمل اإلقرارات 
الضريبية املطلوبة )ضريبة القيمة املضافة وضريبة الدخل(، باإلضافة لتقدمي البيانات املالية املدققة في 
باملسئولني  اخلاص  التقدير  املطاف من خالل  نهاية  في  الضريبية  املبالغ  يتم حتديد  لكن  نهاية كل سنة. 
الضريبيني وبالتفاوض مع محاسبني مرّخصني. يتوجب على جميع الشركات أن تعمل اإلقرارات الضريبية 
املطلوبة وأن تدعم ذلك من خالل البيانات املالية املدققة. كما يُلزم القانون جميع الشركات أن تفصح عن 

أي تغيير في ُملكية الشركة. 

الرقابة والكفاءة/اختبار الكفاءة

هناك حاجة للضوابط الداخلية املتينة والرقابة اخلارجية من أجل ضمان وجود الشفافية واملساءلة. أدى 
غياب اجمللس التشريعي الفلسطيني )املكلَّف بالسلطات التشريعية والرقابية حسب القانون( لتشجيع 
السلطات التنفيذية على خرق مبادئ النزاهة والشفافية. في احلاالت العادية، تقوم الرقابة اخلارجية مبنع 
التنفيذية  الهيئات  تقوم  النوع، قد  رقابة من هذا  توجد  السلطة، لكن عندما ال  حاالت إساءة استخدام 

بإساءة استخدام الصالحيات املمنوحة لها. 

كما تفتقر الهيئات الرقابية األخرى )كديوان الرقابة املالية واإلدارية املسؤول عن ضمان التطبيق السليم 
لإلجراءات والقواعد داخل الوكاالت احلكومية( لألدوات الفعالة والضرورية ملساءلة الهيئات التنفيذية. في 
للمجلس  واإلداري  املالي  السنوي  تقريره  بتسليم  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  يقوم  االعتيادية،  الظروف 
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التشريعي للحصول على املوافقة. فقط في اآلونة األخيرة، مت تقدمي احلسابات النهائية التي تشير للنتائج 
املالية الفعلية للموازنة )مع أن هذا األمر إلزامي حسب القوانني السارية( فيما يتعلق بسنة 2011، ويتم 
 .)2011 العمل على حتضير احلسابات النهائية املرتبطة بالسنوات التالية )أي حسابات ما بعد عام  حالياً 
والرئيس  التشريعي  للمجلس   1022011 لعام  النهائية  باحلسابات  اخلاص  املدقق  تقرير  وتسليم  إعداد  مت 

الفلسطيني فقط في عام 2016.

مسائل قانونية

يقوم قانون املوازنة العامة )الذي مت إعداده من ِقَبل وزارة املالية( بتحديد املصادر التمويلية اخملتلفة؛ مبا في 
ذلك اإليرادات الضريبية احمللية النابعة عن آلية املقاصة. يتحدث قانون اإليرادات احمللية عن الرسوم املتوقعة 
واألموال اخلارجية، بينما يتم احلديث في قانون املوازنة العامة عن النفقات احلكومية املرتبطة مبسؤوليات 
كافة الوزارات والهيئات احلكومية. كما يشير التقرير املالي السنوي الصادر عن وزارة املالية لالختالف والتباين 

بني اإليرادات الفعلية واملتوقعة في كل بند من بنود املوازنة.

مشاركة املواطنني

في  وأكثر شفافية.  أفضل  القانون بشكل  وإنفاذ  األوسع في ضمان صياغة  اجملتمعية  املشاركة  تساهم 
التعديالت  الوقت الكافي لدافعي الضرائب ملناقشة  القرار بإعطاء  السياق الفلسطيني، ال يقوم صانعو 
املعمولة على التشريعات الضريبية. وفي أغلب األحيان، حتدث املشاركة اجملتمعية فقط بعد سن التعديالت 

واملصادقة عليها. 

باإلضافة لذلك، ال توجد آليات رسمية للتشاور مع املواطنني واجملتمع املدني فيما يتعلق بالتعديالت املعمولة 
في قانون ضريبة الدخل واملوازنة السنوية. يتم اإلعالن عن أغلب هذه التعديالت داخل وزارة املالية وبعدها 
تتم مناقشتها وإصدارها في مجلس الوزراء بدون إشراك اجملتمع املدني واملواطنني الفلسطينيني في أي حوار 
مجتمعي. إن االستثناء الوحيد لذلك هو احلوار املنعقد أثناء فترة رئيس الوزراء السابق سالم فياض عندما 
مت مترير قانون ضريبة الدخل لسنة 2011. في ذلك الوقت، اضطرت احلكومة لتعديل بعض األقسام من ذلك 

القانون بعد أن رفض اجملتمع املدني صيغتها األولية.

وألغراض احلكم الرشيد، يجب أن ندرك بأن املشاركة اجملتمعية تزيد من مستوى الثقة بالدوائر الضريبية، 
التهرب  حاالت  من  وتقلل  الصحيحة،  الضريبية  اإلقرارات  وعمل  التعاون  على  الضرائب  دافعي  وتشجع 

الضريبي. 

يعاني القانون الفلسطيني من بعض نقاط الضعف فيما يتعلق بالقرارات القاطعة للدوائر الضريبية )دون 
قانون ضريبة  )21( من  املادة  واالستئناف. تشير  للمحاكم  اللجوء  الضرائب في  دافعي  أي مساومة( وحق 
الدخل الفلسطيني أن للمقدر احلق في رفض أي إقرار ضريبي وحجب أسباب/مبررات ذلك القرار واإلفصاح 
عنها فقط في جلسة استماع مرتبطة بذلك. كما يعطى القانون الفلسطيني صالحيات واسعة للمقدر 
َّدة. كما ال تطلب تلك  املزو املعلومات  النظر عن صحة  الضريبي بغض  اإلقرار  املوافقة على  أو  الرفض  في 
املادة من املقدر أن يثبت عدم صحة املعلومات املقدَّمة من ِقَبل دافعي الضرائب في حال رفضها. تسمح 
أمام احملكمة اخملتصة.  املقدر  قرار  باالستئناف ضد  أن يقوموا  الضرائب  الفلسطينية لدافعي  التشريعات 
لكن حسب أقوال اخلبراء القانونيني، يجب أن يكون رفع الدعاوى احملكمية )فيما يتعلق الضرائب( آخر اخليارات 
ألنه ال يوجد في فلسطني قضاة متخصصني في حل اخلالفات الضريبية على الرغم من وجود محكمتي 
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استئناف في مجال الضريبة )واحدة في الضفة واألخرى في قطاع غزة(. وما يثبت صحة هذا الكالم هو أن 
السجالت القضائية املرتبطة بهذا املوضوع ال تشير لوجود أي فائدة من رفع الدعاوى في تلك احملاكم. نتيجة 
املطاف  نهاية  في  والرضوخ  الضريبية  الدوائر  مع  لتسوية  الوصول  الضرائب  دافعي  أغلب  يفضل  لذلك، 
لقرارات موظفي الضريبة. وإن صح التعبير، ميكن القول بأن احلق في املقاضاة واالستئناف موجود كحبر على 

ورق فقط ولن يستفيد دافعي الضرائب من ممارسة هذا احلق على أرض الواقع.2

االستنتاج: ال زالت إدارة النظام الضريبي في فلسطني تفتقر للمساءلة والشفافية الالزمة وهي ال تخضع 
للرقابة املؤسساتية الفعالة. تؤدي هذه الفجوات اجلسيمة لتمكني األغنياء من التهرب أو التجنب الضريبي؛ 
وهذا األمر يشكل تهديداً كبيراً للعدالة الضريبية في فلسطني. في الكثير من األحيان، تنجح الشركات 
واألفراد في استغالل الثغرات املوجودة في النظام الضريبي من خالل محاسبني متخصصني، ونتيجة لذلك 
يدفعون ضرائب أقل من الالزم. كما تستفيد هذه الشركات من الكثير من اخلصومات واإلعفاءات الضريبية 

ولذلك فهي تدفع ضرائب قليلة جداً.    
 

2 مقابلة مع السيد خليل رزق، رئيس احتاد الغرف التجارية الفلسطينية، 12 تشرين األول 2015.
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المالحظات الختامية والتوصيات العامة

االقتصاد  في  والتطوير  التنمية  عرقلة  وراء  الرئيسي  السبب  هو  فلسطني  في  القابع  االحتالل  إن 
الفلسطيني، ناهيك عن منع الفلسطينيني من السيطرة على احلدود، مما يقّوض من قدرتهم على فرض 
اجلمارك واملكوس. كما أدى احلصار الشامل لقطاع غزة ملنع االستيراد والتصدير، وفرض القيود على حركة 

العمال الفلسطينيني والتدمير املمنهج لالقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

ميكن اعتبار بروتوكول باريس السبب الرئيسي وراء عدم وجود أي تغيير في الضرائب املفروضة في األراضي 
واالحتالل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني   1994 عام  البروتوكول  هذا  توقيع  مت  احملتلة.  الفلسطينية 
طرفي  بني  فعالة  جتارية  وحدة  لتأسيس  ذلك  وأدى  بينهما،  االقتصادية  العالقات  يخص  فيما  اإلسرائيلي 
البروتوكول املوقع. أعطى هذا البروتوكول السلطة الفلسطينية الصالحيات الكاملة في فرض الضرائب 
املباشرة،  غير  الضرائب  حول  الفلسطينية  السلطة  صالحيات  من  باحلد  البروتوكول  قام  بينما  املباشرة، 
غير  الضرائب  نظام  على  التغييرات  بعض  إلجراء  الضيق  احليز  هذا  الفلسطينية  السلطة  واستخدمت 

املباشرة من أجل التحسني من جودة اإلدارة الضريبية. 

الغربية  الضفة  االقتصاد في  بني  الفصل  الداخلي ساهم في  الفلسطيني  السياسي  االنقسام  أن  كما 
أدى  غزة.  قطاع  من  الضرائب  أغلب  حتصيل  على  الفلسطينية  احلكومة  قدرة  لعدم  أدى  مما  غزة،  وقطاع 
على  واإلشراف  التشريعية  بأدواره  القيام  في  الفلسطيني  التشريعي  اجمللس  لفشل  أيضاً  االنقسام 
أخذ  أو  تشريعية  رقابة  أي  بدون  وتعديلها  القوانني  إصدار  الفلسطيني صالحية  الرئيس  ميتلك  احلكومة. 

اجلوانب اجملتمعية باحلسبان.

إن الرؤية االقتصادية للحكومة الفلسطينية تنظر للضرائب كأداة ضرورية لتحصيل األموال بدون أي عالقة 
مببدأ العدالة الضريبية. يعني ذلك بأن كافة اإلصالحات الضريبية لن حتقق أهدافها بشكل كامل إال إذا مت 

تغيير الرؤية احلكومية جتاه الضرائب.

جتدر اإلشارة أيضاً إلى أن اجملتمع املدني الفلسطيني ووسائل اإلعالم ال يضعون موضوع الضرائب في سلم 
أولوياتهم وينظرون إليه كقضية مالية وتقنية بحتة. وعلى الرغم من النشاطات احملدودة لبعض املؤسسات 

غير احلكومية، ال توجد ضغوطات ممنهجة )اللوبي( أو أعمال املناصرة فيما يتعلق بالعدالة الضريبية.

رأت هذه الدراسة بأن النظام الضريبي الفلسطيني ليس عادالً مبا فيه الكفاية وال يخدم هدفه االجتماعي 
اخملتلفة.  اجملتمعية  الفئات  والثروة على  الدخل  توزيع  إعادة  واملساهمة في  العامة  اخلدمات  بتوفير  القائل 
عالوة على ذلك، فشل النظام الضريبي احلالي في حشد املوارد املالية الكافية خلزينة الدولة الفلسطينية 
تفسح  التي  الفعالة  وغير  الضعيفة  اإلدارة  من  الضريبي  النظام  يعاني  كما  العامة.  النفقات  لتغطية 
واملساءلة. ومن  والرقابة  الشفافية،  انعدام  الضريبي وتساهم في  والتجنب  التهرب  اجملال النتشار ظاهرة 
أجل الرفع من مستوى العدالة الضريبية، تقترح هذه الدراسة مجموعة من التوصيات العامة )أنظر أدناه( 

باإلضافة لبعض التوصيات اخلاصة املذكورة في نهاية كل باب في هذه الدراسة.  
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)أ( منط/شكل املوازنة

املوازنات  بتبني  الفلسطينية  قرار احلكومة  الرغم من  البنود على  على  املوازنة مبنياً  أو شكل  زال منط  ال 
املبنية على البرامج في عام 2008. لم يتم إحراز الكثير من التقدم في حتقيق هذا الهدف نتيجة ألسباب 
من  العديد  من  للموازنات  احلالي  الشكل/النمط  يعاني  احملاسبي.  للنظام  التقني  اجلمود  ومنها  متعددة، 
نقاط الضعف؛ وخاصًة الصعوبة في الربط بني التخطيط ووضع امليزانيات، وعدم القدرة على قياس ورصد 
النتائج بشكل مرضي. مت توجيه عدة انتقادات لهذا النوع من املوازنات ألنه ال يأخذ االحتياجات واألولويات 
اجملتمعية بعني االعتبار وليس مرتبطاً باخلطط الوطنية. كما يفتقر هذا النوع من املوازنات للمرونة وال يتيح 

اجملال الستغالل املوارد املوجودة بالشكل األمثل. 

• يجب على احلكومة أن تغير موازناتها من النمط املبني على البنود إلى النمط املبني على البرامج واألداء. 	
املرتبطة بتوفير اخلدمات االجتماعية  الوزارات  التغيير بشكل تدريجي من موازنات  أن يبدأ هذا  ميكن 

األساسية كالتعليم، والصحة والتوظيف.
• لتبني 	 اجملال  يتيح  بشكل  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  املوازنات  لتطبيق  احلكومة  تسعى  أن  يجب 

وعلى  والنساء.  للرجال  اخملتلفة  لالحتياجات  تستجيب  التي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
املستوى اإلقليمي، يُعتبر ذلك من األدوات املهمة جداً للتقليل من عدم املساواة بني اجلنسني.

)ب( السياسة الضريبية

 في الدول ذات املوارد القليلة، يجب على اإلصالحات الضريبية أن تأخذ بعني االعتبار جوانب العدالة والكفاءة 
بدالً من زيادة العبء الضريبي على األفراد. وفي واقع احلال، تعاني تلك الدول من التوزيع غير العادل للعبء 
الضريبي وتضطر اجملموعات األقل حظاً لتحمل اجلزء األكبر من العبء الضريبي. يؤدي ذلك لعدم قدرة دافعي 
الضرائب )وخاصة الطبقة الوسطى واجملموعات ذات الدخل املنخفض( على دفع املزيد من الضرائب. بدالً من 
ذلك، يجب أن تتم إعادة هيكلية الضرائب لتحويل جزء من العبء الضريبي على الشركات الكبرى واألغنياء.

 
• الضريبية 	 اإليرادات  التركيز على حتصيل  أجل  بالضرائب إلعادة هيكلية من  اخلاصة  السياسة  حتتاج 

املباشرة )الدخل والثروة( بدالً من التركيز على الضرائب غير املباشرة )ضرائب االستهالك(.
• من املهم أن تتم زيادة عدد الشرائح الضريبية للرفع من مستوى اإلنصاف االجتماعي. ومن الضروري 	

والنشاطات  العالي  الدخل  لفئات  الشخصي  الدخل  على  الهامشية  الضرائب  نسب  رفع  أيضاً 
الدخل  أصحاب  على  الضريبة  معدالت  وتقليل  وسريعة(  كبيرة  أرباحاً  ستحقق  )التي  االستثمارية 
التصاعدية  الضريبة  سياسة  اتباع  يجب  لذلك،  احلجم.  ومتوسطة  الصغيرة  والشركات  املنخفض 

فيما يتعلق بالدخل. 
• أكبر من 	 الكبيرة وعدد  أقل من االستثمارات  الضريبية بشكل يستهدف عدد  احلوافز  إعادة تصميم 

الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم إذ تشكل تلك الشركات أكثر من 95 باملئة من التجارة في الدول 
العمل.  اإلجمالي وسوق  احمللي  الناجت  القليلة. تساهم هذه االستثمارات بشكل كبير في  املوارد  ذات 
يلعب هذا النوع من الشركات دوراً بارزاً في إعادة توزيع الدخل والثروة والتقليل من أوجه التفاوت بني 
املناطق اخملتلفة في األراضي الفلسطينية احملتلة. كما يجب إعطاء حوافز ضريبية ملبادرات املشاريع 

التجارية اجلديدة من ِقَبل الشبان والشابات الفلسطينيات.
• )cost-benefit analysis( بشكل دوري 	 يجب أن تخضع احلوافز الضريبية لتحليل التكاليف والفوائد 

لتبيني مساهمتها في النمو االقتصادي، والعمل والتنمية.
• ينبغي إعادة النظر للعبء الضريبي من أجل املساهمة في العدالة االجتماعية، ويتطلب ذلك مراجعة 	



63 |

التي  التقليدية والنشاطات غير اإلنتاجية  إدراج النشاطات غير  القاعدة الضريبية احلالية لكي يتم 
الصفقات/املعامالت  ذلك  ومثال  والسريعة،  العالية  األرباح  تولد  والتي  مضافة  قيمة  لها  ليست 
العقارية واملضاربات في األسواق املالية. من املهم أيضاً وضع إعفاءات جديدة لذوي الدخل املنخفض 
مترير  أيضاً  ينبغي  الهشة.  الريفية  املناطق  اإلنتاجية في  األنشطة  املنخرطة في  والشركات  واألفراد 
املزيد من السياسات حول النشاطات ذات القيمة املضافة العالية واألنشطة التي تولد وظائف جديدة 
في البالد. عالوة على ذلك، يجب تطبيق وسائل الرقابة السليمة للتأكد من أن الشركات تدفع الضرائب 

املستحقة من دخلها والتقليل من ممارسات التهرب الضريبي.
• املثال، يجب فهم 	 االعتبار. فعلى سبيل  واالجتماعية بعني  االقتصادية  األهداف  أخذ  أيضاً  املهم  من 

الظروف االجتماعية واالقتصادية لدافعي الضرائب، مثل إعطاء االمتيازات الضريبية املتعلقة باإلعالة، 
واملناطق  اإلنتاجية  للنشاطات  تفضيلية  معاملة  هناك  تكون  وأن  والصحة،  اجلامعي  والتعليم 
الضعيفة. كما يجب أن يتم إصالح قوانني ضريبة الدخل عن طريق زيادة عتبة احلد األدنى للدخل، مع 

األخذ بعني االعتبار خطوط الفقر ونسبة التضخم في البالد.
• تطبيق القواعد الصارمة ملكافحة جميع أشكال الفساد والتهرب الضريبي في دوائر اإلدارة الضريبية، 	

العادل  التقدير  حول  واحلاسمة  الواضحة  التعليمات/التوجيهات  ووضع  الشفافية  وجود  وضمان 
للمسئولني الضريبيني فيما يتعلق بالدخل اخلاضع للضريبة. كما يجب السعي وراء التوسع األفقي 
من  بدالً  لة  احملصَّ الضريبية  اإليرادات  من  الزيادة  أجل  من  الضريبية  التحصيالت  في  العمودي  وليس 

تكثيف العبء الضريبي على دافعي الضرائب امللتزمني.
• التوسيع من دائرة املشاركة اجملتمعية، وتفضيل لغة احلوار وإجراء النقاشات مع اجملموعات اجملتمعية 	

مفهوم  من  التوسيع  خالل  من  املدني  اجملتمع  دور  وتقوية  الضريبية،  التشريعات  من  سلبياً  املتأثرة 
األهداف  وفهم  القبول،  ومستوى  التعاون  تعزيز  في  ذلك  سيساهم  اجملتمعية.  املساءلة  وتطبيقات 
الرقابة اخلارجية على  باإلضافة لشرح أهمية  بالضرائب،  والفرعية للحكومة فيما يتعلق  الرئيسية 

أداء الهيئات التنفيذية.
• يجب أن تكون القوانني واإلجراءات الضريبية واضحة وشفافة، وهذا يتيح اجملال للرقابة اخلارجية األفضل 	

)من ِقَبل اجلمهور العام، ومؤسسات اجملتمع املدني، الخ.(. سيساهم بناء نظام رقابة فعال في صون 
حقوق دافعي الضرائب والدائرة الضريبية في آٍن واحد.

• يجب الرفع من مستوى التواصل مع الدوائر الضريبية من خالل التقارير السنوية والدورية حول مجموع 	
اإليرادات الضريبية وقنوات اإلنفاق. من املهم أيضاً أن يتمكن دافعو الضرائب من الوصول للمعلومات 
عقد  أيضاً  املفيد  من  سيكون  التواصل.  طرق  من  وغيرها  والكتيبات  املنشورات  خالل  من  بسهولة 

جلسات تدريبية لدافعي الضرائب.
• وضع معايير صارمة ملكافحة جميع أشكال الفساد في الدوائر الضريبية، وضمان الشفافية ووضع 	

تعليمات/توجيهات واضحة وحاسمة حول تقدير الدخل من أجل تنظيم ومراقبة التقديرات الضريبية 
املعمولة من ِقَبل موظفي الضريبة.

اإلدارة الضريبية:

• وهيئة 	 احلرة  الصناعية  واملناطق  الصناعية  للمدن  العامة  الهيئة  داخل  الشفافية  من  التعزيز 
باإلعفاءات  املرتبطة  التقارير  وإعداد  املعلومات  نشر  خالل  من  الفلسطينية  االستثمار  تشجيع 
املرتبطة  اإلعفاءات  لتكلفة  املالي  والتحليل  االستثمارات،  تقييم  ذلك  في  مبا  باالستثمارات؛  اخلاصة 

باالستثمارات، وقائمة أسماء املستثمرين.
•  التعاون مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية في ترتيب األولويات املرتبطة بقضايا التهرب الضريبي، والقيام 	

بتوثيق تلك القضايا في تقارير املدققني املنشورة. 



• التعاون مع املنابر واملنصات اإلعالمية اخملتلفة، وتخصيص املوارد لتسليط الضوء وتوعية املواطنني حول 	
التهرب والتجنب الضريبي.

• من 	 العمالية(  النقابات  )وخاصًة  الضرائب  دافعي  وممثلي  الضريبية  الدوائر  بني  التنسيق  من  التعزيز 
خالل النظام الضريبي الديجيتالي )الرقمي(، وتبادل املعلومات والرفع من مستوى التنسيق مع الدوائر 

احلكومية األخرى. 
• دعم اإلدارة الضريبية من خالل املوارد املالية والدعم اللوجستي من أجل بناء قدرات أفراد الطاقم.	
• يجب على أقسام اإلدارة الضريبية أن تعزز من التواصل واملشاركة اجملتمعية من خالل إجراء النقاشات 	

تساعد  وأن  واملساءلة،  التعاون  دور  من  تعزز  أن  اجملتمعية  للمشاركة  وميكن  املعنية.  اجملموعات  مع 
احلكومة في حتقيق أهداف النظام الضريبي وتعزيز الرقابة اخلارجية على أداء الهيئات التنفيذية.

• يجب أن تكون القوانني واإلجراءات الضريبية واضحة وشفافة إلفساح اجملال للرقابة اخلارجية اجليدة )من 	
ِقَبل اجلمهور العام، ومؤسسات اجملتمع املدني وغيرها(. كما سيساهم بناء نظام رقابة فعال في صون 

حقوق دافعي الضرائب والدائرة الضريبية في نفس الوقت.
• يجب الرفع من مستوى التواصل مع الدوائر الضريبية من خالل التقارير السنوية والدورية حول مجموع 	

اإليرادات الضريبية وقنوات اإلنفاق. من املهم أيضاً أن يتمكن دافعو الضرائب من الوصول للمعلومات 
بسهولة من خالل املنشورات والكتيبات وغيرها من طرق التواصل. كما يجب على اإلدارة الضريبية أن 
توفر جلسات تدريبية لدافعي الضرائب بشكل منتظم لتوعيتهم حول األنظمة واإلجراءات الضريبية 

واالمتثال لها.
• وضع معايير صارمة ملكافحة جميع أشكال الفساد في الدوائر الضريبية، وضمان الشفافية، ووضع 	

توجيهات واضحة وحاسمة حول تقدير الدخل من أجل تنظيم ومراقبة التقديرات الضريبية املعمولة 
من ِقَبل موظفي الضريبة.

)ج( اإلنفاق احلكومي

• إعادة هيكلية اإلنفاق احلكومي من خالل إعادة توزيع املوارد اإلضافية على االستثمارات العامة ألن ذلك 	
سيولد نتائج اقتصادية إيجابية على األمد البعيد وسيساهم في التنمية املستدامة.

• إعادة النظر في نسبة أجور املوظفني من مجموع النفقات )النسبة احلالية عالية جداً( من خالل تدقيق 	
بخلق  تقوم  ممارسة  )وهي  وهميني  ملوظفني  املدفوعة  األجور  من  والتخلص  التكاليف  هذه  ومراقبة 

مرتبات وهمية(.
• زيادة املوارد املالية اخملصصة للضمان االجتماعي وبرامج اخلدمات التي تساعد الفقراء أكثر من الفئات 	

للشبان  جديدة  وظائف  خللق  البرامج  بعض  ومتويل  وتصميم  لتأسيس،  أيضاً  احلاجة  هناك  األخرى. 
والشابات.

• والصناعات 	 اخلفيفة  والصناعات  الزراعة،  قطاع  مثل  اإلنتاجية،  للقطاعات  اخملصصة  املوارد  زيادة 
التحويلية التقليدية.

• من 	 أكثر  الفقراء  يستهدف  بشكل  األساسية  واخلدمات  بالسلع  املرتبط  الدعم  هيكلة  إعادة  يجب 
األغنياء.

• يجب تقليل وترشيد اإلنفاق احلكومي على األسلحة واألمن، وينبغي حتويل مجمل الفائض املالي إلى 	
اخلدمات االجتماعية والتمكني االقتصادي.

باملبادرة بإطالق حملة مناصرة تركز على  املدني  أن تقوم مؤسسات اجملتمع  ورد أعاله، ننصح  بناًء على ما 
اجلانبني التاليني:



• أوال: الدعوة إلى إجراء تعديالت على قانون ضريبة الدخل من خالل زيادة الشرائح الضريبية وجعلها 	
أكثر تصاعدية، والدعوة لفرض ضريبة جديدة على الثروة والعقارات.

• ثانياً: إطالق حملة توعية بالتشارك مع وسائل اإلعالم من أجل توعية املواطنني حول الضرائب والتهرب 	
الضريبيي.

سيتطلب ذلك زيادة مستوى التوعية داخل مؤسسات اجملتمع املدني، وبناء قدراتهم، وتأسيس ائتالف يقوم 
بإطالق وتنفيذ تلك احلملة.
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