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 شكر وعرفان

 وبعد،،، قدرتو تعالت وجؿ، عز اهلل وأخيرا أوال الشكر

 المتواضع الجيد ىذا خراجإ في ساىـ مف كؿ إلى وخالص الثناء وعظيـ االمتناف الجزيؿ بالشكر أتقدـ

 العظيمػة الجيػود عمػى عزمي األطرش الدكتور الفاضؿاستاذي ب أبدأ أف إال ىنا وال يسعني النػور، إلى

رشاداتو مساعداتو بفضؿ قيمة ذو العمؿ ىذا مف جعمت التي الثمينة والنصػائح والتوجييات  لـ التي وا 

 خير. كؿ عنيا اهلل جزاه تقديميا في يبخؿ يوماً 

 عمىالخارجي  والممتحف المناقشة لجنة عضو سعدي الكرنز لمدكتور والعرفاف الشكر بخالص أتقدـو 

 النور. إلى خراجياا  و  االطروحة ىذه إنجاح في بذلػو جيد مػا كؿ

 عمػى الداخمي والممتحف المناقشة لجنة عضو غرابو منصور لمدكتور والعرفاف بالشكر أتقدـ كما

 .نواقصو مف الكثير وأزالت العمؿ ىذا أثرت التي القيمة مبلحظاتػو

 وأعضاء أمنائيا، ومجمس برئيسيا ممثمة"جامعة القدس"  الشامخة الجامعة ليذه الموصوؿ الشكرو 

 جزيؿ جميعاً  فميـ المستقبمية، لحياتنا الكثير أعطتنا التيا، و فيي والطبلبية واإلدارية التدريسية الييئات

 .ومنارتو لمعمـ أىبلً  دائماً  ودمتـ والتقدير، الشكر

إلى السادة في عينة الدراسة عمى تعاونيـ معي وعمى كؿ ما وال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر 

 بذلوه مف تسييبلت خبلؿ مرحمة جمع المعمومات حوؿ موضوع ىذه الرسالة.  

 واهلل ولي التوفيؽ

 سعد عزريلأبالل عبدالرحيم 
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 ممخص الدراسة

الضريبية في تأثير بروتوكوؿ باريس االقتصادي عمى االيرادات ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى 

بحثية اجريت باالعتماد عمى جمع المعمومات مف الييئات والمؤسسات مف خبلؿ دراسة  فمسطيف

 مع التي اجريت المقابمة وكانت اداة الدراسة المناسبة ىي، بموضوع الدراسة المختصة ذات العبلقة

الباحث  واستخدـ، المسؤوليف والمختصيف وأصحاب العبلقة والدراية بتفاصيؿ عنواف ومشكمة البحث

 .لئلجابة عف اسئمة الدراسة واستخبلص نتائجيا  يالمنيج الوصفي التحميم

 :مف نتائج الدراسةقد كاف و 

وال يمكف اعتبارىا  ،وأرقاـ  بنود موازنةتصنؼ في مجمميا عمى أنيا  الفمسطينية السمطة موازنة اف .1

 موازنة برامج وأداء إذ ال تحقؽ الحد األدنى مف متطمبات ذلؾ.

إلى إعادة اإلعتبار  الواقع أرض عمى تنفيذىا بحيث يساىـ الفمسطينية، الوطنية المصالحة اىمية  .2

تساىـ في تعزيز مبادئ اإلفصاح والشفافية  وطنية وحدة حكومة تشكيؿلممؤسسات الدستورية و 

 .وغيرىا المقاصة إيرادات مف الفمسطيني الشعب أمواؿوالمسائمة وتضمف إدارة وحفظ 

 االتفاقياتحد مف قدرتيا عمى تنفيذ و  الفمسطينية السمطة االقتصادي باريس بروتوكوؿقيد  .3

تطوير ومف ثـ اإلستفادة مما ىو متاح في تمؾ االتفاقيات ل، عمييا وقعت التي التجارية والتفاىمات

 .الفمسطينيالوضع االقتصادي 

 زيادة بسبب وذلؾ الفمسطيني االقتصادي االداء مستوى وانخفاض والفقر البطالة معدالت ارتفاع .4

 لمنمو ترجع ألسباب إما تعود الزيادة ىذه وكانت السائدة، الظروؼ ظؿ في العامة النفقات حجـ

الصعبة الناتجة عف تعثر العممية  واالقتصادية السياسية لمظروؼ أو العامة، لمحاجات الطبيعي

 .الماضية السنوات خبلؿالسياسية وتراجع الدعـ الدولي 

 :بعدة توصيات منيا ثالباح ىاوصوفي ضوء نتائج الدراسة 
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 باإلضافة لتشمؿ الضريبية قاعدةال توسيعمف خبلؿ  المحمية الضريبة يراداتاإل يادةالعمؿ عمى ز  .1

واألعماؿ الحرة  الخاص القطاع في والمشغميف الخاص القطاع مستخدمي السمطة مستخدمي إلى

 وتفعيؿ الضريبية، اإلدارة كفاءة وزيادة ،الوعي نشر طريؽ عف الفمسطينية، المناطؽ كافة فياآلخرى 

يجاد ،لممموليف الثقة ومنح ،القضاءدور   عف الوافية المعمومات جمع ميامو مف تكوف جياز وا 

المحمية التي تجبييا السمطة  اإليرادات زيادة لمسمطة تتيحوتعديؿ القوانيف الضريبية بما  المموليف؛

 .الضريبية األعباء تحمؿ في عدالةتوفر  ويضمفالوطنية الفمسطينية 

 البتزاز إسرائيؿ تمارسيا التي الجماعي باالعق سياسة لمنع الدولية الجيود كافة استغبلؿ .2

 لمسمطة الذاتية المالية المصادر مف مصدر أكبر في تحكميا بذلؾ مستغمة سياسيا الفمسطينييف

 .لمسمطة والجوية والبحرية البرية بالمنافذ تحكميا خبلؿ مف المقاصة إيرادات وىي أال الفمسطينية،

 لتمويؿ، وخاصة تمؾ المخصصة ودوليا عربيا الخارجية والمساعدات الدعـ لزيادة الجاد السعي .3

 اإليرادات توليد عمى قادرة ومستقرة قوية تحتية بنية بناء الستخداميا في والتطويرية االستثمارية النفقات

 .قريبال المستقبؿ في المحمية

 العامة اإليرادات بأفحيث تبيف لنا  ،العامة لئليرادات األمثؿ االستغبلؿوضع الخطط اليادفة الى  .4

 أو المحمية، اإليرادات صعيد عمى سواء ،شامؿ تقييـ إلعادة تحتاج الفمسطينية السمطة موازنة ضمف

 .لمموازنة االجتماعية األبعاد ضمف وخاصة الخارجية اإليرادات صعيد عمى
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Abstract 

This study aim to identify the impact of the Paris Economic Protocol on tax revenues in 

Palestine through a research study conducted based on the collection of information from 

the owners of knowledge and knowledge of the subject in the bodies and institutions 

related to the subject of the study. The tool of the appropriate study is the interview 

conducted by the officials and specialists and stakeholders, And the problem of research, 

and the researcher used the descriptive method of analysis to answer the questions of the 

study and draw conclusions. 

The results of the study: 

1. The budget of the Palestinian Authority is the balance of items and numbers only, not a 

budget depends on programs and performance. 

2. The importance of the Palestinian national reconciliation, so that its implementation on 

the ground contributes to the formation of a national unity government, in keeping the 

Palestinian people's money from the clearing revenues. 

3. Under the Paris Economic Protocol, the Palestinian Authority is prohibited from 

benefiting greatly from all the agreements and trade understandings it has signed, and 

preventing it from trying to develop the economic situation that can be developed through 

cooperation with other countries. 

4. The high rates of unemployment, poverty and low level of Palestinian economic 

performance due to the increase in the volume of public expenditures under the prevailing 

conditions. This increase was due either to natural growth of public needs or to the 

deteriorating political and economic conditions that occurred during the past years. 

In light of the results of the study, the researcher recommended several recommendations, 

including: 



 ز
 

1. Working to increase Palestinian tax revenues by focusing on expanding the taxpayers' 

base to include, in addition to the users of the Authority, private sector employees and 

private sector workers in all Palestinian areas, through raising awareness and increasing 

efficiency, tax administration, activating the judiciary, granting trust to financiers It is his 

duty to gather sufficient information about the financiers, as these allow the Authority to 

increase revenues from this item and ensure fairness in tax burdens. 

2. Exploit all international efforts to prevent the collective punishment practiced by Israel 

to blackmail the Palestinians politically, thus exploiting them in the largest source of the 

Palestinian Authority's own financial resources, namely, clearing revenues by controlling 

the land, sea and air ports of the Authority. 

3. Striving to seek foreign support and assistance internationally and internationally to 

finance investment and development expenditures for use in building a strong and stable 

infrastructure capable of generating local revenues in the near future. 

4. Trying to develop plans aimed at optimizing the utilization of public revenues. This is 

achieved through the conviction that public revenues within the budget also need to be re-

evaluated in terms of both domestic revenues and external revenues, especially within the 

social dimensions of the budget. 
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  :األول الفصل.1

 ر العام لمدراسةاإلطا

 

 المقدمة  1.1

والػػذي كػػاف مػػف  ؽ أوسػػمو،اتفػػا باسػػـبػػاريس االقتصػػادي جػػزء مػػف اتفػػاؽ أشػػمؿ يعػػرؼ  يعتبػػر بروتوكػػوؿ

نصػًا واضػحًا فػي االتفػاؽ  ،سػنوات 5ال تتجاوز لمرحمة انتقالية مؤقتة،  انتقالياً  تفاقاً إ المفترض أف يكوف

ليحػؿ محمػو اتفػاؽ  ،ـ1999 لو أف ينتيي فػي عػاـ شأنو في ذلؾ شأف االتفاؽ السياسي الذي كاف مقدراً 

نص عميػو بوضػوح يتطمػب تشػكيؿ وتفعيػؿ لجنػة إقتصػادية تػـ الػوكمػا  ،بروتوكػوؿف ىػذا الإ دائـ.لمحؿ ال

جػػراء ومراجعػػة تطبيقاتػػو بروتوكػػوؿليػػذا المشػػتركة مػػف المفتػػرض أف تتػػولى عمميػػة المراجعػػة الدائمػػة  ، وا 

 .(2012)قريع، . التعديبلت الضرورية عميو كمما تطمب األمر ذلؾ

جوانػػب الشػػممت كافػػة القضػػايا االقتصػػادية و  بػػاريس االقتصػػادي، ثبلثػػة وثمػػانيف بنػػداً  بروتوكػػوؿتضػػمف 

 ،بروتوكػػوؿ( مػػف ال3)، وكػػاف مػػف بػػيف ىػػذه البنػػود البنػػد رقػػـ يفلفمسػػطينفػػي حيػػاة ا اليوميػػةاالقتصػػادية 

سػػيكوف لمسػػمطة "لكػػبل الجػػانبيف.  والتبػػادؿ التجػػاري االسػػتيرادترتيبػػات والػػذي يحػػدد السياسػػات الضػػريبية و 

جراءات االستيراد والجمارؾ" .)موقع وكالة  الفمسطينية كؿ الصبلحيات والمسؤوليات في مجاؿ سياسة وا 

ولكػػف تفاصػيؿ البنػػد حػددت سياسػػة االسػتيراد الفمسػػطينية  ،(2016ات الفمسػػطينية "وفػا"،اإلنبػاء والمعمومػ

ممػا لػـ يمكػف  ،بمد المنشأ لمسػمع المسػتوردة، ممػا يعنػي تقييػد حريػة االسػتيراد الفمسػطينيةل اً والضرائب وفق

البػد مػف وجػود كػاف إذ ، الفمسػطينية إصػبلح الخمػؿ فػي اليياكػؿ االقتصػادية السمطة الوطنية الفمسػطينية

األمػػر يحػػدد طبيعػػة العبلقػػة االقتصػػادية لمسػػمطة الفمسػػطينية مػػع العػػالـ الخػػارجي،  مػػرف إطػػار اقتصػػادي
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)مفتػػػػاح،  الفمسػػػػطينية الوطنيػػػػة بػػػػاريس االقتصػػػػادي بػػػػيف إسػػػػرائيؿ والسػػػػمطة بروتوكػػػػوؿ الػػػػذي لػػػػـ يحققػػػػو

2011). 

طنيػػة الفمسػػطينية إلدارة النشػػاط ف الصػػبلحيات الممنوحػػة بموجػػب البروتوكػػوؿ االقتصػػادي لمسػػمطة الو إ 

االقتصادي في الضفة والقطاع ما زالػت محػدودة، إضػافة إلػى العديػد مػف القيػود والعوائػؽ التجاريػة التػي 

تضػػمنيا البروتوكػػوؿ، كمػػا أصػػبح بروتوكػػوؿ بػػاريس االقتصػػادي إطػػاًرا ومرجًعػػا لعقػػد وتنفيػػذ االتفاقيػػات 

 .(2002الجعفري، لسمطة الفمسطينية والعالـ الخارجي.)االقتصادية واتفاقيات التعاوف التجاري بيف ا

الصػادرات   وكاف النصيب األكبر مف ،استمرت إسرائيؿ في تقييد حجـ الواردات والصادرات الفمسطينية

مع الجانب اإلسرائيمي مما عػزز تبعيػة االقتصػاد الفمسػطيني لبلقتصػاد اإلسػرائيمي بػالرغـ مػف  والواردات

بالعػػػالـ  ،الفمسػػػطينية اليادفػػػة إلػػػى ربػػػط االقتصػػػاد الفمسػػػطيني وخاصػػػة التجػػػارة الخارجيػػػةجيػػػود السػػػمطة 

العديػد مػف الػدوؿ العربيػػة  الخػارجي، حيػث قامػت بتوقيػع العديػػد مػف االتفاقػات االقتصػادية والتجاريػة مػػع

كسػر  و يواألجنبية والتجمعات االقتصادية، بيدؼ فؾ ارتباط االقتصاد الفمسػطيني باالقتصػاد اإلسػرائيم

العقوبػػػات القيػػػود و بسػػػبب تػػػدخؿ حيػػػز التنفيػػػذ الفعمػػػي ، إال أف ىػػػذه االتفاقيػػػات لػػػـ يسػػػرائيماإلحتكػػػار اال

 الجماعية التي تمارسيا إسرائيؿ بحؽ االقتصاد الفمسطيني في كافة المياديف.

لػػػـ تتحسػػػف مؤشػػػرات التجػػػارة  ، ـ2005رغػػػـ البػػػدء بتطبيػػػؽ منطقػػػة التجػػػارة العربيػػػة البينيػػػة الحػػػرة عػػػاـ و 

مميػػوف  21انخفضػػت الصػػادرات الفمسػػطينية لمػػدوؿ العربيػػة مػػف  بػػؿ عمػػى العكػػس ،الخارجيػػة الفمسػػطينية

عاـ التطبيؽ الكامؿ  2005عمي التوالي،وفي عاـ  2006-2005مميوف دوالر لؤلعواـ  15دوالر إلى 

عمػػػػى الصػػػػادرات  الرسػػػػـو الجمركيػػػػة بموجييػػػػا أصػػػػبحتوالتػػػػي الحػػػػرة البينيػػػػة العربيػػػػة لمنطقػػػػة التجػػػػارة 

 المخصصػػة لمتصػػدير رغػػـ ىػػذه الميػػزة لػػـ تسػػتطع المنتجػػات الفمسػػطينية صػػفراً  الفمسػػطينية لمػػدوؿ العربيػػة

ولكف ىػذا  المنتجات، تمؾالتي تمتاز بيا  التنافسية مف الوصوؿ إلي األسواؽ العربية رغـ الميزة النسبية
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جػات الفمسػطينية، وتػوفير بنيػة تحتيػة لمقطاعػات االقتصػادية، ال يكفي بؿ بجب توفر مزايا تنافسية لممنت

ومحاولة تقميص ىيمنة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمي مصادر االقتصاد الفمسطيني،والعمؿ عمي تػوفير بيئػة 

 .(2010أبو جامع، أمنة لبلستثمار العربي في فمسطيف. )

التبػادؿ التجػاري ، ترتيبػات والنقديػة و  السياسات الماليػةباريس االقتصادي ما تناولو بروتوكوؿ  مف أىـو 

و مػػػف حريػػػة دخػػػوؿ السػػػمع والمنتجػػػات الفمسػػػطينية الػػػى يػػػمػػػا نػػػص عمفييػػػا  تمػػػف ابػػػرز االيجابيػػػاوالتػػػي 

ف كاف ذلؾ شكميًا أخذيف في االعتبار ؽاسو األ عمى المنتجػات الزراعيػة  المفروضةالقيود  اإلسرائيمية، وا 

 إلػىالسمع الزراعية التي يسمح الكياف الصػييوني بػدخوليا  الفمسطينية ، مف خبلؿ تحديد الكمية لبعض

 إلػىالسػمع الفمسػطينية  إخضػاعالقيػود غيػر مباشػرة مػف  إلى إضافةسوقو حسب مصمحتو االقتصادية ، 

امػػا السػػمع  ،، كػػذلؾ االجػػراءات االمنيػػة التػػي يتخػػذىا فػػي أي وقػػت يشػػاءبػػو المعػػايير والمقػػاييس الخاصػػة

التػي يقتصػر الػدور الفمسػطيني فييػا عمػى المعالجػة  السمع، فيي لتمؾ القيودالصناعية التي ال يخضعيا 

 ثر االيجابي عمى االقتصاد الفمسطيني.األالثانوية ، مما قمؿ 

ة بيف الجانبيف بحيث تكػوف القيمػة المضػافة الفمسػطينية تقتصػر عمػى األيػدي الجمركي التعرفة دياما توح

مػف العائػػد لخزينػػة  لصػالح االقتصػػاد اإلسػػرائيمي ممػا أضػػاؼ بعضػػاً فػػابقي عميػػو  العاممػة الرخيصػػة نسػبياً 

 تحػػػويبلت المقاصػػػة لمرسػػػـو الجمركيػػػة عمػػػى الػػػواردات الفمسػػػطينية مػػػف الخػػػارجالسػػػمطة الفمسػػػطينية مػػػف 

منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية ، وتاخػػذ  مػػفباسػػـ تػػاجر فمسػػطيني  االسػػتيراد لتمػػؾ الػػوارداتشػػريطة اف يػػتـ 

وضػػع الكثيػػر مػػف القيػػود ، فػػاف العديػػد مػػف  أمػػاـ ، ولكػػف%( عمولػػة تحصػػيؿ3)خزينػػة الكيػػاف الصػػيوني 

ممػا يعنػي خسػارة  نييو االسػتيراد بواسػطة تجػار مػف داخػؿ الكيػاف الصػي إلػى يمجئػوف الفمسطينيفالتجار 

أف السمطة الفمسػطينية تخسػر سػنويا لمبنؾ الدولي دراسة  أظيرت، وقد السمطة الفمسطينية لتمؾ العائدات

)وكالػة فمسػطيف  وف دوالر مف اإليرادات سنويا جراء الترتيبات االقتصػادية الحاليػة مػع إسػرائيؿممي 285

، أي عمػػػػى عػػػػدـ التنػػػػازؿ عنػػػػو ت اسػػػػرائيؿأصػػػػر الػػػػذي  اإلجػػػػراءيجػػػػة ليػػػػذا ، نت(2016 ،اليػػػػوـ اإلخباريػػػػة
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بػػػاريس االقتصػػػادي الػػػذي حػػػـر السػػػمطة مػػػف ممارسػػػة حقيػػػا فػػػي وضػػػع وتصػػػميـ السياسػػػات  بروتوكػػػوؿ

  .(2014العجمة، ) االقتصادية.

 إضػػافة، التقريػػر بيػػاتػػرؾ لمسػػمطة الفمسػػطينية  حريػػة قػػد بخصػػوص الضػػريبة عمػػى الػػدخؿ واإلربػػاح فأمػػا 

كثر مف أضريبة القيمة المضافة عمى المبيعات، مع تقييد السمطة بعدـ تحريؾ نسبة ىذه الضريبة ب إلى

%( ،كػػذلؾ الضػػرائب المقتطعػػة مػػف 17عمػػا ىػػي فػػي الكيػػاف الصػػييويني ، والبالغػػة ) نقطتػػيف مئػػويتيف

%( منيػػا الػػى 75) إعػػادةيػػتـ ، حيػػث أنػػو العػػامميف داخػػؿ الكيػػاف الصػػييوني الفمسػػطينييفالعمػػاؿ  أجػػور

سػػػػتيراد مػػػػف الكيػػػػاف الخزينػػػػة السػػػػمطة . وحظػػػػر عمػػػػى السػػػػمطة الفمسػػػػطينية فػػػػرض أي ضػػػػرائب عمػػػػى ا

( مػػػػف مجمػػػػؿ %50.6)الصػػػػييويني ، وتبمػػػػا الػػػػواردات الفمسػػػػطينية مػػػػف الكيػػػػاف الصػػػػييوني مػػػػا يقػػػػارب 

درات الػى الػواردات القميؿ، فتغطيػة الصػا إالالمنتجات الفمسطينية المصدرة ال يوازي  إعفاء أيوارداتيا، 

ي أف عجػػز الميػػزاف أ%( كمػػا ذكػػر سػػابقا، 18التجػػاري مػػع الكيػػاف الصػػييوني ال يتجػػاوز ) التبػػادؿفػػي 

 االقتصػػػادية السياسػػػات أبحػػػاث معيػػػد)التجػػػاري )الفػػػرؽ بػػػيف الصػػػادرات والػػػواردات( فػػػي وتيػػػرة متزايػػػدة. 

 .(2016، ماس الفمسطيني

الضػػػريبية فػػػي  اإليػػػراداتوفػػػي ىػػػذه الدراسػػػة يتنػػػاوؿ الباحػػػث تػػػأثير بروتوكػػػوؿ بػػػاريس االقتصػػػادي عمػػػى 

 فمسطيف.

 مشكمة الدراسة   2.1

سػرائيؿجاء بروتوكػوؿ بػاريس الموقػع بػيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية  ليػنظـ العبلقػة االقتصػادية بػيف  وا 

مباشرة، حيث نصت المادة الوع الضرائب غير موض بروتوكوؿالطرفيف، ومف ضمف تمؾ التي تناوليا ال

بجبايػػة ضػػريبة القيمػػة المضػػافة عمػػى اف يقػػـو  اإلسػػرائيميقيػػاـ الجانػػب  عمػػى السادسػػة مػػف البروتوكػػوؿ

المقاصػػة بػػيف الػػدوائر  إجػػراءات تنظػػيـحيػػث يػػتـ بالجانػػب الفمسػػطيني،  إلػػىبتحويميػػا  اإلسػػرائيميالجانػػب 
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، مػػػػف خػػػبلؿ اجتمػػػاع الطػػػػرفيف كػػػؿ شػػػير ليػػػػتـ بيػػػاف قائمػػػة الفػػػػواتير واإلسػػػرائيميةالضػػػريبية الفمسػػػطينية 

إجػراءات المقاصػة بينيمػا، حيػث تقػـو دوائػر الضػريبة اإلسػرائيمية وكمػا  إلتمػاـالموجودة لدى كؿ طػرؼ 

)ضػريبة  ىو متفؽ بػيف الجػانبيف بجبايػة ضػريبة القيمػة المضػافة والضػرائب المفروضػة عمػى المشػتريات

ركيػػة عمػػى السػػمع المسػػتوردة مػػف الخػػارج عبػػر المعػػابر الدوليػػة التػػي تسػػيطر عمييػػا الشػػراء( والرسػػـو الجم

 .جميعيا اسرائيؿ والتي يتـ استيرادىا باسـ التجار الفمسطينيف لصالح السمطة الوطنية الفمسطينية

الضػريبية  اإليػراداتإف الغرض مف ىذه الدراسػة الكشػؼ عػف تػأثير بروتوكػوؿ بػاريس االقتصػادي عمػى 

طيف، وىػػذا مػػا سػػتحاوؿ الدراسػػة تناولػػو مػػف خػػبلؿ الدراسػػات والتقػػارير االقتصػػادية التػػي تناولػػت فػػي فمسػػ

 الموضوع وكذلؾ استطبلع آراء شػريحة ميمػة مػف المعنيػيف فػي ىػذا الموضػوع لػدى الجانػب الفمسػطيني

 مااا ماادى  تااأثير بروتوكااول باااريس .اإلجابػػة عػػف التسػػاؤؿ الرئيسػػيتتمثػػؿ مشػػكمة الدراسػػة مػػف خػػبلؿ و 

 االقتصادي عمى اإليرادات الضريبية في فمسطين؟ 

 أىمية الدراسة  3.1

 تنبع أىمية الدراسة مف اآلتي:

أنيا تمثؿ جيدا عمميا منيجيا متخصصا، في مجاؿ دراسة تأثير بروتوكوؿ باريس االقتصادي عمػى  .1

 اإليرادات الضريبية في فمسطيف.

أنيا تػوفر قاعػدة بيانػات ومعمومػات حػوؿ واقػع بروتوكػوؿ بػاريس االقتصػادي وتػأثيره عمػى اإليػرادات  .2

 الضريبية في فمسطيف. 

 مػػػػػف شػػػػػأف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة أف تقػػػػػدـ توضػػػػػيحا لمنتػػػػػائج المترتبػػػػػة لبروتوكػػػػػوؿ بػػػػػاريس عمػػػػػى االقتصػػػػػاد  .3

 .الفمسطيني
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بروتوكػوؿ بػاريس االقتصػادي عمػى إمكانية الوصوؿ إلى نتائج واضحة وميمػة حػوؿ موضػوع تػأثير  .4

 اإليرادات الضريبية في فمسطيف.

أنيػػػػا تػػػػدعـ الدراسػػػػات والبحػػػػوث التطبيقيػػػػة، فػػػػي المجػػػػاؿ االقتصػػػػادي، مػػػػف خػػػػبلؿ بيػػػػاف أىميػػػػة ىػػػػذا  .5

البروتوكوؿ، ولرفد ىذه الجيات بالمبلحظات والتقييـ المناسب، الذي يساعد عمى تقييـ البروتوكوؿ وأثر 

 .السمطة والميزانية الفمسطينية إيراداتصة( عمى الضرائب )المقا أمواؿ

تػػػػأثير بروتوكػػػػوؿ بػػػػاريس  أنيػػػػا تسػػػػاعد أصػػػػحاب القػػػػرار فػػػػي السػػػػمطة الفمسػػػػطينية فػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػى .6

 .   االقتصادي عمى اإليرادات الضريبية في فمسطيف

 أىداف الدراسة  4.1

 فػي الضػريبية اإليػرادات عمػى االقتصػادي بػاريس بروتوكػوؿ تػأثيراليدؼ الرئيسي لمدراسة التعرؼ عمى 

 .فمسطيف

 :وسعت الدراسة كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التالية

 .االقتصادي باريس بروتوكوؿ عمييا نص كما الضريبية واألنظمة القوانيفأبرز  تسميط الضوء عمى .1

وازنة العامة السنوية المفي  السمطة إيرادات عمى( المقاصة) الضرائب أمواؿ أثرالتعرؼ عمى  .2

 .الفمسطينية الوطنيةلمسمطة 

 خبلؿ الفترة السابقة. في إيرادات الضريبة الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي مقارنة التغير .3

 اإليرادات الضريبيةو ألمواؿ المقاصة  ةجباية السمطة الوطنية الفمسطيني المساىمة في تغيير آلية .4

 .األخرى

 االقتصػػادي بػاريس بروتوكػوؿ تػأثير الشػأف االقتصػػادي الفمسػطيني حػوؿالمعنيػيف فػي توضػيح رؤيػة  .5

 .فمسطيف في الضريبية اإليرادات عمى
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 أسئمة الدراسة 5.1

 ؟ فمسطين في الضريبية االيرادات عمى االقتصادي باريس بروتوكول تأثير ما

 :وقد انبثؽ عف سؤاؿ الدراسة الرئيسي األسئمة الفرعية التالية

 ؟ االقتصادي باريس بروتوكوؿ عمييا نص كما الضريبية واألنظمة القوانيفما أبرز  (1

 بػػػػاريس بروتوكػػػػوؿ عمييػػػػا نػػػػص كمػػػػا الضػػػػريبية واألنظمػػػػة القػػػػوانيف المترتبػػػػة عمػػػػى النتػػػػائجأبػػػػرز مػػػػا  (2

 ؟      االقتصادي

 ؟ لمسمطة السنوية العامة الموازنةفي  السمطة إيرادات عمى( المقاصة) الضرائب أمواؿ أثرما  (3

 .باريس االقتصاديةية بروتوكول ببنود االلتزاـ مدىما  (4

 عمػػػى االقتصػػػادي بػػػاريس بروتوكػػػوؿ تػػػأثير الشػػػأف االقتصػػػادي الفمسػػػطينيكيػػػؼ يػػػرى المعنيػػػيف فػػػي  (5

 ؟ فمسطيف في الضريبية اإليرادات

 فرضيات الدراسة 6.1

 التالية: ةة الحالية إلى التحقؽ مف الفرضيتسعى الدراس

فػػي بروتوكػػوؿ  ةالضػػريبي المتعمقػػة بػػاإليراداتي بػػالبنود سػػرائيمالجانػػب اإلالتػػزاـ مػػدى  يوجػػد عبلقػػة بػػيف

  .المتحصمة لمسمطة الوطنية الفمسطينية الضريبية الفمسطينية اإليرادات قيمة وبيف االقتصادي باريس

 منيج الدراسة 7.1

المنيج الوصفي التحميمي: الذي يقيـ الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا  استخدمت ىذه الدراسة

وصفا دقيقا ويعبر عنيا تعبيرا كميا، بؿ ويتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير والمقارنة لموصوؿ إلى 

ثـ دراسة واقع المشكمة مف أجؿ تشخيص مواطف القوة  ،استنتاجات ُيبنى عمييا التصور المقترح

حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي لوصؼ واقع  (.2010، أبو جامع) الضعؼ والقصور فيياو 
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التي تناولت موضوع تنظيـ العبلقة الضريبية بيف الجانبيف فيو  الواردةبروتوكوؿ باريس والمواد 

في حيف تـ استخداـ المنيج التحميمي لتحميؿ تأثير البروتوكوؿ عمى االيرادات  ،الفمسطيني واالسرائيمي

 .التي تـ تحصيميا الضريبية الفمسطينية

الشأف المعنييف في حيث تـ مف خبلليا األخذ بآراء ، المقابمةستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة او 

 .فمسطيف في الضريبية االيرادات عمى االقتصادي باريس بروتوكوؿ تأثيرحوؿ  االقتصادي الفمسطيني

 



9 
 

 :الثانيلفصل ا.2

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 تمييد  1.2

مقارنة بما كاف سائدا  أدائياتعزيز  إلى األخيرالتطور في التجارة الخارجية الفمسطينية خبلؿ العقد  أدى

سرائيؿبيف منظمة التحرير الفمسطينية  أوسموقبؿ اتفاقية  ، حيث ازداد اعتماد االقتصاد الفمسطيني وا 

 .(0241، الديراوي) .اإلسرائيميبشكؿ واضح عمى االقتصاد 

ويمعب قطاع التجارة الخارجية دورًا محوريًا في االقتصاد الفمسطيني سواء مف حيث حجمو أو تأثيره 

البنيوي والتنموي، ويعود ذلؾ لعوامؿ عديدة تتعمؽ فػي مجمميا بتأثير ىذا القطاع عمى الفروع 

ورىا األساسي االقتصادية اإلنتاجية وسوؽ العمؿ وميزاف المدفوعات ومستويات األسعار مف ناحية، ود

في توفير احتياجػات السوؽ المحمية مف مستمزمات اإلنتاج والسمع االسػتيبلكية وتػسويؽ المنتجػات 

الفمسطينية ذات االرتباط الوثيؽ باألسواؽ الخارجية مف ناحية أخػرى، ويعػاني قطاع التجارة الخارجية 

حتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ العقود الفمسطيني مف تشوىات ىيكمية عميقة ناجمة عف سياسات سمطات اال

الثبلثة الماضية، وتػتمخص مبلمحيػا الرئيسية في ضيؽ قاعدة الصادرات ومحدودية تنوعيا وضآلتيا 

االقتصاد الفمسطيني لبلقتصاد اإلسرائيمي وتعزيز االرتباط مقارنة بالواردات مما أدى إلى تكػريس تبعيػة 

الفمسطينية المتزايدة بوتيرة أعمى مف  عمى تغطية الوارداتية الفمسطين ومحدودية قدرة الصادراتبينيما، 

 .(0241، الديراوي، 0222.)سيؼ،مما يعني زيادة عجز الميزاف التجاري زيادة الصادرات
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 قراءة وتحميل بروتوكول باريس االقتصادي 2.2 

التجارية الفمسطينية مف بشكؿ كامؿ السياسة ىيمنت وحددت اإلسرائيمية  ةيالتجار  جراءاتاإلات و سياسال

الضفة الغربية وغزة لكافة رسوـ االستيراد،  فيكاف ىناؾ تطبيؽ تمقائي و  ،4331إلى عاـ  4391عاـ 

، كانت 4331والمقاييس المطموبة التي تبّنتيا إسرائيؿ. لكف منذ عاـ والمواصفات  والجبايات األخرى

في بروتوكوؿ  ىي تمؾ الواردةوقطاع غزة  لضفة الغربيةفي االسياسة التجارية  توجوالمبادئ التي 

العبلقات التجارية بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية الذي تـ باريس االقتصادي الذي ينظـ 

تـ دمج و  ،)"بروتوكوؿ باريس" أو "البروتوكوؿ"( 4331نيساف  03التوقيع عميو في باريس بتاريخ 

 –اتفاقية أوسمو  -في االتفاقية المرحمية  5فقط، كممحؽ بروتوكوؿ باريس، بعد إجراء تعديبلت طفيفة 

ُينّظـ بروتوكوؿ باريس العبلقات االقتصادية في أربعة  .4335أيموؿ  02التي ُوّقعت في واشنطف في 

باريس  بروتوكوؿتناوؿ .قطاعات: العمؿ، والعبلقات التجارية، والمسائؿ المالية، والترتيبات النقدية

بشكؿ عاـ واالسرائيمية بشكؿ لمسمطة الوطنية الفمسطينية  بلقة االقتصادية الدوليةاالقتصادي تحديد الع

  .(0244)دائرة شؤوف المفاوضات، .خاص

جدال واسعا بيف الفمسطينييف لما تناولو مف تحديد لمستقبؿ ناؿ  بروتوكوؿ باريس االقتصاديأف  إال 

والعبلقات االقتصادية الفمسطينية مع العالـ الخارجي، حيث  العبلقة االقتصادية الفمسطينية اإلسرائيمية

بيف موافؽ  منذ بداية دخولو حيز التنفيذ سياسيوف او تجارافراد المجتمع الفمسطيني سواء  انقسـ

ادت الى الكشؼ عف ثغراتو وتوضيح  بروتوكوؿومعارض لو، ولكف الممارسات االسرائيمية في تطبيؽ ال

 مية تجاه االقتصاد الفمسطيني.حقيقة النوايا االسرائي

واصبح معظـ الفمسطينييف عمى قناعة تامة بضرورة اعادة صياغة العبلقات االقتصادية مع الجانب 

عادة االسرائيمي و  عيا. وبالرغـ مف القيود التي فرضيا النظر بشكؿ اكبر في االتفاقات المنظمة ما 
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باريس عمى قدرة السمطة الوطنية الفمسطينية في تنفيذ اتفاقيات تجارية دولية، تمكنت السمطة  بروتوكوؿ

مف ابراـ العديد مف االتفاقيات الدولية الميمة، مف اىميا ما تـ االتفاؽ عميو مع االتحاد االوروبي وكؿ 

مع االتفاقية المصرية في  مف مصر واالردف والواليات المتحدة. وتشابيت االتفاقية الفمسطينية االردنية

خطوطيا الرئيسية، بينما تميزت االتفاقية الفمسطينية االوروبية بإثارتيا لمجدؿ حوؿ مدى توافقيا او 

أوسمو    ىا في اتفاقية دتعارضيا مع الصبلحيات الممنوحة لمسمطة الوطنية الفمسطينية التي تـ تحدي

 (.0229أبو ظريفة، )

يمخصيا الباحث مف خبلؿ قراءتو  ،التالية األمورمف احدى عشر مادة ركزت عمى  بروتوكوؿوتكوف ال

 (:0244لنص االتفاقية كـ نشرت عمى موقع دائرة شؤوف المفاوضات لمنظمة التحرير)

اف االتفاؽ يحكـ العبلقة االقتصادية بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي، وكانت المنطقة  -4

فترة العمؿ بو لحيث يتـ بالفمسطينية ىي الضفة الغربية وقطاع غزة،  المنصوص عمييا داخؿ الحدود

 .ـ4333مؤقتة تنتيي مع انتياء المرحمة االنتقالية في العالـ  انتقالية

 عدد متساوي مف االعضاء، وتتخذ تتكوف مففمسطينية اسرائيمية مشتركة، اقتصادية  لجنة شكيؿت -0

جعة االتفاقية بشكؿ دوري وتقييـ العبلقات االقتصادية بيف مراياميا قراراتيا باالتفاؽ بينيا وتشمؿ م

 .الطرفيف

اعطاء الحؽ لمفمسطينييف في دعـ الصناعات الوطنية مف خبلؿ تقديـ المساعدات المادية المتمثمة  -3

ستخداـ الطرؽ وا مزايا الضريبة المباشرةالافة الى ومساعدات البحث والتطوير باإلض ،بالمنح والقروض

 .اإلسرائيمي ؼيا الطر التي يستخدم

 فيما يتعمؽ بالضرائب وسياسات االستيراد اشتمؿ االتفاؽ عمى ما يمي: -1
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  ،تتمتع السمطة الوطنية الفمسطينية بحرية تحديد الجمارؾ والرسوـ والضرائب عمى السمع المستوردة

 المشتركة.باإلضافة الى الكميات التي تمبي احتياجات السوؽ الفمسطينية والتي تحددىا المجنة 

  تمتـز السمطة الوطنية الفمسطينية بمعدالت الجمارؾ والضرائب والرسـو االخرى التي تفرضيا

جراءاتيا.  إسرائيؿ عمى الواردات كما تمتـز بسياسة االستيراد اإلسرائيمية وا 

  يحؽ إلسرائيؿ تعديؿ الضرائب والرسوـ والجمارؾ وسياسة االستيراد والمواصفات عمى اف ال تشكؿ

غيرات في المواصفات عوائقا غير جمركية، واف تكوف قائمة عمى اعتبارات الصحة والسبلمة وحماية الت

 .(GATT)البيئة حسب اتفاقية العوائؽ الفنية مف اتفاقية الجات

  يجب عمى السمطة الوطنية الفمسطينية اف تمتـز بمعدؿ ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في

 %.0بما ال يزيد عف اسرائيؿ، مع امكانية تخفيضيا 

  نصت االتفاقية عمى حؽ الفمسطينييف باستخداـ كافة نقاط الدخوؿ والخروج االسرائيمية المحددة

لغرض االستيراد وتصدير السمع، حيث ستعطى السمع الفمسطينية المستوردة او الصادرة معاممة مساوية 

 لمسمع االسرائيمية.

 مف االردف ومصر وتحديد اجراءات شحف البضائع  تـ تحديد االجراءات الخاصة بالمعابر مع كؿ

 وحركة المسافريف عبرىا.

 السياسة تـ اعطاء السمطة الوطنية الفمسطينية الحؽ في انتياج سياسة ضريبية مباشرة مستقمة عف 

الضريبية ضريبة الدخؿ عمى االفراد والشركات وضريبة  السياسة الضريبة االسرائيمية، وتشمؿ ىذه

 فة الى ضرائب ورسـو الحكـ المحمي.باإلضا األمبلؾ

  اف تقوـ اسرائيؿ بتحويؿ ضرائب الدخؿ التي تخصـ مف الفمسطينييف العامميف في اسرائيؿ بنسبة

 %.422%، وفي المستوطنات بنسبة 15
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  وضحت االتفاقية بانو يجب عمى الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي العمؿ عمى منع االزدواج

 .الوطنية الفمسطينية الضريبي في اراضي السمطة

  كما نصت االتفاقية عمى حرية تبادؿ المنتجات الصناعية دوف قيود باإلضافة الى حؽ الفمسطينييف

 في تصدير منتجاتيـ الصناعية الى االسواؽ الخارجية دوف شروط.

  نصت االتفاقية عمى حرية التبادؿ التجاري لممنتجات الزراعية بيف الطرفيف الفمسطيني واالسرائيمي

مع وجود بعض االستثناءات الخاصة المتعمقة بصحة الحيوانات وفحوصات يجرييا الطرفاف في ىذا 

وات، كما المجاؿ، كما تـ تحديد الكميات المسموح بإدخاليا وتبادليا مف البيض والدواجف والخضرا

 .الخارجية دوف شروط األسواؽسمحت لمفمسطينييف تصدير منتجاتيـ الزراعية المختمفة الى 

 بروتوكوؿجانب االسرائيمي في تطبيؽ شيدت العبلقات االقتصادية الفمسطينية االسرائيمية ىيمنة ال

الداخمية بيف  اضعؼ بشكؿ كبير التجارةو  ، مف معاناة االقتصاد الفمسطيني زاد األمرباريس، وىذا 

 غزة.الغربية وقطاع مدف الوطف سواء كاف داخؿ الضفة الغربية او بيف الضفة 

ومف خبلؿ مراجعة بنود االتفاؽ يمكف مبلحظة مجموعة مف المعايير التي نص  (0229أبو ظريفة، ) 

 :عمييا وىي

 :المعايير العامة 

 دور كبير في تأثيره عمى قدرة السمع الفمسطينية عمى النفاذ  بروتوكوؿ: لعب الالنفاذ الى السوق

او العالمية، حيث نص في الكثير مف بنوده عمى حرية تدفؽ السمع  اإلسرائيميةسواء  األسواؽ إلى

بشروط صحية وبيئية محددة ضمف المواصفات المتفؽ عمييا، وظير بعد  إسرائيؿإلى الفمسطينية 

كعوائؽ غير  األمنيةالذرائع  إلىاستخدمت ىذه الشروط باإلضافة  إسرائيؿ أف بروتوكوؿتطبيؽ ال

 .أيضابؿ مع العالـ  معياجمركية لمنع حركة السمع الفمسطينية ليس فقط 
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  ب خصائص االتحاد الجمركي والذي باريس في ىذا الجان بروتوكوؿ: حمؿ بالرعاية األولىالدولة

بنوده عمى الطرؼ في  اإلسرائيميةالسياسة التجارية  ضالجانب، بسبب فر  ُأحاديكف اعتباره مي

الفمسطيني، لذلؾ ظير نص الدولة االولى بالرعاية بحيث يمتـز الطرفاف بتنفيذه فيما يخص االجراءات 

المختمفة، الف الدولة االولى بالرعاية ليست فقط بالرسوـ الجمركية بيف االقتصاديف بؿ ايضا 

 والشروط الصحية والبيئية. والمقاييس لمواصفات باإلجراءات عمى نقاط العبور وا

 عمى بنود خاصة  بروتوكوؿ: لـ ينص المبدأ تبادل المعمومات والوضوح في االجراءات والقوانين

، وبالتالي طرفيفكة االفراد والسمع بيف البتبادؿ المعمومات وشفافية االجراءات والقوانيف التي تتعمؽ بحر 

لمطرؼ الفمسطيني يعتبر ووضوحيا  ،اإلجراءات تمؾوؿ تفاصيؿ ح لـ يكف ىناؾ أي الزاـ لتوفير

عائقا يحوؿ دوف قدرة السمع الفمسطينية  الطرؼ األضعؼ بسبب السيطرة األمنية اإلسرائيمية وسبب ذلؾ

عمى المنافسة في االسواؽ االسرائيمية، وبخاصة اف اتفاؽ اوسمو نص عمى اف التشريعات الفمسطينية 

 سرائيمية وليا حؽ االعتراض عمييا.تخضع لممراجعة اال

 عمى اشارة صريحة لعبارة المعاممة بالمثؿ والمساواة  بروتوكوؿ: احتوى المبدأ المعاممة بالمثل

تطبيؽ المعاممة بالمثؿ. وقد اظير   وآليات لـ يكف ىناؾ توضيح لممواضيع لكف، و واإلنصاؼ

التساوي بيف الطرفيف في المسؤوليات والتعميمات واالجراءات ومثاؿ ذلؾ تساوي عدد  بروتوكوؿال

اعضاء المجنة المشتركة بيف الطرفيف، وحؽ اعطاء الطرفيف اجراء الفحوص المتعمقة بالنواحي 

 اف غياب ىذا بروتوكوؿالصحية والبيئية عند انتقاؿ السمع بينيما. واثبتت التجربة العممية في تطبيؽ ال

المبدأ اسيـ بشكؿ كبير في تعطيؿ المكاسب المتوقعة لمطرؼ الفمسطيني، وصب بشكؿ واضح في 

مصمحة الجانب االسرائيمي مف خبلؿ انتياج سياسة الحصار االقتصادي لمناطؽ السمطة الفمسطينية 

  .بروتوكوؿوتعطيؿ معظـ بنود ال
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 :المعايير الخاصة 

 تحدد مفيوـ السيادة في البداية بشكؿ واضح في اتفاقية اوسمو، حيث تعزيز السيادة الفمسطينية :

عمى اف يتـ االتفاؽ عمى القضايا الجوىرية في مرحمة  مرحميةنص عمى معالجة القضايا التي اعتبرت 

الحؿ النيائي، حيث كاف واضحا تأجيؿ قضايا الموارد الطبيعية والمعابر والمستوطنات، االمر الذي 

 .لمتنمية االقتصادية الشاممة لمناطؽ السمطة الفمسطينيةاعتبر عائقا 

عمييا تعتبر ىامشية عمى  دأكو االقتصادي ا بروتوكوؿوبالتالي فاف القضايا السيادية التي تناوليا ال

عمى االسرائيمية  والممارسات الرغـ مف اىميتيا لمجانب الفمسطيني، وبالرغـ مف ذلؾ انتيكت السموكيات

 القضايا في ظؿ غياب القضايا الجوىرية التي تـ تأجيميا لمرحمة الحؿ النيائي. كافةأرض الواقع 

  :مف المفروض اف تمعب االتفاقيات التجارية عمى تشجيع خمؽ فرص عمؿ مف خمق فرص عمل

خبلؿ مواد او اتفاقيات مستقمة حوؿ حركة العماؿ بينيا وتشجيع االستثمارات واالمتيازات المقدمة بيف 

اؼ، وذلؾ يظير عندما تحصؿ الدوؿ االضعؼ عمى امتيازات في مجاؿ دعـ الصادرات الدوؿ االطر 

تمؾ  وىذا بدوره يشجع عمى خمؽ فرص عمؿ مف خبلؿ لحماية المنتج الوطني، الواردات وقيود عمى

باريس فمـ تتناوؿ االستثمارات المتبادلة ولـ تنص عمى وجود نية  بروتوكوؿاما بالنسبة لاالتفاقيات، 

ع الصادرات او االلتزاـ يتشجمف يذا الشأف، ولـ تتناوؿ أي مف القضايا التي تمكف بؽ مستقؿ التفا

بتوظيؼ أي عدد مف الفمسطينييف مف خبلؿ اعطائيـ فرص عمؿ مناسبة ليـ، ولكف اعطى الحؽ لكؿ 

ت اثبتو جانب بتحديد حجـ وشروط حركة العماؿ الى منطقتو والحؽ في التعميؽ المؤقت ليذه الحركة، 

اف اسرائيؿ عطمت دخوؿ العماؿ الفمسطينييف الييا بصورة شبو  بروتوكوؿجربة العممية منذ توقيع الالت

دائمة واعتمدت عمى سياسة التصاريح االمنية لمحد مف وصوؿ العماؿ الفمسطينييف الى اماكف عمميـ 

 في اسرائيؿ او المستوطنات.
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 عمى اعتراؼ  بروتوكوؿ: لـ ينص التدنيالحصول عمى اقرار بأن الوضع التنموي الفمسطيني م

اسرائيؿ باف الوضع االقتصادي الفمسطيني متدىور، وال عمى اعتبار المناطؽ الفمسطينية كيانا ينقصو 

التنمية والتطور، باإلضافة الى غياب أي اعتراؼ باألضرار التي الحقيا االحتبلؿ االسرائيمي 

لـ  بروتوكوؿشرعية، وبالتالي يمكف مبلحظة اف الباالقتصاد الفمسطيني مف خبلؿ ممارساتو الغير 

 ينص عمى أي امتيازات او استثناءات تمنح الطرؼ الفمسطيني فرصة لمعبور نحو التنمية االقتصادية.

 :تعد الحقوؽ المالية الفمسطينية لدى الجانب االسرائيمي اىـ محاور  اىمية االيرادات العامة

باريس، حيث خصصت بنود متعددة في ىذا المجاؿ لبياف اليو استرجاع الحقوؽ المالية  بروتوكوؿ

واالجتماعية لمعامميف الفمسطينييف في اسرائيؿ، سواء فيما يتعمؽ بضريبة الدخؿ او التاميف الصحي 

جانبيف بيف آلية ما كاف يعرؼ بالمقاصة وىي عممية التسوية المالية بيف ال بروتوكوؿوالتقاعد، وفصؿ ال

االسرائيمي والفمسطيني والتي تتعمؽ بالرسوـ الجمركية والضرائب المفروضة عمى السمع التي تنتقؿ بيف 

اىمؿ الحقوؽ المالية السابقة والمتمثمة  بروتوكوؿالجانبيف. وعمى الرغـ مف اىمية ىذا البند اال اف ال

 بروتوكوؿ، كما اف ال4391بلؿ مند عاـ بالتحويبلت المالية الى الحزينة االسرائيمية خبلؿ سنوات االحت

 .(4331الجوىري، لـ يمنح السمطة الفمسطينية أي امتيازات خاصة مرتبطة بحاجتيا لئليرادات العامة)

 القطاعات االقتصادية التي نظميا بروتوكول باريس االقتصادي 1.2.2

 ىي: ُينّظـ بروتوكوؿ باريس العبلقات االقتصادية في أربعة قطاعات

 العمل  .4

سرائيؿ ىي الوضع  بروتوكوؿيطمب  باريس أف تكوف حركة العمؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة وا 

الطبيعي السائد، لكنو يترؾ كثيرا مف األمور لتقدير كؿ جانب. يشترط البروتوكوؿ أف "ِكبل الجانبيف 

ي أف ُيقّرر مف سيحاوؿ الحفاظ عمى حركة عمالة طبيعية بينيما شريطة أف يكوف لكؿ جانب الحؽ ف
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ذا قاـ أي جانب بتعميؽ مؤّقت لمحركة  فترة إلى أخرى حجـ وظروؼ حركة العمالة إلى مناطقو. وا 

 ."الطبيعية، فسيبّما الجانب اآلخر عمى الفور

 العالقات التجارية .2

يما يتعّمؽ بالتبادؿ التجاري الثنائي لمبضائع، ينص بروتوكوؿ باريس عمى تبادؿ البضائع الفمسطينية  

 .واإلسرائيمية بيف الجانبيف ببل رسـو أو جمارؾ

بالنسبة لمسياسات التي تحكـ االستيراد مف أطراؼ ثالثة، ينص بروتوكوؿ باريس عمى أف يتـ استخداـ 

نظاـ التجارة الخارجية وسياسة االستيراد في إسرائيؿ كبرنامج لنظاـ التجارة الخارجية وسياسة االستيراد 

ع السمطة الفمسطينية فرض رسـو وجبايات أخرى أقؿ مف تمؾ التي تفرضيا في فمسطيف )أي ال تستطي

 (إسرائيؿ

تنطبؽ ىذه و  ،ينص بروتوكوؿ باريس عمى أف يكوف ىناؾ استثناءات محّددة لنظاـ التجارة الخارجية

( مف منتجات تُنتج محميًا في 4استيراد بضائع محّددة وفقًا لقائمة محددة )قائمة أ االستثناءات عمى

المتفؽ  المنشأ"المنتجة محميًا" وتتقّرر وفقًا لقواعد المتفؽ عمييا  صر، واألردف، والدوؿ العربية األخرىم

 .عمييا بيف إسرائيؿ والفمسطينييف

( لمبضائع المستوردة مف الدوؿ العربية واإلسبلمية والدوؿ األخرى، لكف مف 0قائمة محّددة )قائمة أ .1

 .المنشأد دوف ذكر "المنتجة محميًا" أو قواع

 .ة"الفمسطينية قائمة محّددة )قائمة ب( لمبضائع البلزمة "لبرنامج التنمية االقتصادي .2

مف الممكف أف تختمؼ الرسـو والجمارؾ والجبايات األخرى )وكذلؾ الترخيص، والمعايير، واإلجراءات( 

يمكف أف تختمؼ الرسوـ والجمارؾ والجبايات ، و ضمف تقييد كّمي(  0أ )وقائمة (  4قائمة أ )في 

 .مف دوف أي تقييد كّمي (ب)األخرى في قائمة 
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كما يمكف أف تختمؼ النسبة الفمسطينية لضريبة القيمة المضافة عف تمؾ الموجودة في إسرائيؿ، ولكف 

 .%(0.(±في نطاؽ ضّيؽ

 العالقات المالية .3

لية مف السمطات اإلسرائيمية إلى السمطة ينص بروتوكوؿ باريس عمى نوعيف مف التحويبلت الما

 :يتألؼ مف موردا ماليا عاماالفمسطينية. يتضّمف النوع األوؿ 

 ضريبة الدخؿ التي ُتخصـ مف العماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ. 

 ضريبة القيمة المضافة 

 ضريبة الشراء عمى البضائع اإلسرائيمية وبضائع الدوؿ الثالثة 

  الواردات مف الدوؿ الثالثة.ورسـو االستيراد عمى 

 .يتعّمؽ البند الثاني برسوـ الضماف االجتماعي التي يدفعيا العماؿ الفمسطينيوف في إسرائيؿ 

 الترتيبات النقدية .4

بروتوكوؿ باريس سمطة نقد فمسطينية ُمنحت الوظائؼ التقميدية  بناء عمى  الفمسطينيةت السمطة أنشأ

طمب البروتوكوؿ تداوؿ العممة و  ،القدرة عمى إصدار عممة التي يؤّدييا البنؾ المركزي مف دوف

اإلسرائيمية )الشيكؿ اإلسرائيمي الجديد( في األراضي الفمسطينية ومنح إسرائيؿ سمطة فيتو فّعالة عمى 

 .إصدار عممة فمسطينية
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 باريس االقتصادي بروتوكولاإلسرائيمية ل الخروقات 2.2.2

بيف موقع متفؽ عميو و لما ىو  والصريحة واضحةالاإلسرائيمية ومخالفتيا والخروقات التجاوزات أف نجد 

يا لبنود نظمالواقع التطبيقي  إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية في غاية الوضوح وذلؾ خبلؿ

تمؾ المخالفات التي تعطؿ  ،إسرائيؿباريس االقتصادية وحجـ المخالفات التي قامت بيا  بروتوكوؿ

في  لفات طالت كافة مواد وبنود البروتوكوؿآلف تمؾ المخا دية الفمسطينية عموماالتنمية االقتصا

( مف منشورات معيد )ماس( 0243تنظيميا، كما ورد في دراسة )الشعيبي،  مختمؼ الجوانب التي تـ

 .لكف ىذه الدراسة ستتناوؿ فقط التجاوزات في مجاؿ الضرائب

السياسة الخاصة بالرسـو الجمركية وسياسة  االقتصاديمت المادة الثالثة مف بروتوكوؿ باريس فصّ 

د جمركي بيف الطرفيف، بيف الجانب الفمسطيني و اإلسرائيمي وتشير إلى وجود اتحا التبادؿ التجاري

َنّص وكما جاء في  االتحاد الجمركي حرية التنقؿ لمسمع بيف مناطؽ الطرفيف أو خبلليا، ومف أساسيات

وبالعكس فإنيا تضع  ،الواقعية لمسمطات اإلسرائيمية تحوؿ دوف ىذه الحرية لكف الممارسةو ، البروتوكوؿ

مف خبلؿ بناء المستوطنات و إغبلؽ المعابر  القيود عمى حرية الحركة لؤلشخاص والسمع الفمسطينية.

 ال معنى لبلتحاد الجمركي. فأصبح بينيما إقتصاديو مما أدى إلى فصؿ 

سرائيمية التي تؤثر عمى الضرائب الفمسطينية واإليرادات وتمخص الدراسة بعضا مف الخروقات اإل

في مجاؿ  وتأثيرىاالمالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية، مف خبلؿ تحديد إجراءات السمطات اإلسرائيمية 

 الضرائب المختمفة.

  المعابرفي جانب 

 جراءات  في الضفة الغربية المعابر تمارسيا عمى : وما قامت وتقوـ بو إسرائيؿ مف سياسات وا 

والتي ىي منافذ لمتجارة الفمسطينية الخارجية و ليا كبير األثر عمى إيرادات  ،المعابر الفمسطينية
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جراءاتسياسات و السمطة الفمسطينية،  لمفقرتيف ، الثالثة عشر والرابعة عشر مف المادة  خرؽتمثؿ  ا 

عمى وجود معبريف لمتجارة  تيف، الخاصة بالمعابر وسياسة ضرائب االستيراد، حيث نصت الفقر ةالثالث

 األميرالفمسطينية مع وعبر االردف ىما معبر جسر الممؾ حسيف )الكرامة أو المنبي( وجسر دامية )

 عبر األوؿ، والتصدير عبر الثاني. اإلستيرادبحيث حدد أف يكوف  محمد(

ئيؿ جسر )األمير ، أغمقت إسرا0223وكما ورد في دراسة ؿ باؿ تريد ومجمس الشاحنيف الفمسطينييف ، 

مكانياتو القميمة المنفذ الوحيد لمتجارة الفمسطينية  الممؾوبقي )جسر  ـ.0222محمد( منذ عاـ  حسيف ( وا 

منعت السمطات اإلسرائيمية التواجد الفمسطيني في معبر  المعبريفرغـ مف إغبلؽ احد الوبمع األردف 

جمارؾ عمى السمع الفمسطينية، وىذا يشكؿ حسيف( ليبقى إلسرائيؿ التحكـ في الضرائب وال الممؾ)جسر 

عمى اإليرادات المالية  اً باريس االقتصادية التي تؤثر سمب اإلسرائيمية لبروتوكوؿ اتاحد أىـ الخروق

وشممت اإلجراءات اإلسرائيمية إقصاء الجانب الفمسطيني عف والعوائد الضريبية لمجانب الفمسطيني. 

 ذلؾ عمى حركة المسافريف الفمسطينييف.حسيف لتسيطر ك الممؾالتواجد في جسر 

 :معابر قطاع غزة 

 معابر في قطاع غزة ىي : أربعةوفقا التفاقية اوسموا فانو يحؽ لمفمسطينييف استخداـ 

 التجاري. (كارنيالمنطار )معبر - أ

 معبر بيت حانوف )إيريز(- ب

 معبر صوفا التجاري- ت

 معبر الشجاعية )ناحاؿ عوز(- ث

، ( مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التابع لؤلمـ المتحدةOCHA,2011-2004وكما ورد في تقارير )

 (كارنيالمنطار ) عمميا كاف فقط معبر، 0221المعابر مف قبؿ إسرائيؿ ومنذ عاـ  تمؾ غبلؽفقد تـ إ
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سرائيؿ والضفة إال انو تـ تقميص العمؿ فيو  ىو المعبر التجاري الرئيسي ما بيف قطاع غزة والعالـ وا 

بعد انسحاب إسرائيؿ  الفمسطينية معبر رفح عمى الحدود المصريةباإلضافة إلى  0221حتى عاـ 

إلى مف قطاع غزة  معبر رفح معبر لمصادرات صبحل، 0225عاـ  مف قطاع غزة أحادي الجانب

تـ تعديؿ الذي تـ استحداثو وبذلؾ يكوف قد  كـر أبو سالـ معبر الخارج ومعبر الواردات لقطاع غزة ىو

السمطات  أغمقت ،ف خبلصتيا حتى إعداد ىذه الدراسةأإال  ،ةيات بناء عمى األحداث السياساالتفاقي

، ومعبر الشجاعية في عاـ 0223، ومعبر صوفا في عاـ 0221معبر كارني في عاـ  اإلسرائيمية

البضائع والمسافريف بيف غزة ومصر باإلضافة إلى الفتح ، و بقي معبر رفح الوحيد لكافة 0242.1

 ي لمعبر كـر أبو سالـ المستحدث لدخوؿ الواردات والمساعدات لقطاع غزة.الجزئ

 في جانب العمل وحقوق العمال وأثرىا عمى اإليرادات الضريبية الفمسطينية 

تفيد إحصائيات ، ( عمى صفحة وكالة اإلنباء الفمسطينية " وفا"0249كما جاء في تقرير)ساىر عمرو، 

يحمموف   4312عامؿ مف الفمسطينييف العامميف داخؿ أراضي الػألؼ  92وزارة العمؿ أف حوالي 

تصاريح عمؿ، مشمولوف بحكـ بروتوكوؿ باريس االقتصادي بالتأميف الصحي الحكومي الفمسطيني، 

في حيف ال تمتـز إسرائيؿ بتحويؿ أي مف األمواؿ التي تقتطعيا مف رواتبيـ ليذا الغرض، وكذلؾ 

 االقتطاعات الضريبية األخرى.

ينص  يعتمد الفمسطينيوف واإلسرائيميوف عمى بروتوكوؿ باريس الناظـ لمعبلقة االقتصادية بينيما، وو 

عمى جممة مف االلتزامات والمستحقات التي تقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ تجاه العماؿ، ومف أىـ ىذه 

العائدات الضريبية  مة الفمسطينية بشكؿ دوري ومباشرالمستحقات المفترض أف تحوؿ لمحكو 

 لمستقطعة، إضافة إلى رسـو طابع التأميف الصحي، الذي تحصمو إسرائيؿ مف العماؿ الفمسطينييف.ا

                                                           
1

  https://www.ochaopt.org/arراجع موقع  

https://www.ochaopt.org/ar
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تعامؿ الجانب اإلسرائيمي مع ىذا الممؼ جعؿ الحكومة الفمسطينية المتضرر  واقع الحاؿ يقوؿ إف 

 تيا.لخزين األكبر، سواء نتيجة التبلعب في ىذه المستحقات، أو لعدـ تحويؿ ما تجبيو إسرائيؿ

ويبقى رسوـ التأميف الصحي، مثاال صارخا عمى ىذا التبلعب، الذي يصؿ حد السرقة، إذ تقـو 

، عمى أف يتـ تحويؿ ىذه 12شيقبل شيريا مف كؿ عامؿ داخؿ أراضي الػ 33إسرائيؿ باستقطاع 

حي المستقطعات إلى الحكومة الفمسطينية التي تقـو ىي بدورىا بشمؿ ىؤالء العماؿ في التأميف الص

 الحكومي، لكف ىذه األمواؿ ال تحوؿ، بينما تقـو الحكومة بتغطية العبلج ليؤالء العماؿ وأسرىـ.

ألؼ عامؿ توفر الحكومة ليـ كامؿ خدمات العبلج  92إف التأميف الصحي الفمسطيني يشمؿ حوالي 

غرض منذ كبقية المشتركيف في التأميف الصحي الحكومي، فيما تحتجز إسرائيؿ اقتطاعاتيـ ليذا ال

مميوف  59حوالي  0245سنوات، موضحا أف رسـو التأميف الصحي ليؤالء العماؿ بما في العاـ 

 .(0249، كما ورد في عمرو  0249 )ميداوي، وزارة العمؿ الفمسطينية،شيقؿ.

ف القانوف اإلسرائيمي أتاح لممشغؿ اإلسرائيمي التبلعب بحقوؽ العماؿ، مف خبلؿ إعطائو الحؽ إ

أياـ العمؿ الفعمية لمعامؿ الفمسطيني، ونتيجة لذلؾ ىنالؾ ما يقارب أربعة آالؼ عامؿ  باإلفصاح عف

ال يتـ استيفاء طابع تأميف صحي منيـ، بسبب قياـ المشغؿ اإلسرائيمي  12فمسطيني داخؿ أراضي الػ

 بالتصريح بأياـ عمؿ أقؿ مف سبعة أياـ ونصؼ اليوـ في الشير، األمر الذي يفقدىـ حسب القانوف

 الحؽ بالتأميف الصحي.

وينص القانوف اإلسرائيمي عمى أنو "يتـ استقطاع رسـ طابع التأميف الصحي في حاؿ أف العامؿ عمؿ 

سبعة أياـ ونصؼ اليوـ عمؿ فأكثر خبلؿ الشير، وما دوف ذلؾ ال يستوفى منيـ ىذا الرسـ"، بالتالي 

مت بشمؿ ىؤالء ضمف التأميف ىو غير مؤمف صحيا، إال أف الحكومة الفمسطينية ورغـ ذلؾ قا

 .(0249 )مرداوي، وزارة العمؿ الفمسطينية،شيقبل شيريا. 52الصحي برسـو مخفضة تصؿ إلى 
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أف الضريبة مستحؽ آخر لمحكومة الفمسطينية  (0249كما ورد في عمرو و  0249وبحسب )مرداوي،

 اإلسرائيميالمشغؿ يجري التبلعب بو وتجفيفو مف الجانب اإلسرائيمي، إذ لـ تقؼ آثار تبلعب 

باإلفصاح عف أياـ العمؿ الحقيقية لمعامؿ الفمسطيني عند حد فقداف جزء منيـ لمتأميف الصحي، بؿ 

باإلفصاح عف  اإلسرائيميتعدت آثاره إلى عديد الجوانب منيا الجزء المتعمؽ بالضريبة، فقياـ المشغؿ 

أياـ عمؿ أقؿ مف أياـ العمؿ الحقيقية لمعامؿ الفمسطيني يمنع وصوؿ العامؿ الفمسطيني الى سنة 

( يوـ عمؿ حسب القانوف اإلسرائيمي، حيث يصرح بأف الغالبية العظمى مف 322العمؿ الكاممة )

ؿ في السنة بواقع يوـ عم 012العماؿ الفمسطينييف يعمموف دوف ذلؾ، وفي أفضؿ الحاالت يسجؿ ليـ 

وىو دوف الحد   شيقبل، 429يوـ عمؿ شيريا، وفي ىذه الحالة يستحؽ العامؿ أجرا يوميا بمقدار  02

 شيقبل. 1952األدنى لؤلجور في إسرائيؿ البالا 

يتمقوف أجرا دوف الحد االدنى لؤلجور، وحسب  12% مف العماؿ الفمسطينييف داخؿ أراضي الػ32ف إ

شيقبل(، بنسبة  5012 –شيقؿ  4بإسرائيؿ فإنيـ يقعوف ضمف الشريحة األولى ) نظاـ الشرائح المطبؽ

%، اال أنو ال يتـ استيفاء ضريبة منيـ بسبب ما يعرؼ بنقاط االستحقاؽ وفؽ قانوف ضريبة 42ضريبة 

الدخؿ الجديد المطبؽ في إسرائيؿ، وىو عبارة عف مبما يخصـ مف ضريبة الدخؿ المفروضة عمى 

نقطة  0.05تخفيض قيمة الضريبة المدفوعة، بحيث يحؽ لكؿ عامؿ الحصوؿ عمى العامؿ، بيدؼ 

 .(0249كما ورد في عمرو  0249)مرداوي، .0245شيقبل لعاـ  042استحقاؽ قيمتيا 

ويرتبط تحديد ىذه النقاط بعدة أمور، منيا عدد أفراد األسرة، ووجود معاقيف بيف أفرادىا، ووجود بيت 

تعفى مف  (شيقبل شيريا 0949)يمة نقاط االستحقاؽ كاممة لمعامؿ الفمسطيني مستأجر .. الخ، وتبما ق

الضريبة، والمتبقي يعتبر ضريبة دخؿ يجب أف تحوؿ لمحكومة الفمسطينية، ولكف في ظؿ تمركز ما 

% مف العماؿ الفمسطينييف ضمف الشريحة األولى، التي غالبا ما تكوف فييا الفوارؽ بيف 32يزيد عف 

ة وقيمة نقاط االستحقاؽ إما صفرا أو بالسالب، األمر الذي يعني أف الخصـ الضريبي مبما الضريب
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% 32عمى عماؿ ىذه الشريحة ىو صفر، فإف المحصمة أف ال عائدات لضريبة الدخؿ عمى ما يقارب 

 مف العماؿ.

بقاء احت إسرائيؿويمقي استمرار  سابيا رىنا باحتجاز مستحقات الفمسطينييف المترتبة عمى ىذا الممؼ، وا 

بإفصاح المشغؿ اإلسرائيمي عف أياـ العمؿ لمعامؿ الفمسطيني، وتوفير غطاء قانوني ليذا التبلعب، 

أعباء إضافية عمى كاىؿ الحكومة الفمسطينية، التي تتحمؿ تكاليؼ التأمينات الصحية كاممة لما يقارب 

، إضافة إلى ضياع مبالا ضري 92  بة الدخؿ.ألؼ عامؿ، دوف الحصوؿ عمى أية رسـو

 اإليرادات الضريبية في فمسطين 3.2

 تعريف الضريبة 1.3.2

تعد الضريبة مف مفاىيـ العموـ االجتماعية التي تعددت تعاريفيا، فبل يوجد تعريؼ موحد ليا اتفؽ عميو 

 المفكريف، حيث كاف لكؿ منيـ تعريفو الخاص ليا، وندكر منيا التالي:

  إحدى ىيئاتيا العامة عمى موارد الوحدات االقتصادية المختمفة اقتطاع نقدي جبري تجريو الدولة أو

األعباء بيف الوحدات االقتصادية وفؽ ع ىذه باء العامة دوف مقابؿ محدد، وتوز بقصد تغطية األع

 (.0222الشرع، )مقدرتيا التكميفية 

  دورية بيدؼ تعرؼ الضريبة بأنيا مبالا نقدية تدفع اجباريا مف قبؿ األفراد إلى حكوماتيـ بصورة

تمويؿ خدماتيا، وتنفيذ سياساتيا االقتصادية واالجتماعية كما ىي محددة وفقًا لمقوانيف واألسس 

 (.0243صبري، )والقواعد المقررة لذلؾ بدوف تمقي مباشر 

  اقتطاع نقدي تفرضو الدولة عمى المكمؼ جبرا وفقا لقدراتيـ عمى الدفع بطريقة نيائية وببل مقابؿ

 (.0241صالح، ) .عباء العامة وتحقيؽ األىداؼ التي تسعى الدولة لتحقيقياوذلؾ لتغطية األ
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 الدولة تفرضو جبري نقدي اقتطاعوعميو يرى الباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة اف الضريبة ىي 

 أىداؼ وتحقيؽ العامة األعباء لتغطية وذلؾ مقابؿ وببل نيائية بطريقة لمقدرتيـ وفًقا المكمفيف عمى

 .المختمفة الدولة

 خصائص الضريبة: 2.3.2

 :(0222)الشرع،  تتميز الضريبة بمجموعة مف الخصائص التي يجب معرفتيا وااللتزاـ بيا وىي

 العصور القديمة والمتوسطة كانت تحصؿ عمييا اما بصورة نقدية في تفرض الضريبة بقيمة نقدية، ف

 تكوف نقدية.او عينية، اما في العصر الحديث فاصبح مف المناسب فقط اف 

  تعد الضريبة فريضة اجبارية عمى الجميع، وذلؾ الف الدولة ىي صاحبة الحؽ الوحيد في فرضيا

مف خبلؿ القانوف، وتعد الضريبة اجبارية وذلؾ الف االفراد ليس لدييـ الحرية في دفعيا او االمتناع 

متنع عنيا يعتبر متيرب عف دفعيا ألي سبب مف االسباب، بحيث يعتبر االفراد ممزميف بدفعيا ومف ي

 مف الضريبة وىذا يعاقب عميو القانوف.

  الجية الوحيدة المكمفة بجمع الضريبة ىي الدولة وتكوف بصورة نيائية، أي اف مبما الضريبة الذي

 يتـ الحصوؿ عميو مف االفراد ال يتـ ارجاعو.

  مقابؿ بالنفع المباشر ال يحصؿ االفراد عمى مقابؿ بعد دفع الضريبة، حيث ال تحصؿ االفراد عمى

عند دفعيا قيمة الضريبة بؿ يتـ استخدامو في تقديـ خدمات لممواطنيف بالدولة بشكؿ عاـ بغض النظر 

 .عما يدفعو كؿ مواطف مف ضريبة لمدولة
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 فرض الضرائب: ةأسس وقاعد 3.3.2

 ع حصتو مف العدالة والمساواة: تقوـ فكرة فرض الضرائب عمى اف يمتـز جميع أفراد المجتمع بدف

الضريبة حسب المقدار الذي تحدده الدولة، عمى أف يتـ تحديد ىذه الحصة بشكؿ عادؿ بحيث تساىـ 

)جاد اهلل،  في تحمؿ األعباء العامة حتى تتمكف الدولة مف القياـ بواجباتيا تجاه جميع المواطنيف

0244). 

  وأف تحصؿ بالطرؽ األكثر المبلئمة: وتعني أف يقوـ المكمؼ بدفع الضرائب في الوقت المبلئـ

تشريعات العامة والمعموؿ بيا بجميع دوؿ المبلئمة وأف تراعي الدولة قانوف وتعميمات الضرائب و 

سمط الدولة عمى االفراد  بحيث يتـ مراعاة ظروفيـ تالعالـ، فيذه القاعدة ىدفيا االساسي ىو تجنب 

 .(0241)صالح،  واحتياجاتيـ

 مى أف تكمفة تحصيؿ الضريبة يجب أف تكوف في حدىا األدنى، ألف االقتصاد: تقوـ ىذه القاعدة ع

إيرادات الدولة في نياية المطاؼ ينحصر معظميا في الدخؿ المحصؿ مف الضرائب بعد دفع تكاليؼ 

التحصيؿ، وبالتالي يجب العمؿ عمى تخفيض تكمفة الجباية وتسييؿ إجراءاتيا وأف يراعى التوفير عند 

 . (0244)جاد اهلل،  لمضريبةتحديد الدخوؿ الخاضعة 

 ؿ الضرائب بصورة سنوية وذلؾ لتجنب تراكـ يالسنوية: بحيث تقوـ ىذه القاعدة عمى فرض وتحص

الضرائب لعدة سنوات، فيذه القاعدة تتفؽ مع الفترة المالية لمنشآت األعماؿ والتي تعمؿ عمى إغبلؽ 

عدادىا بشكؿ سنوي ىذا إضافة إلى أف الدولة تق صدار موازنتيا عف سنة مالية حساباتيا وا  وـ بإعداد وا 

 قادمة.

  اليقيف: وىذا المبدأ يوضح ضرورة اف تكوف قيمة الضريبة واضحة ومحددة مف حيث الدخؿ

الخاضع أو النفقة أو المعاممة التي تخضع ليا وكذلؾ في معدالتيا وفئاتيا وبالتالي فإف الوضوح 
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بالضريبة ، وبصورة عامة فإف لدافعي الضرائب الحؽ  والشفافية يجب أف تكوف شاممة لمقوانيف الخاصة

 .(0241)صالح،  في معرفة القوانيف السائدة بسيولة دوف وجود ممارسات معقدة تمنعيـ مف ذلؾ

  اإلنتاجية: تقوـ ىذه القاعدة عمى تحصيؿ ايرادات أكبر وتجنب فرضيا عمى مجاالت ال تنتج

العدالة أو المساواة في العبء  ايرادات كافية، حتى لو كاف فرضيا ييدؼ تحقيؽ

  .(15، ص 0241)صالح،الضريبي.

 اىداف الضرائب: 4.3.2

ترتبط الضريبة بيدؼ رئيسي وىو توفير األمواؿ مف افراد المجتمع لتغطية نفقات الدولة وتحقيؽ 

 أىدافيا، لذلؾ ال بد مف االىتماـ بتحصيميا مع األخذ بعيف االعتبار أف ال يؤثر تحقيؽ ىذا اليدؼ

نظاـ الضريبي ىدًفا لتحقيؽ البشكؿ سمبي عمى النشاط االقتصادي في الدولة،  بحيث ال يصبح 

أىداؼ أخرى تؤذي القطاعات االقتصادية لمدولة وتؤثر في اتجاه سمبي عمى المجتمع سياسًيا 

 واجتماعًيا.

مع الضرائب مف وال يعد اليدؼ المالي ىو اليدؼ الوحيد مف فرض الضرائب، وذلؾ الف قياـ الدولة بج

المواطنيف ليس فقط لغايات تمويؿ نفقاتيا، الف ىناؾ أىداؼ أخرى لمضريبة يمكف أف تكوف ميمة 

 فرضيا بشكؿ فعاؿ ومف ىذه األىداؼ: تـوتنعكس آثارىا بشكؿ إيجابي عمى المجتمع إذا ما 

 :(0229)مسيمي،  وتتمخص تمؾ االىداؼ باألمور التالية االىداف االجتماعية: 

توزيع الثروة االقتصادية ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ رفع العبء الضريبي عمى أصحاب الدخؿ  إعادة. أ

المرتفع وتخفيضيا عمى ذوي الدخؿ المنخفض، وذلؾ ينعكس مف خبلؿ فرض ضرائب تصاعدية 

 زيادة الدخؿ وبالعكس، وبالتالي تقؿ الفوارؽ في الدخؿ الصافي بيف أفراد المجتمع. عفتزداد الضرائب م
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ؿ مف الممارسات الشرائية الغير مرغوب فييا داخؿ المجتمع مثؿ السجائر والكحوؿ وغيرىا التقمي. ب

حيث يجب عمى الدولة اف تعمؿ عمى محاربتيا وذلؾ عف طريؽ فرض ضرائب عالية عمى ىذه السمع 

بيدؼ رفع أسعارىا وبالتالي يقؿ الطمب عمييا، ونبلحظ أف ظاىرة فرض الضرائب العالية عمى 

 المشروبات قد بدأت تعـ معظـ دوؿ العالـ لما ليا مف  تأثيرات سمبية عمى افراد المجتمعالسجائر و 

 .(0229)ميالة، 

  :تمعب الضرائب دوًرا رئيسيا في تشجيع االستثمار في مجاؿ معيف أو التقميؿ االىداف االقتصادية

ر في مجاالت معينة منو في مجاؿ آخر، وينعكس ذلؾ مف خبلؿ رغبة الدولة بتشجيع وزيادة االستثما

فتقوـ بتخفيض نسبة الضرائب عمى تمؾ المجاالت أو حتى اإلعفاء منيا، وبالتالي توجيو عممية 

االستثمار نحو ذلؾ القطاع وىذا ينعكس إيجابًيا عمى تحقيؽ التنمية في المجاالت التي تتفؽ مع 

 سياسات الدولة واتجاىاتيا، مثؿ القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرىا.

التالي فاف الضرائب تمثؿ وسيمة لتشجيع النشاط االقتصادي في كؿ مف حالة التضخـ واالنكماش، ب

ففي حالة التضخـ والتي تنتج عف ارتفاع كبير في مستوى أسعار السمع والخدمات والتي قد يكوف مف 

إلى زيادة نسبة  أسبابيا توافر السيولة بشكؿ كبير في أيدي افراد المجتمع، ففي ىذه الحالة تمجأ الدولة

الضريبة المفروضة عمى المواطنيف بيدؼ امتصاص جزء مف تمؾ السيولة وبالتالي الحد مف ظاىرة 

التضخـ، أما في حالة االنكماش المتمثمة في الركود االقتصادي وانخفاض الطمب عمى السمع 

ا، وبالتالي يؤدي والخدمات فتقوـ الدولة في ىذه الحالة بخفض نسب الضريبة المفروضة عمى مواطنيي

ذلؾ إلى زيادة السيولة في المجتمع ويرافقو زيادة في اإلنفاؽ عمى شراء السمع والخدمات وبالتالي 

 (.0229مسيمي، تنشيط الحركة االقتصادية في الدولة بشكؿ ممحوظ)
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 :يعد تمويؿ نشاطات الدولة ىو السبب الرئيسي لفرض الضرائب ولكنو ليس  تمويل نفقات الدولة

د، وىذا األمر ينطبؽ عمى جميع الدوؿ قديًما وحديثًا، ويعود السبب في ذلؾ الى حجـ السكاف الوحي

المتزايد وبالتالي الحاجة إلى العديد مف المشاريع البلزمة لممجتمع، وىذا بزيد مف مسؤوليات الدولة في 

 (.0229مي، مسيتوفير ما يسمى بالسمع العامة كالدفاع والتعميـ والصحة وغيرىا مف المشاريع)

 :يؤدي فرض الرسوـ الجمركية عمى السمع المستوردة إلى توفير الحماية  حماية االنتاج المحمي

والقدرة عمى المنافسة لئلنتاج المحمي مقارنة مع اإلنتاج المستورد شريطة أف تكوف رسوـ اإلنتاج 

قى تكمفتيا عمى المفروضة محميا أقؿ مف رسوـ الجمارؾ المفروضة عمى السمع المستوردة لكي تب

المستيمؾ اقؿ، ىذا األمر ينطبؽ عمى المنتجات الزراعية والصناعية، إال أف ىذا األمر يمقى معارضة 

قوية مف المؤسسات الدولية مثؿ منظمة التجارة العالمية والمركز العالمي لمتجارة والتي تطالب برفع 

 (.0244جاد اهلل، التبادالت التجارية) ـجميع الحواجز الجمركية أما

 لضرائب عمى الشعب الفمسطينيانعكاس ا 5.3.2

ومع ظيور الدولة وتمتعيا بالسمطة والسيادة تـ فرض الضريبة التي ىي أداة مالية تستخدميا الدولة 

مف اجؿ تمويؿ نفقاتيا العامة عمى التعميـ والصحة وتعبيد الطرؽ، إضافة إلى تحقيؽ أىدافيا 

فالضريبة تتغير في مقدارىا حسب تغير االوضاع  االقتصادية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

، فمفيوـ الضريبة قد  اواالجتماعية والسياسية في المجتمع، ومف المؤكد أف تاريخ الضريبة يبيف ىذ

 (:0229ميالة، ) تطور عبر تطور األجياؿ وحسب المراحؿ التالية

 :ألوؿ حيث كاف يعيش حياة قبمية قديمة في تمثؿ ىذه المرحمة حياة اإلنساف ا مرحمة عدم االستقرار

جماعات منتشرة في بقاع األرض، وينتقؿ مف مكاف آلخر بصورة كثيرة، فمـ يكف ىناؾ حاجة لمرافؽ 

مشتركة واحتياجات مالية ذات صفة عامة تستمـز فرض الضرائب، فكاف أفراد القبيمة أو الجماعة 
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مجموعة واحدة ، دوف أف يستمـز ذلؾ نفقات عمومية يدافعوف عف أنفسيـ أو يياجموف القبائؿ األخرى ك

 تجبى ليا االيرادات البلزمة بصورة منتظمة.

 :بدأت ىذه المرحمة عندما استقرت الجماعات في اماكف معروفة ليا، واصبحت  مرحمة االستقرار

مف ىناؾ حاجة إلى وجود مرافؽ مشتركة لخدمة االفراد تزداد مع زيادتيـ باستمرار، إضافة إلى األ

والدفاع وفض الخبلفات التي قد تظير بيف أفراد الجماعة الواحدة أو مع الجماعات األخرى، ومف اجؿ 

تمبية ىذه المتطمبات كاف ال بد مف وجود زعيـ ينظـ شؤوف الجماعة ويرتب باليبات واألمواؿ والتبرعات 

 .(0229)البسطامي،  التي يقدميا األفراد لغيرىـ مف افراد الجماعة

 بعد استقرار حياة الجماعة في المرحمة السابقة أصبح مف مياـ  الحضارة وظيور الدولة: مرحمة

المترتبة عمى الدولة تأميف الموارد البلزمة ألفرادىا، حيث كانت تقتصر وظيفة الدولة عمى الدفاع 

ختيارية واألمف، ىذا دفع بالسمطة الحاكمة في الدولة إلى فرض تكاليؼ إلزامية عمى مواطنييا وليست ا

صبلح طرقات  كما كاف في السابؽ، فكانت ىذه التكاليؼ بداية شخصية تتضمف خدمة عسكرية وا 

وحراسة األمف والحصوف، بعد ذلؾ شممت األمواؿ التي يدفعيا األفراد مقابؿ الخدمات التي تقدميا 

 .(0229ميالة، ) الدولة مثؿ رسـو اجتياز طرؽ وعبور الجسور، ومزاولة بعض الميف

 تميزت ىذه المرحمة بتوسيع ونمو الدولة مع ازدياد حجـ سكانيا وبدأ  ة توسع ميام الدولة:مرحم

يظير النقص في األمواؿ لدييا، فأصبحت تعتمد إلى فرض ضرائب بشكؿ إجباري عمى مواطنييا 

وجبايتيا بكؿ الوسائؿ الممكنة حتى لو كانت ىذه ال تعود عمى دافعييا بالمنفعة الخاصة، فأخذت 

عمى المعامبلت والبضائع والسمع، ومف ثـ بدأت بفرض الضرائب بصورة غير مباشرة ثـ انتقمت  تفرض

)ياسيف،  الدولة لتفرض الضرائب المباشرة مف باب التضامف االجتماعي بيف االفراد في المجتمع

0225). 
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أو ويتضح مما سبؽ اف الضرائب لـ تكف في بادئ األمر تيدؼ إلى تحقيؽ أي غايات اقتصادية 

التدخؿ في النشاط االقتصادي، بؿ كاف ىدفيا االساسي سد احتياجات الدولة مف الموارد البلزمة 

لتغطية نفقاتيا، ومف ىنا بدأ دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، بحيث أصبحت الضريبة 

وؼ والحاجات في الوقت الحاضر مف الممارسات المالية العديدة التي تستخدميا الدولة حسب الظر 

 التي تراىا مناسبة لتوجيو االقتصاد الوطني والحياة االجتماعية في الدولة.

 في فمسطين: ائبالتطور التاريخي لمضر  6.3.2

يظير مف خبلؿ التاريخ اف فمسطيف وقعت تحت العديد مف أنماط الحكـ التي سادت فييا، وبالتالي 

افرادىا مف مرحمة الى اخرى، والتي كانت متشابية تعددت اآلثار االقتصادية لمضرائب المفروضة عمى 

 نوعا ما، وفيما يمي لمحة عف األنماط التي سادت واآلثار التي تركتيا:

 المرحمة االولى: الحكم العثماني

تميزت الدولة العثمانية بتنظيـ شؤونيا واعطت ذلؾ اىتماما كبيرا، حيث كانت اوجدت في البداية ما 

إلى )نظارة( المالية وأصدرت الدولة العثمانية مجموعة  4202، ثـ تحولت عاـ سمتو دفتر دارية الدولة

مف األنظمة والقوانيف لجمعيا فعينت الدولة في كؿ لواء محاسب وفي كؿ قضاء مديرا لمماؿ، وفيما 

يتعمؽ  بفمسطيف نص النظاـ عمى مسؤولية المتصرؼ والمحاسب في المحافظة عمى األمواؿ األميرية، 

رساليا إلى القدس، وفي النصؼ كما عيد  إلييا اإلشراؼ عمى تحصيؿ أمواؿ الدولة وحفظيا وصرفيا وا 

 الثاني مف القرف التاسع عشر نظمت الدولة العثمانية الضرائب المالية فأصبحت كما يمي:

 %.42األعشار: تفرض عمى الحاصبلت الزراعية بنسبة  .4

 .ـ4233وفرضت سنة لويركو: وىي كممة تركية تعني الجزية أو الخراج ،  .0

 .ضريبة البدؿ العسكري: تجبى مف غير المسمميف باسـ اإلعانة العسكرية .3
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 ـ بعد تحرير المسقفات في المدف والقصبات والقرى. 4252ضريبة المسقفات: فرضت سنة  .1

 .% مف قسـ المسقفات5ضريبة المعارؼ: وكانت بنسبة  .5

( سنة العمؿ 92 – 49ـ، كمؼ الذكور ) 4293العماؿ المكمفيف: وفؽ نظاـ الطرؽ والمعابر سنة  .9

 .أياـ في السنة 1بمعدؿ 

 .% مف إنتاجيا 42ـ بنسبة  4233ىذه الضريبة سنة  ترسـو المواشي: استوف .1

ـ، حيث حدد النظاـ الرسوـ التي تؤخذ عف القيوة  4290الرسوـ والجمارؾ: صدر ىذا النظاـ عاـ  .2

 .والممحواألخشاب وبيع الحيوانات واحتكرت الدولة الدخاف 

رسوـ متفرقة: باإلضافة إلى الضرائب السابقة استوفت الدولة العثمانية شروطا أخرى مثؿ رسـ  .3

صدار جوازات السفر.  صناعة الحرير والقطف والمحاكـ وا 

وقد تميزت ىذه الفترة الزمنية بغياب ممثمي الشعب، وبالتالي كانت تفرض الضرائب بأمر مف األستانة 

 (:0221منصور، يا، وقد نتج عف ذلؾ أمريف وىما)وحصيمتيا تصب في خزينت

  عدـ مشاركة ممثمي الشعب في اتخاذ القرارات المتعمقة بالضرائب  يؤدي الى تمادي الدولة في

فرضيا بشكؿ مفرط دوف مراعاة ظروؼ الشعب بمختمؼ طبقاتو، وىذا ما حصؿ لمشعب الفمسطيني 

القرارات، وىذا انعكس بشكؿ سمبي عمييـ مف خبلؿ في تمؾ الفترة نتيجة عدـ مشاركة ممثميو في تمؾ 

 فرض الضرائب الباىظة.

  تمثؿ الضرائب اقتطاع جزء مف دخؿ أفراد المجتمع، وبالتالي يكوف ليا اثار سمبية عمى االقتصاد

الوطني مف وجية نظر االفراد، وذلؾ ألنيا تقمؿ نسبة االستيبلؾ واالدخار واالستثمار ليـ بشكؿ 

ذه اآلثار تتبلشى إذا أخذنا بعيف االعتبار اإلنفاؽ العاـ، وبما يتعمؽ بالحالة الفمسطينية فردي، إال أف ى



33 
 

لتمؾ الفترة فقد انعكس ذلؾ سمبا عمى اقتصادىا وذلؾ بسبب قمة االنفاؽ العاـ باإلضافة  الى حرمانو 

 مف التراكمات الرأسمالية والتي تساعد في تكويف القواعد األساسية لبلقتصاد.

 مة الثانية: الحكم البريطانيالمرح

فرضت الضريبة في فمسطيف ألوؿ مرة  في االنتداب البريطاني بصورة رسمية ومنظمة ، ومع نياية 

منصور، فترة االنتداب البريطاني كانت ىناؾ مجموعة مف القوانيف تحكـ فرض الضرائب ومنيا)

0221:) 

 :تفرض عمى الدخؿ الناتج عف العمؿ والدخؿ الناتج عف رأس الماؿ وقد فرضت ىذه  ضريبة الدخل

باإليرادات الكافية لتغطية نفقاتو  الضريبة خبلؿ الحرب العالمية الثانية، مف اجؿ زيادة خزانة االنتداب

، ثـ نظمت ضريبة عمى دخؿ األشخاص 4311في فمسطيف، وتـ فرض ىذه الضريبة كقانوف سنة 

 05 تصاعديا، وتمثمت بضريبة نسبية عمى أرباح الشركات، وكانت نسبة ىذه الضريبة ) أخذت شكبلً 

 %( إضافة إلى اإلعفاءات والخصومات التي اشتممت عمييا.

  ومنيا الضرائب عمى الرسوـ الجمركية عمى سمع الواردات إلى فمسطيف، غير مباشرةضرائب :

المنتجات عيداف الكبريت وورؽ المعب، وتـ وضريبة إنتاج بعض المنتجات في فمسطيف ومف ىذه 

وما تبعو مف تعديبلت  4301فرض وتحديد نسب ىذه الضرائب مف خبلؿ القانوف األساسي لسنة 

 وتوضيحات.

  وكانت تفرض ىذه الضرائب مف قبؿ البمديات والمجالس القروية مثؿ الضرائب  محمية:ضرائب

، ىذا باإلضافة إلى ضريبة العقارات والتي كانت عمى الميف والحرؼ وكانت تفرض بمبما محدد مسبًقا

 .(0221)صبري،  %( مف بدؿ اإليجار 45بنسبة ) 
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 المرحمة الثالثة: الحكم االردني 

وقعت فمسطيف تحت الحكـ االردني بعد فترة االنتداب البريطاني وعمدت  الحكومة االردنية الى توحيد 

ضع قطاع غزة تحت اشراؼ الحكومة المصرية في تمؾ الضفتيف الشرقية والغربية لنير االردف، وتـ و 

 المرحمة.

والذي تـ  4354( لسنة  52وبعد توحيد الضفتيف خضعت الضفة الغربية لقانوف الضرائب رقـ ) 

لسنة  05(، ومف ثـ عدؿ القانوف الضريبي بقانوف رقـ  40تحت قانوف رقـ )  4351تعديمو في عاـ 

ممثميف لمشعب  الحيف، وبالتالي يمكف القوؿ بأنو كاف ىناؾ، وبقي ساري المفعوؿ منذ ذلؾ 4391

الفمسطيني في مجمس النواب واألعياف منطويف تابعيف لمدولة، وبالتالي بموجب نظرية التضامف 

القومي، فإف الضرائب ال تصدر إال بقانوف وىذا القانوف ال يقر إال بموافقة مجمس الشعب عميو، وبناءا 

رض عمى الشعب الفمسطيني مف قبؿ قوى خارجية، وىذا يدعوا لمتفاؤؿ مبدئيا، عميو لـ تعد الضرائب تف

( مف ناحية المساواة، ألنو  4391فبل نستطيع أف نطعف بالقوانيف المختمفة لضريبة الدخؿ حتى عاـ ) 

ما كاف ينطبؽ عمى الضفة الشرقية كاف أيضَا ينطبؽ عمى الضفة الغربية، ولكف ىذا يترتب عميو عدـ 

زف في النفقات بيف الضفتيف، فمف المعموـ بأف الدوؿ تمجأ عادة لمسياسة المالية بيدؼ تحقيؽ التوا

السياسة االقتصادية، فيي تستعمؿ اإليرادات والنفقات لموصوؿ إلى أىدافيا، وعادة ما يؤخذ االقتصاد 

ة وبدرجة كبيرة ككؿ، فالذي حدث خبلؿ الحكـ األردني ىو خمؿ متعمد ترتب عميو تركيز الدولة األردني

عمى الضفة الشرقية في النفقات العامة ىذا انعكس بشكؿ سمبي عمى اقتصاد الضفة الغربية، إضافة 

إلى أف القطاع الخاص ركز استثماراتو عمى الضفة الشرقية وبيذا حرمت الضفة الغربية مما يمكف أف 

تثمارات المحمية ىذا يقوي يكوف مدخرات فيما لو لـ تذىب كاقتطاع ضريبي أو أف التوجو نحو االس

البنية االقتصادية لمضفة الغربية، أيضا تحوؿ التراكمات الرأسمالية لمقطاع الخاص في الضفة الغربية 
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ة قادرة عمى الصمود مإلى الضفة الشرقية، نتيجة ليذا كمو لـ يعد في الضفة الغربية بنية اقتصادية سمي

 (.0221منصور، في وجو االقتصاد اإلسرائيمي)

قد قامت الحكومة األردنية بتغير القوانيف التي كانت سارية زمف االحتبلؿ البريطاني وأصدرت قوانيف ف

( وقانوف المكوس عمى المنتجات  05جديدة في الضفة الغربية مف أىـ تمؾ القوانيف قانوف رقـ ) 

مف االنتداب (، ىذا وبقي وضع الضريبة في قطاع غزة عمى حاليا ز  4393( لسنة ) 9المحمية رقـ ) 

ولـ تتغير بشكؿ جذري، مف قبؿ اإلدارة المصرية واقتصر دورىا عمى إصدار بعض التوضيحات مف 

 القائد العسكري المصري لمنطقة قطاع غزة دوف المساس بجوىر ىذه القوانيف.

 المرحمة الرابعة: االحتالل االسرائيمي

سياسة اقتصادية، وبالتالي ليس ىناؾ تميزت فترة االحتبلؿ االسرائيمي بعدـ وجود معالـ واضحة ل

سياسة مالية أو نقدية واضحة تخدـ االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية، بؿ عمى العكس كانت 

سمطات االحتبلؿ تضع عوائؽ كثيرة وقيود تيدؼ إلى منع تطور االقتصاد الفمسطيني وعممت عمى 

تستخدـ سمطات االحتبلؿ الضرائب لمتضييؽ عمى إلحاقو باالقتصاد اإلسرائيمي لكي يكوف تابعا لو، فمـ 

المواطنيف بؿ لجأت إلى أسموب اإلغراؽ، حيث أغرقت أسواؽ الضفة بالسمع التي ليا مثيؿ مثؿ 

المنتوجات الزراعية بيدؼ القضاء عمى ىذه المرافؽ االقتصادية، وبالفعؿ نجحت في تحقيؽ ذلؾ نظرا 

 (.0225الحمو، ) بسبب ارتفاع التكاليؼ لعدـ قدرة المزارع الفمسطيني عمى المنافسة

سمور، وتمثمت السياسة الضريبة في فمسطيف خبلؿ فترة االحتبلؿ االسرائيمي بعدة صفات ومنيا)

0222:) 
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فعة سواء تعممت سمطات االحتبلؿ عمى إىبلؾ كاىؿ االفراد الفمسطينييف مف خبلؿ الضرائب المر  .4

ضرائب مباشرة كضريبة الدخؿ أو غير مباشرة كضريبة اإلنتاج والقيمة المضافة، مما أدى إلى  تكان

 ارتفاع في العبء الضريبي الفردي والكمي.

استخدـ االحتبلؿ االسرائيمي نظاـ ضريبي غير واضح ومحدد ال يستند إلى أساس قانوني في   .0

دير التي تعود إلى مزاجية الموظؼ في أغمب عممية الجباية والتحصيؿ، بؿ كانت تستخدـ أساليب التق

 األحياف إضافة إلى استخداـ أساليب العنؼ كاالعتقاؿ والمصادرة والحجز إلجبار االفراد عمى الدفع.

تخفيض اإلعفاءات الضريبية كاإلعفاءات عمى ضريبة الدخؿ وعدـ التعامؿ مع تمؾ اإلعفاءات في  .3

ضافة عندما اعتبرت أف كؿ بائع مشتغؿ مرخص أو غير أحياف أخرى كما فعمت في ضريبة القيمة الم

مرخص خاضع ليذه الضريبة، في حيف نص القانوف عمى أف المكمؼ ىو مف يدفع الضريبة أو ىو 

 .( ألؼ دينار 05كؿ بائع أو مقدـ خدمو يزيد مجموعة حصيمتو السنوية عف ) 

ريبة لكي يبقى المكمؼ عممت اإلدارة الضريبية لدى االحتبلؿ عمى عدـ نشر القوانيف الض .1

الفمسطيني ال يعمـ الحقوؽ والواجبات المتعمؽ بو، ىذا كمو كاف ىدفو ىو إبقاء المكمؼ الفمسطيني في 

 .حالة إرباؾ وخوؼ مف الضرائب لكي يحجـ عف االستثمار في فمسطيف

تي كاف ة العالية اليالتأثير عمى االدخار واالستثمار واإلنتاج مف خبلؿ سياسة االحتبلؿ الضريب .5

يفرضيا عمى المنتجات الفمسطينية لكي تفقد قدرتيا التنافسية السعرية أماـ المنتجات اإلسرائيمية، 

 إضافة إلى أنيا عممت عمى إلغاء اإلعفاءات التي تتعمؽ باالستثمار التي كانت موجودة أصبل.
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 لحالية المرحمة ا

 مرحمة السمطة الفمسطينية:في الضريبية  اإليرادات 

صندوؽ النقد الدولي بإرساؿ الخبراء إلى فمسطيف لتقديـ الدعـ الفني لمسمطة ومساعدتيا في ادارة قاـ 

دارتيا، وعمى الرغـ مف وجود الكوادر الفمسطينية الذيف  امورىا المالية ومف ضمنيا إعداد الموازنة وا 

ة المدنية إال أنيـ لـ يتمتعوا كانوا يعمموف في إدارة اإليرادات العامة بعد االحتبلؿ اإلسرائيمي في اإلدار 

بالكفاءة الفنية البلزمة إلدارة االمور بالشكؿ الصحيح، وأف وجود كادر ولو أنو ال يممؾ الخبرات الكافية 

إال أنو سيؿ ميمة الخبراء الذيف أرسموا مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي، حيث قاموا بتدريبيـ وتأىيميـ 

السمطة الوطنية زماـ االمور، وعمى الرغـ مف التطور الحاصؿ وىـ الذيف تـ توظيفيـ عندما استممت 

في إدارة اإليرادات العامة إال أنو ال يعني أف الجياز اإلداري يممؾ الكفاءة البلزمة، فالزيادة والتطور 

في حجـ اإليرادات العامة شرطا لمحكـ عمى مدى كفاءة الجياز اإلداري، ولكنو ليس الشرط الوحيد، 

ادات العامة ال تقوـ بواجبيا عمى أحسف وجو وخاصة بتوعية المواطنيف مف ناحية دفع فإدارة اإلير 

الضريبة، وجعميـ يشعروف بأف الضرائب ىي واجب وطني، ولـ تنجح في تغيير وجية نظر المواطف 

الفمسطيني لمضريبة، فالمواطف الفمسطيني الذي قاـو االحتبلؿ بشتى الوسائؿ والتي كاف التيرب 

إحداىا، كاف يمجأ إلى التيرب الضريبي بشتى الوسائؿ وىو في الواقع كاف ينظر إليو، وكذلؾ الضريبي 

كافة المجتمع الفمسطيني عمى أنو عمؿ وطني، وعندما استممت السمطة الوطنية لـ تستطيع أف تغير 

، إال أنو ىذه النظرة، عمى الرغـ مف استبداؿ أماكف اإلدارة الضريبية وعمى الرغـ مف تغيير الموظفيف

وبسبب بقاء نفس القوانيف الضريبية ونفس اإلجراءات المتبعة في ربط الضريبة وتحصيميا لـ يشعر 

 .(0221صبري، ) االفراد بأي تغيير حقيقي
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اإليرادات العامة،  أما بما يتعمؽ بإدارة النفقات العامة، فقد كاف التحسف فييا اقؿ مف التحسف في إدارة

الموازنة العامة، وقد تـ تجميع  ت العامة مف الناحية القانونية فيما يتعمؽ بإقرارحيث تطورت إدارة النفقا

الحسابات الحكومية في يد وزارة المالية، إال أف رافؽ ذلؾ ظيور مشاكؿ متعمقة في استغبلؿ الموارد 

الى العامة، حيث كاف ظاىرا عدـ القدرة عمى إدارة النفقات العامة وضبطيا ومراقبتيا، ويعود ذلؾ 

افتقار الموازنة العامة إلى التخطيط وخاصة الجانب االستثماري مما أدى إلى بعثرة األىداؼ 

التي عمى السمطة انجازىا، وتميزت إجراءات الموازنة انيا تقميديو، فالوزارات المختمفة ال  واألولويات

نما تتنافس لمحصوؿ عمى األمواؿ العامة بتقديـ اح تمتمؾ  تياجاتيا، وأف عمميةالخطط التطويرية، وا 

التشريعية، مما  الصرؼ تتـ بدوف االلتزاـ بالقواعد التي تقرىا الحكومة النعداـ التدقيؽ الداخمي والمراقبة

المستحقات لمقطاع الخاص بسبب عدـ االلتزاـ بقواعد الصرؼ التي تقرىا الحكومة،  أدى إلى تراكـ

 .(0220لرازؽ، عبد ا) وبالتالي فقداف الثقة باإلجراءات الحكومية

 ويمكف تقسيـ ايرادات السمطة الوطنية الفمسطينية وفقا لمجية الممولة كالتالي:

 اوال: المصادر الداخمية )الجباية المحمية( وتشمؿ كؿ مف:

  الضرائب: وتعد اىـ ىذه المصادر، ألنيا ال تزيد التزامات عمى السمطة، وىي مف أكثر المصادر

 الوطنية. الدائمة لمدخؿ بالنسبة لمسمطة

  .الرسـو والرخص 

 .إيرادات السمطة مف أمبلكيا الخاصة 

 .القروض واليبات الداخمية 

 ثانيا: المصادر الخارجية وتشمؿ كؿ مف:
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  القروض الخارجية: وىي مرتبطة بفوائد باىظة، ليا انعكاسات سمبيو عمى االفراد عمى المدى

 نسبة الفائدة فييا مف خبلؿ االرباح.البعيد، ويفضؿ استخداميا في مشاريع إنتاجيو لتعويض 

 .اإلعانات واليبات: وترتبط ىذه المصادر بشكؿ كبير بالمواقؼ السياسية 

والمساعدات منح الجاريو و الوتتكوف اإليرادات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية مف اإليرادات 

إيرادات محميو ومنح لدعـ خارجية لدعـ المشاريع التطويرية، أما اإليرادات الجارية فتتكوف مف ال

يرادات غير ضريبية.  الموازنة العامة، وتتكوف اإليرادات المحمية مف إيرادات ضريبية وا 

 واما فيما يتعمؽ باإليرادات الجارية فيي تتكوف مف :

ضريبية )ضريبة الدخؿ، الجمارؾ، ضريبة القيمة المضافة الإيرادات محميو: وتتكوف مف :اإليرادات  -أ 

ضريبية )الرسوـ والرخص والطوابع عوائد وأرباح الضريبة األمبلؾ(، واإليرادات غير  والمكوس،

 استثماريو وتأجير أمبلؾ حكومية.

 المعونات والمنح لدعـ الموازنة العامة. -ب 

في تمويؿ الموازنة العامة، حيث تتكوف اإليرادات الضريبية في  اً ىام اً ر ة دو يتمعب االيرادات الضريب

يرادات ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة والرسوـ الجمركية وضرائب أخرى كضريبة فمسطيف مف إ

. ومف جية اخرى تعد ايرادات ضريبة (2113 المالية، السنة موازنة مشروع)األمبلؾ واألراضي

، حيث لـ تتجاوز مساىمتيا في االيرادات العامة اكثر مف اليامشيةاالمبلؾ واالراضي مف الضرائب 

 اف نسبتيا مف الناتج االجمالي والدخؿ القومي تكاد ال تذكر. %، كما1

ويعود السبب في انخفاض حصيمة ضريبة األمبلؾ إلى غياب قانوف إيجار واستئجار حديث، وعدـ 

ىماليااىتماـ اإلدارة الضريبية بيا  بشكؿ واضح، وقد سعت وزارة المالية لتعديؿ نسبة ووعاء ضريبة  وا 

التياوف  ونرى أفمف وزارة الحكـ المحمي والبمديات.  لذلؾ معارضة شديدةناؾ ف ىاك األمبلؾ إال أنو
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في ضريبة األمبلؾ يشكؿ ىدرا لمورد مالي ميـ في االقتصاد الوطني، خصوصا أف الشعب 

ثروتو عمى شكؿ عقارات، وأف تفعيؿ تحصيؿ ضريبة األمبلؾ بالفمسطيني لديو التوجو في االحتفاظ 

بالرغـ مف اف قطاع المقاوالت والبناء كبير جدا، و ة، يفي زيادة اإليرادات الضريبوفقا لئليجارات يساىـ 

وأف اإلدارة الضريبية سواء كانت إدارة ضريبة الدخؿ أو إدارة ضريبة القيمة المضافة ال تقوـ بواجبيا 

، حيث أف نسبة كبيره مف المقاوليف ىذا القطاع المشتغميف في بالشكؿ الصحيح في ضبط ومحاسبة

غير مسجميف في الدوائر الضريبية، باإلضافة الى أف المسجميف ال يصرحوف عف دخميـ الصحيح مف 

 .(2000عبد الكريـ، )تنفيذ المقاوالت وخاصة تمؾ التي تخص األىالي

اما بما يتعمؽ بدور ايرادات ضريبة القيمة المضافة والمكوس في تمويؿ الموازنة العامة فانة يمكف 

 :(2000عبد الكريـ، )جبايتيا الى قسميف وىـميا حسب يتقس

 .ضريبة القيمة المضافة التي يتـ جبايتيا في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية 

  ضريبة القيمة المضافة التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ المقاصة مع إسرائيؿ، وىذه تقسـ الى

 جزئييف:

مييا عند قياـ المشتغؿ الفمسطيني بشراء سمعو األوؿ مف خبلؿ فاتورة المقاصة، التي يتـ الحصوؿ ع 

أو تمقي خدمو مف مشتغؿ مسجؿ في إسرائيؿ، حيث يقـو الجانب اإلسرائيمي بجبايتيا نيابة عف السمطة 

 الوطنية الفمسطينية مقابؿ رسوـ تحصيؿ.

ستيراده سمع اما الجزء الثاني فيتمثؿ في ضريبة القيمة المضافة التي يدفعيا المستورد الفمسطيني عند ا 

مف الخارج مف خبلؿ المعابر الواقعة تحت سيطرة ونفوذ الجانب اإلسرائيمي، بحيث يتـ فرض ضريبة 

% عمى قيمة السمع المستوردة سواء سمع استيبلكية أو أصوؿ ثابتة أو عمى السمع، 17إضافية بواقع 

ؿ المستورد الفمسطيني وعندما يتـ نقؿ ىذه السمع إلى المخازف في أراضي السمطة الفمسطينية يحص
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عمى بياف جمركي مبيف فيو ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والرسوـ الجمركية وضريبة الشراء إذا 

 كانت سمع تخضع ليذه الضريبة. 

وتندرج ضريبة القيمة المضافة في الموازنات العامة لمسمطة الوطنية تحت بند ضريبة القيمة المضافة 

 والمكوس والتي تتكوف مف:

 ضريبة القيمة المضافة عمى اإلنتاج المحمي .1

 ضريبة القيمة المضافة المحولة مف الخارج .2

 ضريبة الشراء .3

 المكوس عمى المحروقات .4

 المكوس عمى السجائر .5

ومف الجدير بالذكر في ىذا السياؽ اف معظـ الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة ال يخضع أو ال 

 و ولعؿ األسباب التي تقؼ وراء ذلؾ اآلتي:يتـ جباية ضريبة القيمة المضافة من

 صغر حجـ العمميات اإلنتاجية بحيث أنيا ال تنطبؽ عمييا شروط فرض ضريبة القيمة المضافة. .1

 اقتصار تسويؽ معظـ الناتج المحمي اإلجمالي ضمف أسواؽ بدائية تكوف خارج السيطرة الضريبية.  .2

ة عند االفراد اتجاه الضريبة أما لعدـ وعي أو انتشار حالة التيرب الضريبي بسبب النظرة السمبي  .3

لعدـ رضا عف أداء السمطة أو بسبب اقتراف الضريبة باالحتبلؿ، حيث كانت الضرائب إحدى األدوات 

القمعية التي كاف يتخذىا االحتبلؿ اإلسرائيمي لضرب االقتصاد الفمسطيني، وقد يعود السبب أيضا 

طؽ التي تقع خارج المناطؽ التي تسيطر عمييا السمطة الوطنية لعدـ سيطرة السمطة الوطنية عمى المنا

الفمسطينية، وىي مناطؽ تخضع لمسيطرة اإلسرائيمية وىذا يؤدي إلى التياوف في الحصوؿ عمى فواتير 
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مقاصة أو التياوف في تسميميا إلى الدوائر الضريبية في موعدىا، األمر الذي ال تستطيع اإلدارة 

 شيور. 6المطالبة بضريبة فواتير المقاصة بعد انقضاء المدة القانونية وىي الضريبية الفمسطينية 

وتمعب ايضا اإليرادات الجمركية دورا ىاما وحيويا في تمويؿ الموازنة العامة الفمسطينية، وقد طرأ تطورا 

ركية كبيرا في ىذه اإليرادات منذ أف تسممتيا السمطة الوطنية، ويقصد بإيرادات الجمارؾ الرسوـ الجم

عمى المستوردات وضريبة الشراء التي أضيفت لتكمؿ الرسوـ الجمركية لبللتفاؼ عمى المستورد 

 وخصوصا بعد توقيع االتفاقيات اإلقميمية.

ومف ناحية اخرى تمعب اإليرادات غير الضريبية دورا ميما ايضا في تمويؿ الموازنة العامة، حيث 

 تتكوف اإليرادات غير الضريبية مف:

بكافة أنواعيا: ومف األمثمة عمييا )رسوـ المحاكـ، رسوـ طوابع، رسوـ تسجيؿ األراضي، الرسوـ  .1

رسوـ التاميف الصحي، رسوـ تسجيؿ الشركات، رسوـ المواصفات والمقاييس رسوـ دما الذىب، رسـو 

 مناقصات(.

 ، رخص بناء، رخص مزاولة مينو(.ةالرخص: )ترخيص مركبات، رخص سواق .2

 لمياه، مخالفات المرور(.الغرامات: )غرامات ا .3

 )عوائد سمطة النقد، فوائد بنكيو، أرباح محولو مف الشركات العامة(. يةعوائد وأرباح استثمار  .4

 إيرادات مختمفة )تأجير األمبلؾ، بيع كتب، بيع منتجات حكومية(. .5
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 الضريبية الفمسطينية اإليراداتتأثير بروتوكول باريس عمى  4.2

ع لمنظمة التحرير بمف منشورات مركز األبحاث الفمسطيني التا (2015عيسى، كما ورد في تقرير )

، ُتعتبر إيرادات المقاصة صماـ األماف لمحكومة الفمسطينّية في 1الفمسطينية عمى موقعيا االلكتروني(

المستحقات المترتّبة عمييا، فيي تشّكؿ بالمتوسط ثبلثة االلتزامات و  قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا ودفع

عف مجموع اإليرادات التي يتـّ تحصيميا نتيجة  أرباع اإليرادات المحّمّية الفمسطينّية، وىي عبارة

باريس  بروتوكوؿالمعامبلت التجارّية بيف السمطة الوطنّية الفمسطينّية والجانب اإلسرائيمي وفقًا ل

ـّ تحويميا إلى وزارة المالّية وفقًا لجمسات المقاصة الشيريّ   ة.االقتصادي، ويت

 المالية ىالموارد واستنزاؼ الفمسطينية بخسائر مالية كبيرة لمخزينة المباشر غير يتسّبب االستيراد

 الشراء، الجمركية، وضريبة الرسـو الفمسطينية الخزينة يحـر اإلسرائيمي المستورد طريؽ عف فاالستيراد

 الفمسطينّية.بداًل مف الخزينة  اإلسرائيمية، الخزينة إلى التي ُتحّوؿ

تحاوؿ ىذه الدراسة في ىذا الجزء منيا تسميط الضوء عمى تطّور إيرادات المقاصة وأىمّيتيا في 

 السنوات األخيرة، وكذلؾ ظاىرة التسرب المالي وتداعياتيا.

 :إيرادات المقاصة بشكؿ أساسي مف: تتكّوف المكّونات األساسّية إليرادات المقاصة 

عمى المستوردات الفمسطينّية مف الخارج عبر الموانئ اإلسرائيمّية الجمارؾ وضرائب االستيراد  -1

 التي تحصميا إسرائيؿ نيابة عف السمطة الوطنّية الفمسطينّية:  

 االستيراد ضرائبمف   كؿ تشمؿ اإليرادات باريس عمى أّف مقاصة بروتوكوؿمف  15حيث نّص البند 

 باإلضافة النيائي، المقصد مكاف مبدأ عمى تعتمدو  والسمطة الفمسطينّية، إسرائيؿ بيف األخرى والرسـو

 إسرائيميوف قاـ مستوردوف لو وحتى الفمسطينّية، لمسمطة سُتخّصص اإليرادات الضريبّية لذلؾ،فإّف ىذه

                                                           
1

  #ar.html-770-http://www.shuun.ps/pageراجع الموقع  

http://www.shuun.ps/page-770-ar.html
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 مسجمة االستيراد شركةكانت ّف إ االستيراد، وثائؽ عمى بوضوح ذكر قد المقصد عندما يكوف باالستيراد

 أراضييا. ي داخؿتجار  بنشاط وتقـو السمطة الفمسطينّية لدى

 ضريبة الدخؿ عمى أجور العماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ والمستوطنات:  -2

عمى أّف إسرائيؿ ستحّوؿ إلى السمطة الفمسطينّية مبمغًا  35حيث نّصت الفقرة )د( مف البند 

 فأريحا، الذي% مف ضرائب الدخؿ مف العامميف الفمسطينييف، في قطاع غزة ومنطقة 75يساوي

يعمموف في إسرائيؿ، وكامؿ المبما مف ضريبة الدخؿ التي ُتجبى مف الفمسطينييف مف قطاع غزة 

 ومنطقة أريحا العامميف في المستوطنات.

 الضرائب غير المباشرة عمى المشتريات مف إسرائيؿ -3

ية ضريبة القيمة باريس إلى قياـ دوائر الضرائب اإلسرائيمية بجبا بروتوكوؿمف  36حيث أشار البند 

المضافة، وأي ضرائب غير مباشرة أخرى، وتحويميا إلى السمطة الفمسطينّية بعد اقتطاع بدؿ خدمات 

 القيمة شروط إجراء مقاصة ضريبة 36% مف اإليرادات المحّصمة، وبّينت الفقرة )ىػ( مف البند 3بنسبة 

الفمسطينّية، بحيث  والسمطة إسرائيؿ في الضريبة دوائر بيف التجارّية األعماؿ مشتريات عمى المضافة

 أشير ستة لمدة صالحة تكوف الفواتير فإفّ  الضريبة، حسـ ىي سندات اإلثبات، ولغرض تكوف الفواتير

ـّ يجتمع مف  شير، كؿ مف العشريف اليـو في شير، كؿّ  مّرة الجانبيف عف ممثموف تاريخ إصدارىا، ث

 المقاصة إلجراء المقاصة، عمى أْف ُتسّوى مطالبات إليو المقدمة بالفواتير قائمة لآلخر كّؿ جانب ليقّدـ

 . االجتماع مف أياـ ستة غضوف في

وتجدر اإلشارة إلى أّف فاتورة المقاصة ىي سند إثبات لمتبادؿ التجاري بيف السمطة الفمسطينّية 

سرائيؿ، في حيف أّف التسويات الضريبّية لحركة التبادؿ بيف السمطة الفمسطينّية والعالـ الخارجي تعتمد  وا 

 عمى البياف الجمركي كسند إثبات.
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 :تطّور إيرادات المقاصة خالل السنوات األخيرة 

، باإلضافة إلى 2014، 2013( تطّور إيرادات المقاصة خبلؿ العاميف 1.2يعرض الجدوؿ رقـ ) -

( مبلييف 6103)، حيث يتضح مف الجدوؿ أّف اإليرادات بمغت 2015الربعيف األوؿ والثاني مف العاـ 

%(، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 22ونتيجة ارتفاع إيرادات الجمارؾ بنسبة ) 2013شيكؿ في العاـ 

 2014%(، فقد ارتفعت إيرادات المقاصة في نياية العاـ 26%(، وضريبة المحروقات بنسبة )13)

 ( مميوف شيكؿ.7331، لتصؿ إلى )2013%( عف العاـ 20بنسبة )

%( مف إجمالي اإليرادات 66.5ؿ أيضًا أّف ايرادات المقاصة ساىمت بنحو )يتضح مف الجدو  -

%( في نياية العاـ 70.3، ارتفعت ىذه النسبة إلى )2013المحمية في الموازنة في نياية العاـ 

%( مف إجمالي 77.2فقد ارتفعت نسبة مساىمة إيرادات المقاصة إلى ) 2015، أما في العاـ 2014

 %( في الربع األوؿ لنفس العاـ. 67.6في الربع الثاني منو، مقابؿ )اإليرادات المحمية 

%( مف النفقات 56.9وتشير البيانات أّف إيرادات المقاصة ارتفعت مساىمتيا في تغطية حوالي ) -

%( مف نفقات األجور والرواتب 108%( مف النفقات الجارية وصافي اإلقراض، )59.6العامة، )

%( ليذه النسب عمى التوالي خبلؿ العاـ 93.0%(، )51.9%(، )49.3، مقابؿ )2014خبلؿ العاـ 

 .، وىذا يدّلؿ عمى مدى أىمّية إيرادات المقاصة بالنسبة لبلقتصاد الفمسطيني2013
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 إيرادات المقاصة )مميون شيكل( : (2.1جدول )

 نسبة الزيادة 2014 2013 البند

2014 /2013 

Q1 2015 Q2 2015 

 1991.8 1892.0 %20 7331 6103 المقاصةإجمالي إيرادات 

 740.1 656.3 %22 2520 2073 ضريبة الجمارك

 553.5 578.4 %13 2278 2106 ضريبة القيمة المضافة

 2.7 7.5- %160 7 3 ضريبة الشراء

 687.1 658.2 %26 2474 1971 ضريبة المحروقات

 8.4 6.6 %29 51 40 ضريبة الدخل

 2579.1 2798.1 %13.8 10432.2 9167.6 إجمالي اإليرادات المحمية

إيرادات المقاصة كنسبة من 

 إجمالي اإليرادات المحمية

66.5% 70.3% - 67.6% 77.2% 

   http://www.pmof.ps/41المصدر: وزارة المالية )التقارير المالية الشيرية والربعية والسنوية( سنوات مختمفة.

 :التسّرب المالي: أسبابو وآثاره 

حصيمة إيرادات مستحقة كبيرة ىي ناجمة عف ضياع  ،تعاني السمطة الفمسطينية مف خسائر مالية كبيرة

عمى السمع والخدمات التي يتـ استيرادىا  وجمارؾ المستوردات ،وضريبة الشراء ،ضريبة القيمة المضافة

التسّرب المالي ناتج عف أّف إسرائيؿ ال تزّود السمطة استيراد غير مباشر عبر إسرائيؿ، وىذا 

 بروتوكوؿ، ألّف بوالتي قامت  أو الجيات والجية غير المباشر بالمعمومات الكافية عف حجـ االستيراد

باريس ال يمزميا بذلؾ، إضافًة إلى أّف بعض التجار ال يسّمموف فواتير المقاصة لوزارة المالّية، حيث 

عف حجـ أعماليـ، التي  ا، وذلؾ حتى ال يكشفو المستممة ائب عمى أساس الفواتيرتدفع إسرائيؿ الضر 

 ..ضريبة الدخؿ عنيايدفعوف 

http://www.pmof.ps/41
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، إلى السوؽ الفمسطيني ومف مصادر التسّرب المالي أيضًا البضائع الميّربة مف السوؽ اإلسرائيمي

أّف البضائع المنتجة  مف مجموع المستوردات مف إسرائيؿ، حيث %35-25 والتي تُقّدر قيمتيا ما بيف

في إسرائيؿ والميّربة إلى السوؽ الفمسطيني ينتج عنيا خسائر كافة الضرائب غير المباشرة )القيمة 

المضافة والجمارؾ وضريبة الشراء(، بينما البضائع التي منشؤىا بمد ثالث تكوف الخسائر فقط في 

جب فاتورة مقاصة، والمعضمة ىنا أّف الجمارؾ وضريبة الشراء في حاؿ تـ استيرادىا مف إسرائيؿ بمو 

السمطة الفمسطينّية ال تستطيع إجراء رقابة عمى حركة مرور البضائع إلى السوؽ الفمسطينّية، بسبب 

والذي نسميو حدود  عدـ تواجدىا عمى المعابر الدولّية، وعدـ وجود حدود داخمية مع السوؽ اإلسرائيمي

، وىذا األمر يزيد مف حّدة تيريب طة الوطنية الفمسطينيةإقتصادية فعالة بيف إسرائيؿ ومناطؽ السم

  .البضائع مف األسواؽ والمستوطنات اإلسرائيمّية

ىناؾ العديد مف التقديرات ليذا التسّرب المالي لمضرائب المباشرة وغير المباشرة المدفوعة مف قبؿ 

المستيمؾ الفمسطيني والمحجوزة مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي، وفي دراسة لؤلونكتاد أجريت نياية العاـ 

 ييفمبل 306لي باريس االقتصادي بحوا بروتوكوؿقّدرت خسائر الخزينة الفمسطينّية بسبب  2014

% مف إيرادات الضرائب لمسمطة الفمسطينّية، وىذا يشكؿ 18 دوالر سنوّيًا عمى األقؿ، أي ما يعادؿ

 % مف الناتج المحّمي اإلجمالي.3.6

إضافًة لمخسائر المالّية، فإّف ىناؾ تكاليؼ وخسائر اقتصادية إضافّية ليذا التسّرب المالي، وىي تتمّثؿ 

المحّمي اإلجمالي وزيادة نسبة التشغيؿ، والتي كاف يمكف لبلقتصاد الفمسطيني أْف في الزيادة في الناتج 

ـّ توقيؼ ىذا التسّرب المالي، ولو تـ تحويؿ ىذه اإليرادات مف الخز  نة اإلسرائيمية إلى ييحّققيا لو ت

ـّ منع ىذا التسّرب وأمكف توفير ىذه اإلير يالخز  ادات العاّمة نة الفمسطينية، فالتقديرات تشير أّنو لو ت

%، وخمؽ ما يعادؿ 4لمسمطة الفمسطينّية، لكاف مف الممكف أْف يزيد الناتج المحّمي اإلجمالي بنسبة 

فرصة عمؿ إضافية كؿ عاـ، ىذا باإلضافة إلى أّف ىذا التسّرب المالي يزيد مف ىشاشة  10000
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طيط المالي واإلنفاؽ عمى الوضع المالي لمسمطة الوطنّية الفمسطينّية، ويقّمؿ مف قدرتيا عمى التخ

 في مرحمة نمّو حرجة ال يمكف الخروج منيا. الكميالموازنات التطويرّية، ويضع االقتصاد 

السمطة الوطنية الفمسطينّية مف  تمكيف مف وحتى يتـ الحّد مف التسّرب المالي، البّد أواًل وبشكؿ سريع

يؿ، أو غير المباشر مف خبلؿ إسرائيؿ، الحصوؿ عمى معمومات كاممة عف االستيراد المباشر مف إسرائ

والحصوؿ عمى كاّفة معمومات فواتير المقاصة في الوقت المحّدد، باإلضافة إلى تعزيز وتقوية الكوادر 

الضريبّية والجمركّية الفمسطينّية لمبحث عف السمع الميّربة، باإلضافة إلى منح حوافز ضريبّية لمف يسمـّ 

جراءات ر المقاصةياتو ف  .عقابية قاسية بحؽ المتيربيف، وا 

عمى السمطة الفمسطينّية العمؿ بشكٍؿ حثيث وجاد عمى إجراء تغييرات لذا يرى الباحث بأنو يتوجب  

يجاد إطار سياسي  بروتوكوؿ عمى باريس لجعمو منسجمًا مع متطّمبات االستقبلؿ االقتصادي والمالي،وا 

تغّيرات االقتصادّية التي طرأت عمى االقتصاد أكثر توازنًا وأكثر إنصافًا، يأخذ في االعتبار ال

 .1994الفمسطيني منذ عاـ 

 باريس االقتصادية بروتوكولالنتائج المترتبة عمى  5.2

 البضائع عمى الجمركية اإليرادات تحصيؿ أسس تفسير االقتصادي البروتوكوؿ في ورد ما أىـ مف

 مف القادمة البضائع أيًضا شاممة شراء، وضريبة مضافة قيمة ضريبة مف عمييا ما كذلؾ المستوردة،

 السمطة أف تعني والتي التحصيؿ، أساس ىي االستيبلؾ نقطة أف عمى االتفاؽ تـ ىنا مف اسرائيؿ،

 أنواع جميع عمى المفروضة والضريبية الجمركية اإليرادات تستحؽ التي ىي الفمسطينية الوطنية

 المناطؽ في المستيمكة و اسرائيؿ، طريؽ عف استوردت التي أو, اسرائيؿ في المصنعة البضائع

 .الفمسطينية
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 مف أي عبر اسرائيمييف أو فمسطينييف تجار قبؿ مف سواء المستوردة البضائع بخصوص يتعمؽ فيما اما

 ليذه النيائي المصب أف الفواتير في واضحا كاف واذا مستوردة، بضائع فتعتبر اسرائيؿ معابر

 وضريبة المضافة القيمة وضريبة الجمارؾ مف اإليرادات تتحوؿ الفمسطينية المناطؽ ىو المستوردات

 قبؿ كانت كما اإلسرائيمية، الخزينة نحو مسارىا مف المستوردة البضائع عمى والمفروضة الشراء

 .الفمسطينية الوطنية السمطة خزينة نحو الجديد مسارىا إلى ،بروتوكوؿال

 أف إال الفمسطينية، الوطنية السمطة إيرادات مف ستزيد كانت العممية ىذه فإف نظرية، ناحية ومف

 انو التسرب ىذا أسباب وكانت والضريبة، الجمركية لئليرادات تسرب مف عانت الفمسطينية الخزينة

 تباع التي السمع اف حيث لمفمسطينييف، المالية اإليرادات نظاـ في الثغرات مف العديد ىناؾ يوجد اليزاؿ

 اسرائيؿ خارج مف مستوردة سمع أنيا مف بالرغـ اسرائيمييف، قبؿ مف غزة وقطاع الغربية الضفة في

 الحكـ مناطؽ في بيعيا وعند اسرائيمية، كغير تصنيفيا يجب السمع وىذه الصنع، اسرائيمية وليست

 في عادة ىو ما حسب الفمسطينية الوطنية لمسمطة الجمركية إيراداتيا تحويؿ يجب الفمسطيني الذاتي

ف التاجر ا  و  .الواقع ارض عمى صحيح بشكؿ عممياً  يطبؽ لـ الذي االمر ىذا الجمركية، االتحادات

ف اإلجراء إال يطمب فاتورة بالبضاعة المشتراة مف اإلسرائيمي ولعدة أسباب،  ؾالفمسطيني أو المستيم

ة منيا حسب الفمسطيني سيحاسبو عمى ضريبة الدخؿ في حاؿ وفر فواتير بمشترياتو باحتساب نسب

نسبة الربح، فأصبحت ىذه الفاتورة وثيقة ضد المشتغؿ الفمسطيني يتيرب منيا وىذا اإلجراء يحتاج 

لتعديؿ بحيث يشجع الفمسطيني عمى إحضار الفواتير والمطالبة بيا مف أي بائع إسرائيمي، بتشجيع 

لمتبع مف الضريبة معيف وتحفيز لو ال أف تكوف وثيقة تمزمو بضريبة الدخؿ واإلجراء الحالي ا

 فادحة في اإليرادات الضريبية مف جرائو.ائر الفمسطينية يمحؽ خس

 قد الفمسطيني االقتصاد أداء اف عمى اإلحصائية والبيانات والتقارير الدراسات مف العديد بينت وقد

 ىيكمية في كبيرة اختبلالت وجود واضحاً  اصبح حيث األخيرة، العشرة السنوات في حاداً  تراجعاً  تراجع
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 في صدر وأخر 2012 عاـ عف الدولي النقد لصندوؽ تقرير اوضح حيث الفمسطيني، الكمي االقتصاد

 في التدىور ىذا أسباب وتعود ممحوظ، بشكؿ تدىور قد الفمسطيني االقتصاد أف 2013 مارس

 السيولة أزمة إلى إضافة السياسي، االستقرار عدـ وزيادة المستمرة القيود إلى الفمسطيني االقتصاد

 الحكومية العمميات عمى اثر لو كاف مما المحمية، والديوف المتأخرات في كبيرة زيادات مع ،المتعمقة

 .  (2012)صندوؽ النقد الدولي،  األساسية

 أو الفمسطيني لبلقتصاد اإليجابي التحوؿ تعزيز في باريس بروتوكوؿ فشؿ واضحاً  اصبح وبالتالي

 األمـ مؤتمر) الفمسطينية والسمطة إسرائيؿ بيف والتجارية االقتصادية العبلقات في الخمؿ تصحيح

 قدرة تعزيز ضرورة عمى الدراسات بعض أكدت وقد. (2001 ،(األونكتاد) والتنمية لمتجارة المتحدة

 وتشجيع اإلنتاجية القدرة حماية في الدولة دور دعـ خبلؿ مف وذلؾ الفمسطيني، الخاص القطاع

 .الحالي االقتصادي اإلطار في تحقيقو يمكف ال الذي األمر التجارة، حرية وتسييؿ

 االقتصاد لصالح باريس بروتوكوؿ في بنود مف ورد لما اإلسرائيمي الجانب انتياؾ أف القوؿ ويمكننا

 الفمسطيني االقتصاد نجاح عدـ لضماف تيدؼ إسرائيمية وسياسة الستراتيجية وًفقا جاء الفمسطيني،

 األعواـ في االتفاقية تحولت وبالتالي الفمسطيني، المفاوض موقؼ تقوية وعدـ والعاـ، الخاص بقطاعيو

 . اإلسرائيمي الجانب مف القرار أحادية وثيقة إلى ثنائي اتفاؽ مف المنصرمة

 الى المفاوضات، لعممية الدولية الرعاية باستثناء اإلسرائيمية، االنتياكات تمنع آلية غياب أدى كما

 مف الفمسطينية، االقتصادية السيادة فرض في السياسي قراره لدعـ طريؽ عف الفمسطيني الجانب بحث

 سيكوف لبلنضماـ، الموافقة عمى حصمت حاؿ ففي. العالمية التجارة لمنظمة لبلنضماـ سعيو خبلؿ

 مف يكوف قد وبالتالي تعرفيو، وغير كمية قيود مف يفرضو لما المنظمة ألنظمة مخاًلفا باريس بروتوكوؿ

 عمى منو، التخمص في - المنظمة سمطة خبلؿ مف -إسرائيؿ إلزاـ الفمسطينية لمسمطة عندىا الممكف
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 لمنظمة تابع مكتب أنشئ ،2002 عاـ ففي. المنظمة في عضواً  لكونيا اللتزاماتيا؛ مخالؼ أنو اعتبار

 عبلقة أوؿ وىو المنظمة موافقة عمى الحصوؿ بعد الوطني االقتصاد وزارة ضمف العالمية التجارة

 العالمية التجارة منظمة وقرارات المعمومات إلى الوصوؿ الفمسطينية لمسمطة يتيح المنظمة مع رسمية

 أنيا عمى الوزاري المجمس اجتماع في فمسطينية مشاركة ىناؾ كاف 2005 عاـ وفي. متواصؿ بشكؿ

 لعرؼ وًفقا- ذلؾ أف إال الكاممة، العضوية لنيؿ مستمرة الجيود زالت وما. المنظمة في مراقب عضو

 كعضو العضوية طالبة الدولة عمى الموافقة أوال يمـز حيث بالقصير؛ ليس وًقتا يأخذ - المنظمة

 ونظميا تشريعاتيا تطوير حوؿ األعضاء الدوؿ بقية مع مفاوضات مرحمة في تسير ثـ ومف مراقب،

 الرازؽ، عبد) سنيف بضع يستغرؽ قد ذلؾ أف يعني وىذا المنظمة، واتفاقات ينسجـ بما والمالية اإلدارية

2002). 

 :في المجال الضريبي تقييم بروتوكول باريس 1.5.2

 االقتصادية القاعدة لتقوية العمؿ أرضية الفمسطيني الجانب مرة وألوؿ ، بروتوكوؿال أعطى لقد

 بروتوكوؿال أف إال ، االحتبلؿ سنوات طواؿ منو حـر الذي االقتصادي القرار اتخاذ في حقو وممارسة

 بيف التكافؤ عدـ ظروؼ ظؿ في متوقعاً  كاف وىذا ، الفمسطيني الشعب لصالح مجممو في يكف لـ

 والمعاممة واالحتراـ العدالة مبدأ أف كما ، إسرائيؿ صالح في القوى موازيف كانت حيث ، الطرفيف

 يحؽ فمثبلً  ، الضعيؼ عمى لمقوي الغمبة كانت بؿ يطبؽ، لـ البروتوكوؿ ديباجة في ورد الذي بالمثؿ

 الفمسطيني لمجانب سمعيا ونقؿ والمواصفات المضافة والقيمة الجمارؾ ورسـو تالمعد تغيير إلسرائيؿ

 ، معينة سمع عمى إال والجمارؾ الرسوـ معدالت تغيير مف الفمسطينييف حـر حيف في ، قيود دوف

 وفرضت ، إسرائيؿ في ىو عما%  2 عف تزيد بنسبة المضافة الضريبة معدالت تخفيض مف وحرموا

 .(1994مكحول،) إلسرائيؿ الفمسطينية والعمالة السمع انتقاؿ عمى القيود
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 :االستيراد وسياسة الضرائب 2.5.2

 حيث مف الحجـ صغير االقتصاد وخاصة ، اقتصاد أي في رائداً  قطاعاً  الخارجية التجارة قطاع يعتبر

 ال حيث ، الفمسطيني االقتصاد مثؿ ، الشرائية والقوة ، الطبيعية والموارد ، السكاف عدد ، المساحة

 يفتقر أنو كما ، السمع الكثير مف مف والصناعي الزراعي اإلنتاج جميع الستيعاب الشرائية القوة تتوفر

 المواد في النقص لسد الخارجية األسواؽ عمى اعتماده يعني مما إلنتاجيةا العممية مدخبلت مف لمعديد

 .المحمي اإلنتاج مف الفائض ولتصريؼ النيائية السمع وبعض اإلنتاجية

 الجمارؾ سياسات فييا بما ، والتجاري االقتصادي التبادؿ أسسوكوؿ باريس االقتصادي تبرو  حدد

 في وردت كما ألىميا ممخص يمي وفيما بنداً  19 عمى ىاحتو  وقد الفمسطيني لمجانب واالستيراد،

التحرير الفمسطينية،  ومنظمة إسرائيؿ بيف االقتصادية العبلقات حوؿ باريس بروتوكوؿ) النص

1994): 

جراءات سياسة مجاؿ في المسؤوليات جميع وتتولى كافة الصبلحيات الوطنية لمسمطة سيكوف .1  وا 

 : يخص فيما والجمارؾ االستيراد

 والتي أخرى عربية وبمداف ومصر األردف في محمياً  المنتجة( a1) القائمة في المدرجة السمع. أ

 السوؽ احتياجات بحدود الطرفاف عمييا يتفؽ بكميات استيرادىا مف الفمسطيني الجانب سيتمكف

 . المحمي الفمسطيني

سبلمية عربية بمداف في والمنتجة( a2) القائمة في المدرجة السمع. ب  مف الفمسطينيوف سيتمكف والتي وا 

 . الطرفيف قبؿ مف تحدد بكميات استيرادىا

 وتغيير تحديد( a1,a2) القائمتيف في الواردة لمسمع الفمسطينية لمسمطة االستيراد سياسة تشمؿ .2

 إجراء متطمبات وتنظيـ األخرى واألعباء والرسوـ والمكوس المشتريات وضريبة الجمارؾ معدالت
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 حسب الجمارؾ ألغراض الواردات قيمة وستقدر ، مستقؿ بشكؿ المطموبة والمواصفات الترخيص

لى إسرائيؿ في سريانيا بتاريخ 1994 لسنة( GSTT) اتفاقية  بروكسؿ نظاـ عمى ستقدر التاريخ ذلؾ وا 

(b.d.v ) 

 الجمارؾ معدالت وتغيير لتحديد والمسؤوليات الصبلحيات كامؿ الفمسطينية لمسمطة سيكوف .3

 (b) القائمة في الواردة السمع عمى األخرى واألعباء

 مشتركة لجنة قبؿ مف( b,a1,a2) القوائـ في الواردة  السمع مف الفمسطيني السوؽ احتياجات ستقدر .4

 . اإلسرائيمي والجانب الفمسطيني الجانب مف

 ستطبؽ بيا المسموح الكمية عف تزيد التي تمؾ أو( b,a1,a2) القوائـ في الواردة غير لمسمع بالنسبة .5

 . إسرائيؿ في بيا المعموؿ والمعدالت المعايير الفمسطينية السمطة

 ، محمياً  أنتجت قد تكوف أف يجب باستيرادىا والمسموح العربية والدوؿ األردف مف المستوردة السمع .6

 حوؿ باريس بروتوكوؿ) محمياً  منتجة تعتبر حتى السمعة في تتوفر أف يجب شروط عدة وىناؾ

 .(1994التحرير الفمسطينية،  ومنظمة إسرائيؿ بيف االقتصادية العبلقات

 . لممركبات المشتريات وضريبة الجمارؾ معدالت الفمسطينية السمطة ستحدد .7

 باإلضافة المتحدة، الواليات أو األوروبي االتحاد مقاييس تحقؽ أف بشرط المحروقات باستيراد يسمح .8

 بيع سعر أف كما، إسرائيؿ في البنزيف بيع وعدـ لمبنزيف مميز لوف إضافة مثؿ  أخرى شروط إلى

 . إسرائيؿ في الرسمي السعر مف% 15 عف يقؿ ال أف يجب البنزيف

 أساس وعمى إسرائيؿ في والخروج الدخوؿ نقاط مستخدماً  االستيراد في الحؽ الفمسطيني لمجانب .9

 . بالمثؿ المعاممة
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 األردف نير عبر الفمسطينية الجمارؾ نقاط في كافة الصبلحيات الفمسطينية لمسمطة سيكوف .11

 غزة وقطاع

 الخاصة أمتعتيـ عمى االستيراد بئضرا مف الفمسطينييف العائديف إعفاء الفمسطينية لمسمطة يسمح .11

 . المركبات فييا بما

 وجيت إذا االستيراد وضرائب الجمارؾ مف الفمسطينية لمسمطة العينية التبرعات تستثنى سوؼ .12

 .تجارية غير وأغراض تنموية لمشاريع

 والجبايات المشتريات وضريبة لمجمارؾ اإلسرائيمية المعدالت باستخداـ الفمسطيني الجانب التزاـ بعد

 في الواردة السمع مف المستوردة الكميات عمى أدنى كحد إسرائيؿ في السائدة األخرى واألعباء والرسـو

 سيحمؿ القوائـ ىذه في ترد لـ التي السمع بتمؾ أو المسموح الحد عف تزيد التي( b,a1,a2) القوائـ

 تفرض إسرائيؿ أف حيث ، اإلسرائيمية الصناعة حماية أجؿ مف كبيرة أعباء الفمسطيني المستيمؾ

 . المعمرة السمع وخاصة ، الواردات عمى مرتفعة جمارؾ معدالت

% 2 عف تقؿ ال بنسبة المستوردة السمع عمى المضافة القيمة ضريبة بفرض الفمسطينييف التزاـ أف كما

 أسعار بتخفيض التمتع مف الفمسطيني والمستيمؾ االقتصاد حـر ، إسرائيؿ في بيا المعموؿ النسبة عف

 الضريبة خبلؿ مف والتشجيع الدعـ إمكانية مف الفمسطينية الصناعة حـر كما ، الضرورية السمع

 . الصناعي القطاع تشجيع سياسة ركائز أىـ مف تعتبر والتي المضافة

 يحؽ حيث ، الجانب ىذا في إنجازاً  الفمسطينية السمطة حققت فقد المركبات باستيراد يتعمؽ فيما أما

 سمح كما.  لدييا المسجمة لمسيارات المشتريات وضريبة الجمارؾ معدالت تحديد الفمسطينية لمسمطة

 ثبلث عف موديبلتيا تقؿ ال الغرض مزدوجة ركاب سيارات أو لمركاب سيارات باستيراد بروتوكوؿال

 السيارات سوؽ عمى الفمسطينية األسواؽ اعتماد تقميؿ عمى يساعد مما ، االستيراد سنة قبؿ سنوات
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 المركبات مف لمتخمص إلسرائيؿ منفذاً  والقطاع الغربية الضفة شكمت حيث المستعممة اإلسرائيمية

 . العامة السبلمة متطمبات يستوفي ال معظميا والتي ، والقديمة المستعممة

 كبير بشكؿ الجمارؾ رسوـ تخفيض عمى الفمسطينية السمطة تعمؿ ال أف يجب نفسو الوقت وفي ولكف

 غير المركبات خاصة المركبات أف حيث  المركبات عمى الطمب في كبيرة زيادة تحدث ال حتى

 إلى وتوجيييا الوطنية المدخرات إلى ماسة بحاجة الفمسطيني االقتصاد وأف كمالية سمعاً  تعتبر التجارية

 ومف ، االقتصادية لمتنمية األولى المراحؿ في وخاصة استيبلكية ألغراض وليس إنتاجية مشاريع

 استيراد عمى مشددة قيوداً  تفرض االقتصادي البناء مف األولى مراحميا في الشعوب جميع أف المعروؼ

 . السيارات فييا بما الكمالية السمع

 إعادة عمى نص حيث الفمسطينية نةالمخز  رئيسي دخؿ مصدر أتاح البروتوكوؿ إفلذا يرى الباحث 

 تـ لو حتى الذاتي الحكـ لمناطؽ المتجية السمع عمى الفمسطينية لمسمطة االستيراد وجبايات ضرائب

 .اإلسرائيمية لمخزينة األمواؿ ىذه مثؿ تحوؿ كانت السابؽ وفي ، إسرائيمييف وكبلء طريؽ عف استيرادىا

 : المباشرة غير والضرائب المباشرة الضرائب 3.5.2

 ضريبة مثؿ المباشرة الضرائب وجباية تحديد في الحرية كامؿ الفمسطينية لمسمطة البروتوكوؿ أعطى

 بفرض الفمسطينية لمسمطة بروتوكوؿال سمح كما ، وغيرىا الممكية وضرائب ، البمديات ورسوـ الدخؿ،

 إسرائيؿ وعممت ، اآلخر الجانب في اقتصادي بنشاط يقوموف الذيف الفمسطينييف عمى إضافة ضرائب

 بسيطاً  جزءاً  تنفؽ وكانت ، الدولة خزينة إلى وتحويميا ، المباشرة وغير المباشرة الضرائب جباية عمى

 أمواؿ إنفاؽ ضرورة عمى تنص التي الدولية والقوانيف األعراؼ بذلؾ مخالفة المحتمة المناطؽ في منيا

 مصدر الفمسطينية لمسمطة أصبح البروتوكوؿ توقيع وبعد ، منيا تجبى التي المناطؽ في الضرائب

 . اإلنمائية والمشاريع الجارية نفقاتيا لتمويؿ لمدخؿ رئيس
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 العامميف مف المتحصمة الدخؿ ضريبة مف% 75 ستحوؿ إسرائيؿ أف البروتوكوؿ ىذا في جاء ما وأىـ

 الفمسطينييف العامميف مف الدخؿ ضرائب وكؿ إسرائيؿ في يعمموف الذيف  وأريحا غزة مف الفمسطينييف

 المعمميف رواتب مقتطعات بجميع تحفظ إسرائيؿ وكانت ، اإلسرائيمية المستوطنات في وأريحا غزة مف

 أىمؿ وقد ، واألجور الرواتب مجمؿ مف% 35 ب المبالا ىذه وتقدر بروتوكوؿال ىذا قبؿ الفمسطينييف

 يجب كاف ولكف ، وأريحا غزة غير مف الفمسطينييف العامميف مف المتحصمة الدخؿ ضريبة بروتوكوؿال

 . الذاتي الحكـ سمطة ضمف الغربية الضفة مناطؽ بقية تدخؿ أف قبؿ حتى المقتطعات بيذه المطالبة

 التـز فقد ، الشراء وضرائب المضافة القيمة ضريبة وأىميا ، المباشرة غير بالضرائب يتعمؽ فيما أما

 ، معروؼ ىو وكما ، إسرائيؿ في السائدة الشراء ضريبة مستويات نفس باستخداـ الفمسطيني الجانب

 الصناعة وحماية دعـ إلى أساس كبير بشكؿ وتيدؼ جداً  مرتفعة إسرائيؿ في الشراء ضريبة فإف

 السمطة وحرماف اإلسرائيمية الصناعة حماية أعباء سيجعؿ الفمسطيني المستيمؾ فإف لذا ، المحمية

 . محمياً  المنتجة والسمع الضرورية السمع عمى وخاصة الشراء ضرائب تخفيض إمكانية مف الفمسطينية

 في ايمعدل عف% 2 عف يقؿ ال بما المضافة القيمة ضريبة بفرض الفمسطينية السمطة التزمت كما

 التكمفة، ناحية مف المحمية الصناعة عمى جديدة أعباءً  سيضيؼ مما% ( 17 الحالي المعدؿ)  إسرائيؿ

 حرمت وبذلؾ ، والخارجية المحمية األسواؽ في لمصناعة التنافسية القدرة عمى سمبي بشكؿ وسيؤثر

 مف الكثير عميو تبنى الذي الرائد الصناعي القطاع وتشجيع دعـ أدوات أىـ مف الفمسطينية السمطة

 صناعاتيا حماية إلى البند ىذا خبلؿ إسرائيؿ وىدفت ، االقتصادية والتنمية النمو عجمة ليقود اآلماؿ

 نجحت أخرى ومرة ، اإلسرائيمي الجانب إلى الفمسطيني الجانب مف البيع إعادة عمميات مف وذلؾ

 .الفمسطيني والمنتج المستيمؾ حساب عمى أىدافيا تحقيؽ في إسرائيؿ
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 االقتصادية السياسات مجال في : 

 يمكف ، والنقدية المالية السياستيف نطاؽ في الميمة اإليجابية البنود مف عدداً  االتفاقية تتضمف

 : يمي ما في تمخيصيا

 ستدخؿ الضرائب ىذه عوائد أف كما ، الفمسطينية لمسمطة يعود المباشرة الضرائب مستوى تحديد إف .1

 الذيف الفمسطينييف ماؿعال مف تجبى التي الدخؿ ضريبة أرباع ثبلثة أف كما ، الفمسطينية الخزينة

 . أيضاً  الفمسطينية لمسمطة ستعود إسرائيؿ في يعمموف

 لمخزينة أيضاً  ستذىب الفمسطينييف قبؿ مف تدفع التي كافة المباشرة غير الضرائب عوائد أف .2

 المستيمؾ قبؿ مف إسرائيؿ في الشراء عمميات عف تنجـ التي المباشرة غير الضرائب عدا ما الفمسطينية

 يدفعيا التي المباشرة غير الضرائب أف بمعنى:  بالمثؿ تعامؿ ىناؾ المجاؿ ىذا وفي ، النيائي

 كتاجر مسجؿ غير المشتري كاف إذا إلسرائيؿ تدفع ال المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلسرائيميوف

 . مرخص

 بنسبة ولو إسرائيؿ عف مختمفة إضافية ضريبة فرض في الحؽ المتبلكنا أيضاً  ميـ مغزى يوجد .3

 . الخسائر بعض الفمسطينية الخزينة سيحمؿ ذلؾ أف رغـ ،% 2 تتعدى ال ضئيمة

 عمى إسرائيؿ إجبار عدـ في فتتمخص المالية القضايا حوؿ بروتوكوؿال في الموجودة الضعؼ نقاط أما

 العماؿ أجور مف المقتطعات مف اإلسرائيمية الخزينة في المتراكمة المبالا دفع بضرورة إلقرارا

 عمى الدولي لمقانوف خبلفاً  اإلسرائيمية لمخزينة ذىبت التي المباشرة غير الضرائب دفع أو ، الفمسطينييف

 عمى قادرة ستكوف اإلسرائيمية السمطات أف عمى ينص بروتوكوؿال أف كما ، االحتبلؿ سنوات مدى

 سياسي ابتزاز أداة إلى يتحوؿ قد وىذا ، الفمسطينية الخزينة في الضرائب ريع ثمث مف بأكثر التحكـ



58 
 

 كبيرة ثغرات عمى يحتوي بروتوكوؿال وأف خصوصاً  ، وآخر حيف بيف الفمسطينية السمطة عمى لمضغط

 . تفادييا الصعب مف احتكاؾ ومجاالت

 زانة الفمسطينية و أثر اموال الضرائب )المقاصة( عمى ايرادات السمطة والم 6.2

 نة السمطة وتطورىاواز الخاصة بم تفاصيل االيرادات الضريبية 1.6.2

 المالي لؤلداء الكامنة الطاقة بشأف ىامة مؤشرات الصعبة سياسيةالو  قتصاديةاال ظروؼال شكمت

 إلى وصوال الفمسطيني لبلقتصاد الذاتية القدرات تعزيز عمى بإمكانيتو يتعمؽ فيما خاصةو  الفمسطيني،

 واإلغبلؽ الحصار رفع حاؿ في الجارية النفقات مف االحتياجات تغطية في الذاتية الكفاية مرحمة

نياء  الفمسطيني، المالي النظاـ مصداقية عمى اأثر  ليا فإف المقاصة متأخرات بشأف وأما االحتبلؿ، وا 

 تحسف أي لتوظيؼ قصوى أولوية إعطاء لممتأخرات الصافي التسديد في أخيرالت ىذا ويستدعي

 االستراتيجي اليدؼ يتضمف الف الحاجة تبرز ىنا ومف األخرى، الضريبية اإليرادات في وتطوير

 اإعداد المالية، السياسة لمسار ىاـ محدد عمى الفمسطيني لبلقتصاد الذاتية القدرات تعزيز إلى الرامي

 لتمويؿ الوطنية اإليرادات عمى االعتماد مف متزايد قدر أكبر تحقيؽ عمى قائـ ا،وتنفيذ اواعتماد

 ثقة وتعزيز المالية، السياسة بنجاعة المواطف ثقة لبناء مطموب وىذا الجارية، النفقات مف االحتياجات

 المالية بالمصداقية الثقة يعزز و مطموب فيو الفمسطيني، االقتصاد أداء بمستقبؿ الخاص القطاع

 .الوطنية لمسمطة

 ضريبية، غير وايرادات ضريبية إيرادات إلى لمسمطة الفمسطينية المالية يراداتالا مصادر ـيتقسويمكننا 

 ، ويمكف بيانيا كما يمي:الدولية والمساعدات المنح الى جانب كؿ مف
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وتشمؿ الضرائب المباشرة كؿ مف  مباشرة، غيرالو  مباشرةال ضرائبال وتصنؼ الى :ضريبية إيرادات .1

 وضريبة اإلنتاج، عمى ضريبة الدخؿ وضريبة رأس الماؿ، اما الضرائب الغير مباشرة فتشمؿ الضريبة

 .(2006)حميض،  المضافة القيمة وضريبة الجمركية، والرسوـ الشراء

 إلى المنتفعوف يدفعو الماؿ مف مبما وىي والغرامات الرسـو مف : وتشمؿ كؿالضريبية غير ايرادات .2

 اتمخالف ارتكاب بسبب األفراد مف المحصمة والغرامات الرسوـ أوليـ،  تقدـ معينة خدمة مقابؿ الدولة

 .قانونية

 المنظمات أو المانحة، الدوؿ مفالمقدمة  عينيةالو  نقديةال مساعداتوتشمؿ ال :والمساعدات المنح .3

 .الفمسطيني واالقتصاد المجتمع تنميةالتي تيدؼ الى  الداعمة الدولية

 أعداد عمؿ استمرارو  والحدود بالمعابر سرائيؿا تحكـ عفالخاص الناتج  الفمسطيني الوضع وبسبب

 إلى التحصيؿ ميمة حسبتقسـ  الفمسطينية العامة اإليراداتفاف  ،داخؿ اسرائيؿ الفمسطينييف مف كبيرة

 المالية وزارة مف محصمةال ضرائبوال ،الفمسطينية المالية وزارة مف محصمة ضرائب قسميف ىما:

 :عمى وتشمؿ  المقاصة آلية عبر الفمسطينية المالية وزارة إلى توردالتي و  اإلسرائيمية،

 التجاري التبادؿ عمميات عمىبناء  تحصيميا تـي التيالضريبة  وىي :المضافة القيمة ضريبة .1

 اإلسرائيمي، واالقتصاد الفمسطيني االقتصاد بيف ما والخدمات والغذائية الصناعية السمع مف لمواردات

 المقاصة فاتورة بتقديـ الفمسطيني المستورد قـوي إسرائيمية لبضائع استيراد عممية القياـ بأي فعند

الجانب  مف المضافة القيمة ضريبة السترداد الفمسطينية، المالية لوزارة االسرائيمي المصدر مف الصادرة

 .مياإلسرائي

 باقي خبلؿ مف الفمسطينية، لؤلراضي المستوردة البضائع عمى تدفع التي الرسوـ وىي :الجمارك .2

 .إسرائيؿ عدا ما العالـ دوؿ
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 الفمسطينية السمطة لصالح جمارؾ أية تحتسب الفانو  االقتصادية باريس بروتوكوؿ بناء عمى بنودو 

 ،عةالبضا يذهل االصمي منشأوذلؾ بغض النظر عف ال اإلسرائيمية، السوؽ مف المستوردة البضائع عمى

نما  الموانئ عبر إسرائيمية غير لسمع المباشر الفمسطيني االستيراد عمميات عمى فقط الجمارؾ تفرض وا 

 مستوردة أنيا عمى الجمركي البياف في النيائية وجيتيا يجب تحديد والتي اإلسرائيمية، والمطارات

 المنشأ ذات السمع تصدير إعادة أف يعني ىذابالتالي و  ،وليست إلسرائيؿ غزة وقطاع الغربية لمضفة

 األمر جمركي، بيافأي  بيا يصدر فبل اإلسرائيمية، كالسمع تعامؿ والقطاع لمضفة اإلسرائيمي غير

 والتي اإلسرائيمية، الجمارؾ مف تجبى التي ألخرىا والرسوـ الجمارؾ الفمسطينية السمطة يفقد الذي

 ،الفمسطينية الوطنية السمطة إليرادات كبير استنزاؼ إلى يؤدي مما ،اإلسرائيمية الخزينة إلى تذىب

 عمى قائمةوال ،الدولية الجمركية االتحادات أنظمة في متبع ىو ما تخالؼ الممارسات ىذه أف ورغـ

 يجبر عمى ولكف الواقع الفمسطيني ،فقط االستيبلؾ نقطة حسب الجمركية اإليرادات تخصيص مبدأ

 النيائي المقصد تحديد دوف إسرائيمييف مورديف طريؽ فع الفمسطينية البضائع مف كبير جزء استيراد

 .(1995)الجوىري،  االستيراد فواتير في البضائع ليذه

 فالفرد لؤلفراد، المقدمة والخدمات السمع مبيعات عمى تفرض التيوىي الضريبة  :الشراء ضريبة .3

 ىذه قيمة يقبض الذي الخدمة مقدـ يمـز أو الخدمة، قيمة أو السمعة ثمف الى جانب الضريبة قيمة يدفع

 فترات خبلؿ العامة خزينةصالح الل ويدفعيا خاص، دفتر في الضريبة ىذه تسجيؿ عمى الضريبة

 .ةالمالي الدوائر عبر محددة

التي تتـ مع  المقاصة إيرادات مف جزء ىي الشراء ضريبة أف نجداما في الواقع الفمسطيني فإننا 

 عمى الشراء ضرائب مجموع عمى شكؿ فتأتي االستيراد، بعممية مرتبطة وليست اإلسرائيمي، الجانب

 بضريبة خاص نموذج يتـ ارفاؽو  إسرائيؿ، في مصنعة تكوف أف بشرط إسرائيؿ مف المستوردة السمع

، وتشمؿ ضريبة الدخؿ المقاصة جمسة عبر اإلسرائيمي الجانب مفية الفمسطين السمطةىا لتسترد الشراء
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عف طريؽ  المحروقاتانواع  جميع شرائيا بسبب السمطة عمى ضريبة والتي تعتبر المحروقات ضريبة

 الجانب االسرائيمي.

يتضح لنا االعتماد المباشر بشكؿ كبير عمى  ةزنة المالية لمسمطة الفمسطينيواومف خبلؿ متابعة الم

تي تستحقيا كما نصت عمييا ئيمي كجزء كبير مف الضرائب الاالمواؿ المحولة مف الجانب االسرا

باريس االقتصادية في بنودىا، ولذلؾ ال بد لنا مف توضيح مدى اىمية ىذه االمواؿ وتأثيرىا  بروتوكوؿ

عمى الميزانية المالية خبلؿ السنوات السابقة ومعرفة مقدار الزيادة التي يرافقيا في كؿ مرحمة، وذلؾ 

 مف خبلؿ توضيح المراحؿ التالية:

  :(2002 -1997اوال: ايرادات المقاصة في الفترة )

وذلؾ يعود الى تعدد  العاـ تعرضت السمطة الوطنية لمعديد مف الظروؼ المتقمبة اثناء ادارتيا لمقطاع

ىي العامؿ االساسي  اإلسرائيمية السياسة وكانت الفمسطيني، القتصادا المؤثرة عمى الخارجية العوامؿ

 المحددات ضمف سمبي لتؤثر عميو بشكؿ الفمسطيني االقتصاد تجاهفي ىذه الظروؼ المتقمبة ا

 .الفمسطينية لئليرادات خارجيةلا

 االقتصاد تجاهاالساسية  المعيقات أىـ الفمسطينية راضيلؤل اإلسرائيمي الحصار سياسة مثمت

اقتصادي  تغير فأي آلخر، عاـ مف اتغير  ىناؾ أف ويبلحظ حتى االف، 1994منذ العاـ  الفمسطيني

 الجانب تأثر ونسبة ،الفمسطيني الجانب في تغير يتبعو سنواتال معظـ االسرائيمي في بالجانب

 لمجانب الضريبية اإليرادات عمى التغيرات مف وبالرغـ وبشكؿ اوضح أكبر آلخر عاـ مف الفمسطيني

 عقبات ووجود لديو اقتصادية قوة دليؿ وىذا قميمة اإلسرائيمي الجانب في التغير فنسب اإلسرائيمي

 التذبذب مف درجة ووجود ، (1999)مسمماني،  أدائو عمى تؤثر الفمسطيني االقتصاد تعترض ومشاكؿ
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 السياسة في التغيير عف الناجمة الفمسطيني االقتصاد ليا يتعرض التي الخارجية الصدمات نتيجة

 ممحوظ. بشكؿ الفمسطيني االقتصاد عمى تؤثر التي االقتصادية اإلسرائيمية

 أىداؼ لتحقيؽ تستخدـ التيو  الفمسطينية الضريبية اإليرادات مفالجزء االكبر  المقاصةامواؿ  شكؿت

مف خبلؿ قانوف الموازنة العامة السنوي أو مف خبلؿ خطط التنمية التي تعدىا السمطة  المالية السياسة

 ثقة وتعزيز بناء في المالية السياسة تمخص والتي والبعيد، المتوسط المدى عمى الوطنية الفمسطينية

 الموارد عمى متزايد اعتماد وتحقيؽ إدارتو، وسبلمة الفمسطيني االقتصاد أداء بمستقبؿ الخاص القطاع

 أوجو بيف معقوؿ توازف تحقيؽباإلضافة الى  والتطويرية، الجارية النفقات مف احتياجاتو لتمويؿ الذاتية

 مف استحدث ما تطويرفي ىذا الجانب  ةالفمسطيني المالية السياسة مف فالمطموب المختمفة، اإلنفاؽ

 حالة عف الغالب في والناجمة والمرحمية حاليةال االحتياجات مع لمتعامؿ إجراءات واتخاذ آليات

 قتصادية.اال األوضاع في وتدىور والبطالة الفقر تفشي مف عنيا نجـ وما واإلغبلؽ، الحصار

االعواـ ( صافي المطالبة الفمسطينية الى مجموع االيرادات الضريبية بيف 2.2ويوضح الجدوؿ )

 كما يمي: 1999 -1997

 .شيكل()مميون  1999-1997الى مجموع االيرادات الضريبية  ةصافي المطالبة الفمسطيني(: 2.2جدول )

 المبالغ المحتجزة 1999 1998 1997 السنة
  78.1 257.9 217.3 صافي المطالبة الفمسطينية
  192.5 157 141.6 ضريبة المقاصة المحصمة

 62.6 (114) 100.9 75.7 المحصل والمطموبالفرق بين 
  1564 1232 1005 مجموع االيرادات الضريبية

  %(5) %21 %22 نسبة صافي المطالبة الى االيرادات الضريبية
  %12 %13 %14 نسبة المقاصة المحصمة الى االيرادات الضريبية

نسبة مجموع المستحقات التي لم تحل الى 
 االيرادات الضريبية

17% 14% 11% 43% 

 ، راـ اهللةدائرة االحصاء المركزية، صافي المطالبة الفمسطينيالمصدر: 
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 217.3ت حواؿ بمغ 1997 العاـ فيويوضح لنا الجدوؿ السابؽ اف صافي المطالبة الفمسطينية 

 فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 22 شكمت التي دوالر، مميوف

 ،الضريبية اإليرادات مجموع مف% 14 شكؿ الذيو  ،دوالر مميوف 141.6 الفمسطينية الخزينة لحساب

 مف% 17 نسبتو ما أي دوالر مميوف 75.7 المقاصة مبالا مف والفعمي المحصؿ بيف الفرؽ أف أي

 .الضريبية اإليرادات مجموع

% 21 شكمت التي دوالر مميوف 257.9 حوالي الفمسطينية المطالبة صافي بمغت 1998 عاـفي  أما

 157 الفمسطينية الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية اإليرادات مجموع مف

 و المحصؿالمبما  بيف الفرؽ أف أي الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 13 شكؿ الذي دوالر مميوف

 ما أي دوالر مميوف 100.9 قد وصؿ الى المقاصة مبالا مفالذي تـ الحصوؿ عمي  الفعميالمبما 

 .الضريبية اإليرادات مجموع مف% 14 نسبتو

 مف% 5 وىو ما يشكؿ ،دوالر مميوف 78.1 الفمسطينية المطالبة صافي بما 1999 العاـاما في و 

الفمسطيني واالسرائيمي  الجانبيف بيف التجاري التبادؿ انخفاض يعني وىذا الضريبية، اإليرادات مجموع

 الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في اإلسرائيمي، الجانب مف المشتريات خاصة

 بيف الفرؽ أف أي الضريبية اإليرادات مجموع مف% 12 شكؿ الذي دوالر مميوف 192.5 الفمسطينية

وذلؾ  السالب في ظير والفرؽ دوالر، مميوف 114 البالغة المقاصة مبالا مف الفعميالمبما و  المحصؿ

التي اعتبرت مف الناتج الفعمي المحصؿ مف مبالا و  لمسمطة سابقة مستحقات عف اإلفراج بسبب

 الضريبة.

 ارتفعت فكمما الفمسطينية الضريبية اإليرادات عمى لمقاصةألمواؿ ا الواضح ومف ىنا يظير لنا التأثير

 وىذا الضريبية اإليرادات مبالا ارتفاع إلى ذلؾ أدى المقاصة مف المحصمة المبالا أو المطالبة مبالا



64 
 

 دليؿ واضح عمى مدى وىذا ،الفمسطيني واالسرائيمي الجانبيف بيف التجاري التبادؿ ارتفاع ناتج عف

بحيث انو كمما  بينيـطردية  توافقية عبلقة فيناؾ ،الفمسطينية الضريبية اإليرادات عمى المقاصة تأثير

لدى الجانب االسرائيمي   المحتجزة فالمبالا الضريبية، اإليرادات  ارتفاع إلى ذلؾ أدى المقاصة ارتفعت

 اإليرادات مف %43 نسبتو ماأي  دوالر مميوف 26.2 إلى وصمت 1999 -1997 الفترة في

 .الفمسطينية الضريبية

وذلؾ حسب االتفاقيات االقتصادية  الفمسطينية لمسمطة مستحقة ضريبية إيرادات المقاصة إيرادات وتعد

بشكؿ  الوطنية أجيزتيا خبلؿ مف تحصؿ ال ولكنيا الموقعة ما بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي،

 تحصيميا يتـ التي اإليرادات عف عبارة ىذه الضرائب عمى انيا الفمسطينية المالية وزارة فتعرؼ ،مباشر

 المالية وزارة إلى تحويميا ويتـ اإلسرائيمي، والجانب الفمسطينية السمطة بيف التجارية المعامبلت نتيجة

 ضريبة المضافة، القيمة ضريبة الجمارؾ، تشمؿ بحيث ،التي تعقد بشكؿ شيري المقاصة لجمسات وفقا

 الفمسطينييف العامميف مف تقتطع كانت التي الدخؿ ضريبة ذلؾ إلى إضافة الشراء، وضريبة المحروقات

 .(االكتروني الفمسطينية المالية )موقع وزارة إسرائيؿ داخؿ

 شيري، بشكؿ الموظفيف رواتب دفع في كبير بشكؿ المقاصة إيرادات عمى وتعتمد السمطة الوطنية

 السمطة، لدى المالي العمؿ إرباؾ الى عمييا المتفؽ مواعيدىا فيويؤدي عدـ التزاـ اسرائيؿ بدفعيا 

 مف النوع ليذا األىمية ىذه وتأتي بتقسيطيا، أو رواتبيـ دفع بتأخير إما المواطنيف عمى ذلؾ وينعكس

 مف%( 59) بنسبة أي 1997 عاـ في شيكؿ مميوف( 476) بمغت حيث الكبير، حجميا مف اإليرادات

فقد  2000اما في عاـ  والمنح، العامة اإليرادات صافي مف%( 36)و المحمية، اإليرادات إجمالي

 مف%( 41)و المحمية، اإليرادات إجمالي مف%( 63)لتشكؿ نسبة  ( مميوف شيكؿ587الى ) ارتفعت

التقرير السنوي لسمطة النقد ) 1997عف العاـ %( 23) بزيادة أي، والمنح العامة اإليرادات صافي

 .(2007الفمسطينية لعاـ 
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 شكمت السبلح االسرائيمي االقوى المقاصة فإيرادات 2002و  2001 عامي في الحرب اشتداد بعد أما

 المقاصة، إيرادات مف السمطة مستحقات بتحويؿ إسرائيؿ تقـ لـ 2001 عاـ ففي الفمسطينييف، لمعاقبة

 مف%( 24) شكمت والتي المستحقات تمؾ مف شيكؿ مميوف( 72) قامت بتحويؿ 2002وفي عاـ 

التقرير السنوي لسمطة النقد ) العامة اإليرادات إجمالي مف%( 7)و لمسمطة، المحمية اإليرادات إجمالي

 .(2007الفمسطينية لعاـ 

منذ بداية توقيع االتفاقيات  الفمسطينية لمسمطة المالية الموارد مف ىاـ مورد المقاصة إيرادات وتشكؿ

 الناتج مف%( 12.71بحيث شكمت ىذه االيرادات ) االقتصادية وخاصة بروتوكوؿ باريس االقتصادي

 2001 عاـ في أما ، 2000 عاـ في%( 14.25) إلى وارتفعت ،1997 في عاـ اإلجمالي المحمي

 إلى نسبتيا انعدمت فقد المقاصة، إيرادات مف السمطة مستحقات تحويؿ عف إسرائيؿ امتناعوبسبب 

%( 2.21) مف أكثر مساىمتيا تتجاوز لـ 2002 عاـ وفي العاـ، ذلؾ في اإلجمالي المحمي الناتج

 .(2007التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية لعاـ ) السنوات السابقةعف  كبيرا انخفاضا شكمةم

 بالنسبة كثيرا الحاؿ يختمؼ فمـ اإلجمالي، القومي الدخؿ في المقاصة إيرادات مساىمةاما فيما يتعمؽ 

 القومي الدخؿ في المقاصة إيرادات مساىمة معدؿ كاف 1997 عاـ ففي المساىمة، تمؾ لتطور

 تساىـ لـ 2001 عاـ اما في ،%(12.22) نحو 2000 عاـ في كانت بينما ،%(11.12) اإلجمالي

 .2002 عاـ في%( 2.02) وبمغت يذكر، بشيء اإليرادات تمؾ

 حيث، السمطة لخزينة بالغة أىمية ذات المقاصة أو الجباية محمية سواء الضريبية اإليرادات وتعتبر

 والمنح، العامة اإليرادات صافي مف% 52 ونحو المحمية، اإليرادات إجمالي مف% 85 شكمت نسبة

 صافي مف% 57 وبمعدؿ المحمية، اإليرادات إجمالي مف% 88 فشكمت نسبة 2000 عاـ في وكذلؾ

 .(2007التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية لعاـ ) والمنح العامة اإليرادات
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في الفترة ما بيف االعواـ  في تمويؿ النفقات الجارية ( دور االيرادات الضريبية3.2ويوضح الجدوؿ )

2000- 2002. 

 شيكل( )مميون  2002 -2000(: دور االيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية في الفترة 3.2جدول )

 2002 2001 2000 البيان
 987 1122 1449 اجمالي االيرادات العامة )صافي( والمنح

 994 1095 1199 اجمالي النفقات الجارية
 290 273 939 صافي االيرادات المحمية

 %29.18 %24.93 %78.32 نسبتيا الى النفقات الجارية
 295 275 939 اجمالي االيرادات المحمية

 213 183 828 االيرادات الضريبية )شاممة المقاصة(
 %21.43 %16.71 %69.06 نسبتيا الى النفقات الجارية

 82 92 111 االيرادات غير ضريبية
 %8.25 %8.40 %9.26 نسبتيا الى النفقات الجارية

 5 2 0 اإلرجاعات الضريبية
 2111سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي المصدر: 

ويتبيف لنا مف خبلؿ البيانات الواردة بالجدوؿ فيما يتعمؽ باإليرادات الضريبية الشاممة إليرادات 

، بينما شكمت نسبة 2000% في عاـ 69االسرائيمي بانيا شكمت نسبة المقاصة المحولة مف الجانب 

، وذلؾ بسبب المشاكؿ التي ترتبت عمى الحرب 2002و  2001% فقط في االعواـ 21% و16

بيذه الطريقة، االمر الذي كاف واضحا في المشاكؿ  فومعاقبة السمطة االسرائيمية لمفمسطينيي

لموظفيف اطة في تمؾ الفترة وما رافقيا مف انقطاع ألجور االقتصادية والمالية التي واجيت السم

والعامميف في القطاع الحكومي، وعمى الرغـ مف االزمة التي صاحبت ىذه الظاىرة اال اف السمطة 

 الوطنية لـ تتخذ أي اجراءات لضماف عدـ تكرارىا في المستقبؿ.

رادات الضريبية بيف االعواـ ( صافي المطالبة الفمسطينية الى مجموع االي4.2ويوضح الجدوؿ )

 كما يمي: 2002 -2000
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 شيكل( )مميون  2002 -2000الى مجموع االيرادات الضريبية  ةصافي المطالبة الفمسطيني(: 4.2جدول )

 المبالغ المحتجزة 2002 2001 2000 السنة
  169.5 156.4 149.7 صافي المطالبة الفمسطينية
  136.8 143.4 221.5 ضريبة المقاصة المحصمة

 (26.1) 32.7 13 (71.8) الفرق بين المحصل والمطموب
  1564 399 1695 مجموع االيرادات الضريبية

  %30 %39 %9 نسبة صافي المطالبة الى االيرادات الضريبية
  %25 %36 %13 نسبة المقاصة المحصمة الى االيرادات الضريبية

نسبة مجموع المستحقات التي لم تحصل الى 
 االيرادات الضريبية

10% 44% 31% 85% 

 ةدائرة االحصاء المركزية، صافي المطالبة الفمسطينيالمصدر: 

 دوالر، مميوف 149.7 تبمغ 2000 ويبيف لنا الجدوؿ السابؽ اف صافي المطالبة الفمسطينية في عاـ

 المبما بما حيف في الفمسطينية لذلؾ العاـ، الضريبية اإليرادات مجموع مف% 9 وىو ما يشكؿ

 مجموع مف% 13 وىو ما يشكؿ نسبة دوالر مميوف 221.5 الفمسطينية الخزينة لحساب بلفع المحصؿ

 بما حوالي المقاصة امواؿ مف ةوالفعمي المبالا المحصمة بيف الفرؽ أف أي ،ليا الضريبية اإليرادات

 الجانب لدىسابقا  محتجزة مقاصةمالية مف ال مبالا عف إفراج وىذا يعني وجود دوالر، مميوف 71.8

 في ىذا العاـ ايضا. اإلسرائيمي

% 39 شكمت التي دوالر، مميوف 156.4 الفمسطينية المطالبة صافي بمغتفقد  2001 عاـفي  أما

 الفمسطينية الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية، اإليرادات مجموع مف

 و المحصؿ بيف الفرؽ ، وكافالضريبية اإليرادات مجموع مف% 36 شكؿ الذي دوالر، مميوف 143.4

 .الضريبية اإليرادات مجموع مف% 44 نسبتو ما أي دوالر، مميوف 13 المقاصة مبالا مف الفعمي

 مف% 30 شكمت التي دوالر، مميوف 169.5 الفمسطينية المطالبة صافي بما 2002 العاـ وفي

 136.8 الفمسطينية الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية، اإليرادات مجموع

المبما المالي  بيف الفرؽ أف أي الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 25 شكؿ الذي دوالر، مميوف



68 
 

 اإليرادات مجموع مف% 31 نسبتو ما أي دوالر مميوف 32.7 المقاصة مبالا مف والفعمي المحصؿ

 .الفمسطينية الضريبية

كاف  لكف 2002 -2000 في االعواـ المقاصة مستحقات عف اإلسرائيمي الجانب إفراج وبالرغـ مف

 مما الجانبيف، بيف التجاري التبادؿ انخفاض يعني ، وىذاالفمسطينية المطالبة مبالا في انخفاض ىناؾ

 الجانب اقتصاد تأثير مدى وىذا دليؿ واضح ايضا عمى ،الضريبية اإليرادات مبالا انخفاض إلى أدى

 .بشكؿ واضح الفمسطيني االقتصاد عمى اإلسرائيمي

 (2005 -2003ثانيا: ايرادات المقاصة في الفترة )

كما تبيف لنا باالعتماد عمى  2002، وتقمصت في عاـ 2001في  المقاصة إيراداتانقطعت  أف بعد

ت بمغ حيث ،2003 عاـ في ممحوظ بشكؿت ىذه االيرادات الى االرتفاع عادبيانات المرحمة السابقة، 

 في مميوف( 476) بمبما مقارنة ،شيكؿ مميوف( 472) مقاصة كإيرادات إسرائيؿ مف المحولة األمواؿ

 شيكؿ مميوف( 713) إلى ت النسبةوصمف 2004 عاـ . اما في%1 بنسبة بانخفاض أي ،1997عاـ 

 ليسجؿ 2005 عاـ في المقاصة إيرادات تدفؽ واستمر ،1997 عاـ عف% 50 بارتفاع بمقدار أي

 ،2004عاـ  عف% 25ليحقؽ زيادة بنسبة  شيكؿ مميوف( 894) السابقة الفترة في لو مستوى أعمى

 في المستحقات تمؾ تحويؿ إسرائيؿ استمرار إلى المقاصة إيرادات حجـ في الكبير التطور ذلؾ ويرجع

 الذي المالي اإلصبلحلسياسة  ةاتباع السمطة الفمسطيني إلى إضافة ،أي تأخير دوف ةالمحدد المواعيد

 . (2117التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية لعاـ ) 2002مف عاـ  حزيراف في بدأ

 اإليرادات صافي مف% 35و المحمية، اإليرادات إجمالي مف% 62 نحو المقاصة إيرادات وشكمت

 إجمالي مف% 68 وصمت الى قد المقاصة إيرادات كانت بينما ، 2003 عاـ في والمنح العامة

 مف الرغـ وعمى لكنيا ، 2004 عاـ في والمنح العامة اإليرادات صافي مف% 51و المحمية، اإليرادات
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 إجمالي مف% 65 شكمت بحيث 2005 عاـ في قميبل لتنخفض عادت حجميا في الكبيرة الزيادة

في نسب  البسيط التراجع ويعود ىذا والمنح، العامة اإليرادات صافي مف% 45 و المحمية، اإليرادات

 أو الضريبية غيرال وا الضريبية كانت سواء العامة اإليرادات حجـ ارتفاع إلى مشاركة ايرادات المقاصة

 .المقاصة إيرادات عمى فقط الزيادة تقتصر ولـ الخارجية، والمساعدات المنح

، فبل يخفى القومي والدخؿ اإلجمالي المحمي ناتجلم بالنسبة المقاصة إيرادات وما زاؿ يتضح لنا اىمية

قامت بو السمطة باإلضافة  الذي المالي فاإلصبلح اىمية ىذا المورد المالي بالنسبة لمسمطة الوطنية،

 ممحوظ وبشكؿ ساعد ،بشكؿ منتظـ مسمطةالمقاصة ل مستحقاتبدفع  الفترةىذه  في إسرائيؿ التزاـ الى

 اإلجمالي الناتج إلى النسبة تمؾ بمغت حيث القومية، الحسابات إلى المقاصة إيرادات نسبة ارتفاع في

عمى التوالي،  2005، 2004، 2003 األعواـ في( %19.61%(، )16.98%(، )12.59: )المحمي

 المحمي، اإلجمالي الناتج إلى المحميةااليرادات  صافي نسبة عمى التحسف ذلؾ انعكاس إلى أدى مما

 .الترتيب عمى ذاتيا األعواـ في( %30.05%(، )25.01%(، )19.92)بنسبة  وكانت

 عمى اإلسرائيمي الجانب قبؿ مف المفروضة واإلغبلؽ الحصار حالة أفف 2003 العاـ نياية حموؿ معو 

 الحالة ىذه أف عمى اإلحصائية المعطيات وتدؿ الرابع، عاميا وصمت قد غزة وقطاع الغربية الضفة

 في الثقيمة لؤلسمحة واستخداـ التجوؿ ومنع االحتبلؿ إلعادة متكررة عمميات مف عميو اشتممت ما مع

 الفمسطيني االقتصاد قطاعات معظـ عمى دمار مف ذلؾ كؿ خمفو ما ومع بالسكاف، المكتظة المناطؽ

 بشكؿ واضح. ومعيشي اقتصادي تدىور إلى أدت قد ومرافقو،

 أف فيو شؾ ال ومما االقتصادي األداء في طفيؼ تحسف تحقؽ إلى اإلحصائية البيانات وتشير

 السمبي لمتأثير كقناة رئيسيا دورا لعب قد الخاص القطاع قبؿ مف االستثمار في التاـ شبو االنييار

 الماضية عواـاأل خبلؿ فمسطيف في والمعيشية االقتصادية األوضاع عمى واإلغبلؽ الحصار لسياسة
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 ىذه كؿ الغربية، الضفة في الفصؿ جدار إنشاء يخمفو يزاؿ وال خمفو ما كاف التردي حدة مف زاد ومما

 بالتالي عاـ بشكؿ الفمسطينية الضريبية اإليرادات عمى السمبي التأثير في ساعدت مجتمعة العوامؿ

 .خاص بشكؿ المقاصة إيرادات عمى

-2003( التالي دور االيرادات الضريبية في تمويؿ النفقات الجارية في الفترة 5.2ويوضح الجدوؿ )

 بشكؿ مفصؿ. 2005

 .شيكل()مميون  2005 -2003االيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية في الفترة  (: دور5.2جدول )

 2005 2004 2003 البيان
 2006 1403 1367 اجمالي االيرادات العامة )صافي( والمنح

 1650 1371 1067 اجمالي النفقات الجارية
 1370 1050 747 صافي االيرادات المحمية

 %83.03 %76.59 %70.01 الجاريةنسبتيا الى النفقات 
 1370 1050 763 اجمالي االيرادات المحمية

 1125 904 639 االيرادات الضريبية )شاممة المقاصة(
 %68.18 %65.94 %59.89 نسبتيا الى النفقات الجارية

 245 146 124 االيرادات غير ضريبية
 %14.85 %10.65 %11.62 نسبتيا الى النفقات الجارية

 0 0 16 اإلرجاعات الضريبية
 2111سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي المصدر: 

يتبيف لنا مف خبلؿ البيانات الواردة بالجدوؿ السابؽ فيما يتعمؽ باإليرادات الضريبية الشاممة إليرادات 

 ،2003% مف النفقات الجارية في االعواـ 68%، 66%، 60المقاصة بانيا شكمت تقريبا نسبة 

عمى التوالي، وىذا دليؿ تنامي االعتماد عمى ىذا المورد المالي مرة اخرى مف قبؿ  2005، 2004

 السمطة بعد تراجعو في المرحمة السابقة.

( صافي المطالبة الفمسطينية الى مجموع االيرادات الضريبية بيف االعواـ 6.2ويوضح الجدوؿ )

 كما يمي: 2005 -2003
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 .شيكل()مميون  2005 -2003الى مجموع االيرادات الضريبية  ةالفمسطيني صافي المطالبة(: 6.2جدول )

 المبالغ المحتجزة 2005 2004 2003 السنة
  288.1 238.2 190.5 صافي المطالبة الفمسطينية
  168.8 236.4 173.8 ضريبة المقاصة المحصمة

 137.8 119.3 1.8 16.7 الفرق بين المحصل والمطموب
  1270 1313 1232 الضريبيةمجموع االيرادات 

  %23 %18 %15 نسبة صافي المطالبة الى االيرادات الضريبية
  %13 %18 %14 نسبة المقاصة المحصمة الى االيرادات الضريبية

نسبة مجموع المستحقات التي لم تحل الى االيرادات 
 الضريبية

14% 13% 14% 41% 

 ةالمطالبة الفمسطينيدائرة االحصاء المركزية، صافي المصدر: 

 دوالر، مميوف 190.5 قد بمغت 2003 العاـ فييبيف الجدوؿ السابؽ اف صافي الطالبة الفمسطينية 

 فعبل المحصؿ المبما بما حيف في ،الفمسطينية الضريبية اإليرادات مجموع مف%  15 شكمت التي

 الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 14 شكؿ الذيو  دوالر مميوف 173.8 الفمسطينية الخزينة لحساب

والذي بما  المقاصة مبالا مف الفعمي و المحصؿ بيف الفرؽ أف أي ،متأخرات لتسديد استخدـ والباقي

 .الضريبية اإليرادات مجموع مف% 14 نسبتو ماو  دوالر مميوف 16.7حوالي 

 مف ابتداء اإلسرائيمي الجانب قبؿ مف والمحتجزة سابقة سنوات عف المحققة المقاصة مبالا حولت وقد

 لتسديد استخداميا طريؽ عف أو مباشر بشكؿ إما دوالر، مميوف 302 مبما 2003 العاـ مطمع

 المتوقع مف وكاف دوالر، مميوف 525 مع مقارنة وذلؾ اإلسرائيمية، الكيرباء لشركة وخاصة متأخرات،

 نفاذ بعد آب شير منذ التحويؿ توقؼ إلى رئيسي بشكؿ التبايف ىذا ويعود ،2003 العاـ في تحويميا

 الحجوزات رفع أجؿ مف تبذؿ اجيود ىناؾ أف ومع إسرائيؿ، في قضائية بأوامر المحجوز غير الرصيد

 لدعـ المخصصة الخارجية المساعدات في ممحوظ تراجع مع تزامف قد التحويؿ وقؼ أف إال القضائية،

 اجد ميـ ىو ما بيف المفاضمة الى يومي شبو بشكؿ لمجوء االضطرار في انعكس نحو وعمى الخزينة

 لوزارة المالية الفمسطينية. األزمات كإدارة ميـ ىو وما
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 مف% 18 شكمت التي دوالر، مميوف 238.2 الفمسطينية المطالبة صافي بما 2004 عاـفي  أما

ما قيمتو  الفمسطينية الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية، اإليرادات مجموع

المبما  بيف الفرؽ أف أي الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 18 شكؿ الذي دوالر مميوف 236.4

 اإليرادات مجموع مف% 13 نسبتو ما أي دوالر، مميوف 1.8 المقاصة مبالا مف والفعمي المحصؿ

 .الضريبية

 مف%  23 شكمت التي دوالر مميوف 288.1 الفمسطينية المطالبة صافي بمغت 2005 العاـ وفي

 168.8 الفمسطينية الخزينة لحساب فعبل المحصؿ المبما بما حيف في الضريبية، اإليرادات مجموع

 المحصؿ بيف الفرؽ أف أي الضريبية، اإليرادات مجموع مف% 13 حوالي شكؿ الذي دوالر، مميوف

 الضريبية اإليرادات مجموع مف% 14 نسبتو ما أي دوالر مميوف 119.3 المقاصة مبالا مف والفعمي

 .الفمسطينية

 ارتفاع ىناؾ لكف 2005 -2003 الجانب لدى المحتجزة المبالا في اارتفاع ىناؾ أفمما سبؽ  يبلحظ

 الفمسطيني واالسرائيمي، الجانبيف بيف التجاري التبادؿ ارتفاع يعني وىذا الفمسطينية المطالبة مبالا في

 الجانبيف بيف التجارية العبلقات رجوع يبيف وىذا الضريبية، اإليرادات مبالا ارتفاع وىذا ىو السبب في

بعد اف كاف قد تدىور في المرحمة السابقة ألسباب  النسبي االقتصادي السياسي االستقرار بسبب

 .سياسية مختمفة

بحيث  ،في االقتصاديف الفمسطيني واالسرائيمي التطور وفي ىذه الفترة يمكننا ايضا التطرؽ الى نسبة

( بعض المقارنات ما بيف االيرادات الضريبية الفمسطينية واالسرائيمية خبلؿ 7.2الجدوؿ )يوضح 

 كما يمي: 2005 -1995االعواـ ما بيف 
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 .شيكل()مميون  2005 -1995مع الجانب االسرائيمي  ةمقارنة تغير مجموع االيرادات الضريبية الفمسطيني(: 7.2جدول )

مجموع االيرادات الضريبة  السنة
 الفمسطينية

مجموع االيرادات  نسبة التغيير
 الضريبية االسرائيمية

 نسبة التغيير

1995 589  17142  
1996 979 66% 18905 10% 
1997 1005 3% 19223 2% 
1998 1232 23% 18729 -3% 
1999 1564 27% 18968 1% 
2000 1695 8% 20252 7% 
2001 399 -76% 9128 -55% 
2002 557 40% 19011 108% 
2003 1232 121% 19967 5% 
2004 1313 7% 21149 6% 
2005 1270 3-% 1360 -14% 

 (2002المصدر )عبد الرازؽ، 

 الجانب اقتصاد ألف بيف الجانبيف وذلؾ المبالا لمقارنة مجاؿ الومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ انو 

 الضريبية اإليراداتويتضح لنا اف  أكثر بكثير مف االقتصاد الفمسطيني، ومتقدـ متطور اإلسرائيمي

 خبلؿ اإلسرائيمي الجانب لدى ،%10 التغير وبما ،%66 بنسبة اممحوظ اتغير  حققت الفمسطينية

 الجانب مع االتفاؽ وبعد لصبلحيات الفمسطينية السمطة استبلـ بعد وذلؾ ،(1996- 1995) السنوات

 الضريبية اإليرادات مجموع بما فقد ،ىذا العاـ في النسبي السياسي االقتصادي واالستقرار اإلسرائيمي

 ُيبلحظ دوالر، مميوف( 17142) اإلسرائيمي الجانب لدى بمغت بينما دوالر، مميوف( 589) الفمسطينية

 مجموع مف بكثير اكبر الفمسطينية الضريبية اإليرادات لمجموع والتطور االرتفاع نسبة أفمف ذلؾ 

 .اإلسرائيمية الضريبية اإليرادات

 لدى %2 التغير وبما ،%3 بما اتطور  الضريبية اإليرادات حققت( 1996 -1995) العاـ اما في

 في% 23 إلى التطور ليصؿ 1998 العاـ في ممحوظ بارتفاع النسبة وواصمت اإلسرائيمي، الجانب
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كاف  1999 عاـ في أما اإلسرائيمي، الجانب لدى% 3 إلى وتراجعت الفمسطينية، الضريبية اإليرادات

 الجانب لدى% 1 إلى التغير وصؿ بينما الفمسطينية الضريبية اإليرادات% 27 بما اتغير  ىناؾ

 .اإلسرائيمي

يرادات الفمسطينية الضريبية اإليراداتفي % 8 إلى انخفضت ىذه النسبة لتصؿ 2000 وفي عاـ  وا 

 العامة اإليرادات أفب في ىذا الجانب نبلحظو  ،%7 إلى وصمت أقؿ بنسبة تغيرت اإلسرائيمي الجانب

 ةالفمسطيني السمطة تولت التي اتساع المناطؽ الجغرافية بسبب وذلؾ واضحة بصورة ارتفعت قد المحمية

في السياسات االدارية  الكبير التطور إلى االرتفاع ىذا مف جزء يعودو  االقتصادية، الصبلحيات فييا

تقارير الموازنة العامة، ممفات المجمس التشريعي  مجموعة) الفمسطينية العامة اإليرادات إدارةالذي تميزت بو 

 .(الفمسطيني، وزارة المالية الفمسطينية

مف عاـ الى  النموب تميزت اإليرادات أف ايضا نبلحظ (7.2بيانات الواردة في الجدوؿ )الومف خبلؿ 

 ذلؾ،  2000 -1996 العاـ بيف ما اممحوظ انمو  حققت الضريبية ذلؾ اف في السبب ويعزى ،اخر

 باإلضافةليا،  الخاضعة المناطؽ باقي عمى الضريبي نفوذىا مف وسعت 1996 العاـ في السمطة فال

 بالمقابؿ السابقة، األعواـ مف المقاصةب افراج اسرائيؿ عف المستحقات السابقة لمسمطة والخاصة إلى

 عاـ بعد واصؿبشكؿ مت لتنمو عادت ولكنيا 1998 العاـ في الضريبية لئليرادات مستوى أدنى كاف

 .(2000)مجمة جامعة النجاح الوطنية لؤلبحاث،  .2000

 أكبر بشكؿر التغي لكف الجانبيف، لدى الضريبية اإليرادات في ممحوًظا تراجعا 2001 العاـ وشيد

 بسبب وذلؾ ،%55 فقد وصؿ  اإلسرائيمي الجانباما  % 76 إلى وصؿ الفمسطينية لئليرادات

 الضرائب إيرادات عمى بشكؿ سمبي أثرت التي واالغبلقات االنتفاضةالسياسات االسرائيمية التي رافقت 

 التغير وصؿ  ممحوظا ارتفاعاااليرادات الضريبية الفمسطينية  شيد 2002 ، وبعد ذلؾ في الفمسطينية
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 الضريبية اإليرادات مف أكبر بنسبة ارتفعتفقد  اإلسرائيمي الجانب إيرادات أما ،%40 فيو الى نسبة

 .%108 لتبما الفمسطينية

 الضريبية اإليرادات في% 121 ليبما 2003 وبعد ذلؾ استمر االرتفاع في الضرائب في عاـ

 وارتفعت ،%5 نسبة بمغتبحيث  اإلسرائيمي لمجانب الضريبية اإليرادات ارتفعت بينما الفمسطينية،

في % 7 إلى التغيرفقط كاف التغير بسيط لتصؿ فيو نسبة  2004 العاـ في، اما الضريبية اإليرادات

 الضريبية اإليرادات وتراجعت اإلسرائيمي لجانبفي ايرادات ا% 6 و الفمسطينية الضريبية اإليرادات

 الجانب لدى% 14وصؿ التراجع الى  بينما الفمسطينية الضريبية اإليراداتفي % 3 لتبما لمجانبيف

 (الموازنة العامةمجموعة تقارير ي )اإلسرائيم

 (2007 -2006ثالثا: ايرادات المقاصة في الفترة )

 بشكؿ مرة اخرى انخفضتعادت و  2005 -2003بعد تنامي ايرادات المقاصة في الفترة ما بيف 

 نجاحكأداة لمضغط عمى السمطة الفمسطينية بسبب  إسرائيؿ استخدمتيا أف بعد 2006 عاـ في واضح

% 52 بمعدؿ بحيث انخفضت ،2006 عاـ مطمع أجريت التي التشريعية االنتخابات في حماس حركة

(، 894، مقابؿ )2006 عاـ شيكؿ فقط مميوف( 344)بتحويؿ  إسرائيؿبحيث قامت  ،2004 عاـ عف

 عمى التوالي. 2004، 2005( مميوف دوالر في عاـ 713)

 الدكتور رئاسةب جديدة حكومة وتشكيؿ غزة قطاع عمى حماس حركة سيطرة وبعد 2007وفي عاـ 

 ارتفاع إلى أدى االمر الذي المقاصة إيرادات مف السمطة مستحقات عف إسرائيؿ أفرجت ،فياض سبلـ

 بما حيث ، 2004 عاـ عف% 85 بمعدؿ 2007 عاـ في ذي سممتو اسرائيؿ لمسمطةال المبما

 .تقريبا شيكؿ مميار( 1.32)
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% في 68 شكمت أف بعد 2007 عاـ في% 80 إلى المحمية اإليرادات إجمالي إلى نسبتيا وارتفعت

 في والمنح العامة اإليرادات صافي مف% 45 نحو شكمت وكذلؾ التوالي، عمى 2006، 2004عامي 

 اإليرادات صافي مف% 51 نحو ىذه االيرادات شكمتو  ،2006 العاـ في% 20 مقابؿ ،2007 عاـ

 الذي المحمية اإليرادات صافي عمى كبير بشكؿ المقاصة إيرادات زيادة أثر وانعكس والمنح، العامة

، المراقب االقتصادي واالجتماعي) 2006 عاـ في% 31 كاف بنسبة أف بعد% 54 ليصؿ الى ارتفع

2011). 

وبسبب الممارسات  2006ونبلحظ مف خبلؿ البيانات الخاصة بيذه السنوات وخاصة في عاـ 

 حيث لمسمطة، القومية الحسابات في المقاصة إيرادات مساىمة عمى االسرائيمية القمعية والتي أثرت

 ونسبة ،%(7.96) بحواؿ المحمي اإلجمالي الناتج إلى نسبتيا لتصؿ 2006 عاـ في انخفضت

 لتصؿ ارتفعت 2007 عاـ في مساىمتيا أما ،%(7.29)الى  اإلجمالي القومي الدخؿ في مساىمتيا

 بينما كاف  اإلجمالي، القومي الناتج في%( 26.39)و المحمي، اإلجمالي الناتج في%( 28.94) إلى

 أما المحمي، اإلجمالي الناتج %( مف35.48) قد وصؿ الى ذاتو العاـ في المحمية اإليرادات صافي

 لنفس العاـ. (%32.36حوالي ) فبما المحمي اإلجمالي الدخؿ في ومساىمت

 2007 -2006في الفترة ( دور االيرادات الضريبية في تمويؿ النفقات الجارية 8.2ويبيف الجدوؿ )

 كالتالي:
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 .شيكل()مميون  2007 -2006(: دور االيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية في الفترة 8.2جدول )

 2007 2006 البيان
 2938 1741 اجمالي االيرادات العامة )صافي( والمنح

 2032 1050 اجمالي النفقات الجارية
 1616 722 صافي االيرادات المحمية

 %79.53 %68.76 نسبتيا الى النفقات الجارية
 1642 722 اجمالي االيرادات المحمية

 1520 565 االيرادات الضريبية )شاممة المقاصة(
 %74.8 %53.81 نسبتيا الى النفقات الجارية

 122 157 االيرادات غير ضريبية
 %6 %14.95 نسبتيا الى النفقات الجارية

 25 0 الضريبيةاالرجاعات 
 2111سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي المصدر: 

ويتضح لنا مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ بأف نسبة االيرادات الضريبية والتي تشمؿ ايرادات 

، ووصمت الى 2006% في عاـ 53.8المقاصة قد ارتفعت نسبتيا في النفقات الجارية بحيث شكمت 

وىذا دليؿ واضح عمى االعتماد المتواصؿ عمى ىذا المورد المالي بالنسبة ، 2007% في عاـ 74.8

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية.

 (2010 -2008رابعا: ايرادات المقاصة في الفترة )

(، 1.09(، )1.14) فسجمت الفترة  ىذه في متواصؿ بشكؿ المقاصة إيراداتوبعد ذلؾ استمر نمو 

( 0.713) سجمت أف بعدعمى التوالي،  2010 -2008بيف ( مميار شيكؿ في االعواـ ما 1.24)

 الفترة ىذه في المحمية اإليرادات صافي في كبير نمو إلى أدى ، االمر الذي2004 عاـ في مميار

(، 1.56(، )1.78) المحمية اإليرادات صافي بما حيث % عمى التوالي،81%، 48%، 70 بمعدؿ

 مف%  63%، 65%، 60 المقاصة إيرادات بذلؾ وشكمت ،( مميار شيكؿ في االعواـ ذاتيا1.9)
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% 39%، 37%، 30 فكاف والمنح العامةت اإليرادا صافي مف نسيتيا أما المحمية، اإليرادات إجمالي

 في االعواـ ذاتيا.

أي ما نسبتو  المحمية، اإليرادات إجمالي مف% 68 حوالي 2004 عاـ المقاصة إيرادات حصةوبمغت 

 في حدثت التي الكبيرة الزيادة مف الرغـ وعمى أنيا أي والمنح، العامة اإليرادات صافي مف% 51

 إلى ذلؾ عودوي ،2010 -2008 الفترة في الحصص تمؾ مف أكبر حصة شكمت المقاصة إيرادات

 شمؿ ولكنو المقاصة إيرادات عمى والذي لـ يكف فقط العامة اإليرادات حجـ عمى حدث الذي التحسف

 دعـالذي ساىـ ب الخارجية والمساعدات المنح بما فييا جانب لمسمطة العامة اإليرادات أنواع مختمؼ

(، 1.98) الخارجي الدعـ مف السمطة لخزينة ورد ما مجموع فكاف ،موازنة السمطة بشكؿ ممحوظ

 .(المراقب االقتصادي واالجتماعي) ( مميار شيكؿ في ىذه الفترة1.28(، )1.40)

 العمؿ بدأ التي الفمسطينية والتنمية اإلصبلح خطة ىدفت اليو ما مع ويعد ىذا التغير ايجابيا ومتفقا

 مف السمطة مستحقات بتحويؿ الفترة ىذه في إسرائيؿ التزمت فقد ،2008 عاـ مطمعفي  تنفيذىا عمى

 لدعـ السابقة باألعواـ مقارنة كبيرا خارجيا ماليا دعما السمطة الى جانب استبلـ المقاصة، إيرادات

 عف الكمي االستغناء عف عزميا الفترة ىذه بعد السمطة تعمف ألف أدى ما ليا، الجارية الموازنة

 التطويرية والمصروفات العاـ االستثمار عمى واقتصارىا الجارية الموازنة لدعـ الخارجية المساعدات

 .(2008 وزارة التخطيط الفمسطينية،)

 بيف الواقعة الفترة في الجارية النفقات تمويؿ في الضريبية االيرادات( دور 9.2ويوضح الجدوؿ )

 :كالتالي 2010 -2008 االعواـ
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 (.شيكل مميون) 2010 -2008 الفترة في الجارية النفقات تمويل في الضريبية االيرادات دور(: 9.2) جدول

 2111سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي المصدر: 

يبيف لنا الجدوؿ السابؽ اف مدى مساىمة االيرادات الضريبية مجتمعة في تمويؿ النفقات الجارية في 

قد ازدادت بشكؿ عاـ، بما في ذلؾ االيرادات الضريبية الشاممة  2010 -2008الفترة بيف االعواـ 

%( عمى الترتيب، وىذا 63.12%(، )49.43%(، )49.89لممقاصة والتي بمغت مساىمتيا بمعدؿ )

ال يعني تراجعا في حجـ االيرادات الضريبية بؿ جاء ذلؾ بسبب االعتماد عمى موارد مالية اخرى 

 تمثمت بالمنح والمساعدات الخارجية التي ازدادت في ىذه الفترة.

 يكف لـ التجاري التبادؿ حجـ عمى والتجارية االقتصادية لبلتفاقيات المباشر األثر ومف ىنا نبلحظ بأف

 تتضمف التي ليا المحمية اإليرادات السيما الفمسطينية الوطنية لمسمطة العامة اإليرادات عف معزؿ في

 اإليرادات مف%  53 الضريبية اإليرادات بمغت حيث ضريبية، وغير ضريبية إيرادات بلتياتفصي في

 الضرائب مف أنواع عدة بيف طردية فالعبلقة المحمية، اإليرادات مف بالمتوسط %83 و العامة،

 العالـ  مع التجاري التبادؿ حجـ وبيف جية مف والمقاصة المكوس الجمارؾ، المضافة، القيمة كضريبة

 واتجاه التجاري التبادؿ حجـ اتجاه بيف واضح اتساؽ بوجود ذلؾ ويتجمى أخرى، جية مف الخارجي

 – 1995 األعواـ في انو المبلحظ فمف ،2010 - 1995 األعواـ في لمسمطة المحمية اإليرادات

 2010 2009 2008 البيان
 3177 2951 3758 اجمالي االيرادات العامة )صافي( والمنح

 2720 2816 2826 الجاريةاجمالي النفقات 
 1900 1549 1780 صافي االيرادات المحمية

 %69.88 %55.01 %62.99 نسبتيا الى النفقات الجارية
 1987 1676 1896 اجمالي االيرادات المحمية

 1717 1392 1410 االيرادات الضريبية )شاممة المقاصة(
 %63.12 %49.43 %49.89 نسبتيا الى النفقات الجارية

 271 284 486 االيرادات غير ضريبية
 %9.95 %10.09 %17.2 نسبتيا الى النفقات الجارية

 87 127 116 اإلرجاعات الضريبية
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 التبادؿ حجـ بما وعندما المحمية، اإليرادات حجـ ازداد التجاري التبادؿمع زيادة الحجـ  1999

 كاف دوالر، مميوف( 3,673) 2000 عاـ في االنخفاض قبؿ 1999 عاـ في ذروتو لمسمطة التجاري

 انخفاض وعند العاـ، لنفس دوالر مميوف( 782.1) مستوياتو أعمى في المحمية اإليرادات حجـ اأيض

 عاـ في كاف عما%( 50) مف أكثر إلى 2002 عاـ في مستوياتو أدنى إلى التجاري  التبادؿ حجـ

 الطردية فالعبلقة ،1999 عاـ في عنيا%( 60) مف بأكثر المحمية اإليرادات انخفضت 1999

 .(2006)الخطيب،  واضحة

 (2016 -2011: ايرادات المقاصة في الفترة )خامسا

، 2016 -2011يوضح ىذا القسـ ايضا االيرادات الخاصة بميزانية السمطة الفمسطينية خبلؿ االعواؿ 

اعتماد ايرادات السمطة عمى امواؿ المقاصة المأخوذة مف الجانب االسرائيمي في والتي توضح مدى 

 الفترة الحالية، والجداوؿ التالية توضح ىذه النسب كما يمي:

وتشتمؿ االيرادات الضريبية وااليرادات غير الضريبية وايرادات المقاصة،  مقدار االيرادات: .1

 ( ىذه النسب كالتالي:10.2ويوضح الجدوؿ )

 المتعمقة بالضرائب )مميون شيكل(  2016 -2011لألعوام الميزانية يرادات (: ا10.2)جدول 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

 2391.8 2354.1 2148.8 2157.2 1844.3 1726.8 ايرادات ضريبية

 2291.6 968.6 965.6 921.3 930.5 915.2 ايرادات غير ضريبية

 8930.2 7988.2 7331 6102.8 5616.8 5095.2 ايرادات المقاصة
  2116 -2111التقارير المالية الشيرية لؤلعواـ مف صدر: مال

ونبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ بأف اعمى نسبة مف االيرادات كانت لصالح ايرادات المقاصة وذلؾ 

 االلتزاـ أساس عمى المقاصة عبر المحولة اإليرادات نسبة شكمت لقد، و 2016 -2011خبلؿ االعواـ 

بحيث تراوحت ما بيف  الفمسطينية، السمطة إيرادات إجمالي النسبة االعمى مف األعواـىذه  خبلؿ
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مميوف شيكؿ، وال يخفى عمينا مدى الفرؽ ما بيف حجـ االيرادات المحولة عبر  8930 -5095

 مدى يعكس مما لعامة؛ا اإليرادات إجمالي مف ضريبيةالالمقاصة مقارنة باإليرادات الضريبية وغير 

 الحكومي لئلنفاؽ اإلسرائيمي الجانب مع المقاصة خبلؿ مف وؿُ حي ام عمى الفمسطينية السمطة اعتماد

 بشكؿ كبير ومدى اعتمادىا عمى ىذه االمواؿ.

وبسبب النسبة العالية التي تشكميا امواؿ المقاصة في ميزانية السمطة تفاصيل ايرادات المقاصة:  .2

تشتمؿ المقاصة عمى االمواؿ المأخوذة يا، بحيث مالمالية التي تشم تتوضيح اىـ اإليراداال بد لنا مف 

مف الجمارؾ، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المحروقات، وضريبة الشراء، وضريبة الدخؿ، وبعض 

 ( تفاصيؿ ىذه االيرادات كما يمي:11.2المصادر االخرى، ويوضح الجدوؿ )

  2016 -2011لألعوام  ايرادات المقاصة )العممة بالشيكل(تفاصيل (: 11.2جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ايرادات المقاصة

 3167 2921.1 2520.5 2073.4 1974 1803.4 الجمارك

 2686.2 2276.2 2278.3 2016.5 1860.8 1620.1 ضريبة القيمة المضافة

 2970.9 2773.8 2474.2 1970.5 1758.1 1635.5 ضريبة المحروقات

 9.9 6.2 6.6 2.6 15 0 ضريبة الشراء

 36 23.3 51.4 39.9 8.8 29.5 ضريبة الدخل

 80 0 0 0 0 6.8 اخرى
 2116 -2111التقارير المالية الشيرية لؤلعواـ مف المصدر: 

 ( السابؽ بأف اىـ المصادر المالية التي تحتوييا المقاصة ىي تابعة لكؿ مف11.2يبيف لنا الجدوؿ )

ضريبة القيمة المضافة وضريبة المحروقات، وبمقارنة النتائج الواردة فيو يتضح لنا مقدار اعتماد 

عمى استيراد المحروقات مف اسرائيؿ بحيث تسترجع النسبة االعمى مف امواؿ  ةالسمطة الفمسطيني
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 2.9 تقريبا الى 2016المقاصة نتيجة شراء المحروقات مف اسرائيؿ ووصمت ىذه القيمة في عاـ 

تقريبا الى  2016مميوف شيكؿ، باإلضافة الى التأثير الكبير لضريبة قيمة الدخؿ التي وصمت في عاـ 

 مميوف شيكؿ. 2.7

 تأثير المقاصة عمى االيرادات الضريبية الفمسطينية 7.2

 التأثير االيجابي لممقاصة عمى االيرادات الضريبية 1.7.2

الضريبية الخاصة بالسمطة الوطنية الفمسطينية، ويمكف لعبت المقاصة دورا كبيرة عمى االيرادات 

 :(2007)حميض،  تمخيص اىـ التأثيرات االيجابية في ىذا الجانب بما يمي

 عند التأثير وظير ،ةلمسمطة الفمسطيني العامة الموازنة تمويؿ في كبيرا دوراامواؿ المقاصة  لعبت .1

 .1997 العاـ في كمطالبة% 16 بنسبة اإليرادات ارتفعت حيث الموازنة في كبند دخوليا

لمجانب  السمطة عمى المستحقة الفواتير مف ميمة جوانب تغطية في ىذا المورد المالي أىميو .2

 الرواتب، فاتورة مف% 30 نسبة تغطي فيي الرواتب االسرائيمي، باإلضافة الى استخداميا في دفع

 .الضريبة مف المالي اليدؼ تحقؽ وبالتالي ىي

 فيي خزينة الدولة ومصمحة المموليف مصالح بيف التوازف مف نوع وجود المقاصة الىامواؿ  تؤدي .3

 .المباشرة غير الضرائب مف نوع

 ال ومحموؿ ممتاز، ديفىو  وحسب ما نصت عميو االتفاقات االقتصادية المقاصة ضريبة ديف إف .4

اعتباره ديف ممتاز  بيف االطراؼ المختمفة، وبالتالي  صحتو في المنازعة رغـ األداء وواجب مطموب،

 تحصيؿ حؽ الضريبية لئلدارة يوفر مما اآلخريف، والدائنيف األخرى، الديوف سائر عمى يتقدـ يجعمو

 الدائنيف، بيف المساومة لقاعدة التنفيذ عند الديوف كباقي يخضع وال كامؿ، بشكؿ الضريبي الديف

 ة.التصفي أو اإلفبلس حالة في خاصة
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 الذي يمكنيا مف خبللو تغطية الفمسطينية المالية وزارة اماـ الوحيد المصدرتعتبر امواؿ المقاصة  .5

 الصفقة حدوث عمى يدؿ الذي المستند أو الوثيقة وىو والغذائية، الصناعية الفمسطينية الصادرات قيمة

 .الضريبية الواقعة تحقؽ أي

 المستورد إلى اإلسرائيمي التاجرليا او  المنتجسواء  المصدر مف الصادرة المقاصة فاتورةتعتبر  .6

 الجانب مف المضافة القيمة ضريبة السترداد الفمسطينية المالية لوزارة التاجر يسمميا والتي الفمسطيني

 .والغذائية الصناعية الفمسطينية الواردات يغطي الذي الوحيد المصدرتعتبر  اإلسرائيمي

 الفمسطيني الجانبيف يبف المنقولة بالبضائع االعتراؼ عدـ في المقاصة فواتير مف اليدؼ يتمثؿ .7

 البضائع وحركة االقتصادية العبلقات تنظيـ بيدؼ وذلؾ الفاتورة ىذه خبلؿ مف إال اإلسرائيمي والجانب

 .اإلسرائيمي لمجانب الخارجة أو لمداخؿ القادمة سواء والخدمات والسمع

 الضفة مشتريات معظـ ألف وذلؾ ،سابقا لسمطةلخزينة ا إيراد أكبر تشكؿ المقاصة فواتير كانت .8

 .اإلسرائيمي الجانب مف ىي غزة وقطاع الغربية

 صحة وكذلؾ اإلسرائيمي الجانب لدى الفمسطينية السمطة استحقاقات لمعرفة وسيمةتعتبر المقاصة  .9

 .اإلسرائيمي الجانب مطالبة
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 التأثير السمبي لممقاصة عمى االيرادات الضريبية 2.7.2

بالرغـ مف التأثيرات االيجابية التي تمعبيا المقاصة عمى مستوى الميزانية الفمسطينية، اال اف ليا العديد 

 :(2007)حميض،  مف التأثيرات السمبية في ىذا الجانب ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

حسب االتفاقيات بيف الجانيف الفمسطيني  منيا المرجوة الفوائد إعطاء في المقاصة تساعد لـ .1

 الضريبية القضايا في البت سرعة في الفمسطينية القضائية السمطة كفاءة عدـواالسرائيمي وذلؾ بسبب 

 لممموؿالكبيرة باعتبارىا مورد  ألىميتيا نظرا المقاصة ضريبة مف بالتيرب تتعمؽ التي القضايا وخاصة

  ي.ميـ لمجانب الفمسطين

 المعيار و السياسي، المعيار وىي متزامنة، معايير ثبلثة في الضرائب لفرض الشرعية تأخذ الدولة .2

 وتوقؼ الفمسطينية، الموازنة لدعـ الدولية المعونات توقؼ تزامف لكف االقتصادي، المعيار و القانوني،

 المقصودة قتصاديةاال ىداؼاأل تحقيؽ الدولة يساعد لـ المقاصة مستحقات دفع عف اإلسرائيمي الجانب

 بالسيادة يتعمؽ الذي السياسي إلى إضافة يتحقؽ لـ االقتصادي المعيار أف أي المقاصة، جباية مف

 .الفمسطينية عمى اراضييا

 إلجبارىـ الفمسطينييف والمصدريف المستورديف أماـ المعيقاتالجانب االسرائيمي لمعديد مف  وضع .3

خزينة  عمى المقاصة فوائدفقط، وذلؾ بعد اف ادرؾ الجانب  اإلسرائيمي الجانب سوؽ مع التعامؿ عمى

ومف ىنا  الفمسطينية، البضائع تنافس الفمسطيني لمسوؽ إسرائيمية بضائع دخوؿ يعني وىذا السمطة،

 .اإلسرائيمي السوؽ مف الخاـ المواد اعتماد عمى فسمطات االحتبلؿ الفمسطينيي أجبرت

غبلؽ الجماعي الحصارالتي تمثمت ب جراءاتبالعديد مف اإل اإلسرائيمي الجانب قياـ .4  الطرؽ وا 

 الوطنية السمطة واحتكار الفمسطينية، الخارجية التجارةنمو  معوقات أىـ مف كانت بالمعابر والتحكـ

 تحصيؿ عمى وتركيزىا ،وغيرىا والبتروؿ االسمنت مثؿ الحساسة السمع بعض استيراد الفمسطينية
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 مع الفمسطينية الخارجية التجارة الستمرار سببا شكؿ الضريبية المقاصة خبلؿ مف العامة اإليرادات

 .والدولي الخارجي العربي العالـ إلى تحويميا مف بدال وتنميتيا فقط اإلسرائيمي الجانب

 استغبلؿ بسبب الضريبية باإليرادات المضرة األسباب مف ىو المقاصة ضريبة دفع مف التيرب .5

 مف نفسو الفمسطيني وتيرب الفمسطينييف المموليف بعض لدى الضريبي الوعي عدـ اإلسرائيمي التاجر

 .دفعيا

 ىي المقاصة خبلؿ مفالفمسطيني واالسرائيمي  الطرفيف بيف تبادليا يتـتعد اصناؼ البضائع التي  .6

 ىذه مف نوع أي ليستوعب الفمسطيني السوؽ اقتصاد في لمتحكـ اإلسرائيمي الجانب أدوات مف أداه

 جدا عالية اإلسرائيمي الجانب مف فمسطيف واردات اف إلى إضافة ،جودتيا عف النظر بغض البضائع

 لمصناعة الضعؼ الكبير وىذا مؤشر عمى ،الكيرباء ومنيا التحتية لمبنية ساسيةمف السمع األ معظمياو 

 لسياسة ذايتنف وىذا الفمسطينية المحمية الضرائب عمى زيادة التأثير السمبي بالتالي ،الفمسطينية المحمية

 .حسابو عمى اإلسرائيمي االقتصاد لينمو الفمسطيني االقتصاد عمى القضاء في اإلسرائيمي الجانب

 ود االتفاقيات المتعمقة بالضرائبااللتزام ببن مدى 8.2

 الشعب تجاه عنو المترتبة والممارسات الفمسطينية لؤلراضي اإلسرائيمي االحتبلؿ استمراراف 

عقابية اتجاه الطرؼ  ومالية اقتصادية سياساتاعتماد  مف تطبيقو يتـ أو تـ ما خاصة الفمسطيني،

 أو منيا التخمص أف نعتقد الممارسات وىذه المختمفة، والمبررات الذرائع مف العديد وتحتالفمسطيني 

 المفترض مف فكاف الفمسطينية، لؤلراضي اإلسرائيمي االحتبلؿ بانتياء إال يحدث أف يمكف ال منيا الحد

 خاصة المنطقة، شعوب لصالح واجتماعية اقتصادية بمؤشرات السممية التسوية عممية تأتى أف

 والجانب الفمسطينية التحرير منظمة بيف وقع الذي االقتصادي باريس بروتوكوؿ جاء لكف فلمفمسطينيي

 القواعد ألبسط ومخالفا الفمسطيني لمشعب والمعاناة القير أدوات مف جديدة أداة ليكوف اإلسرائيمي
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 العيد عمييا نص التي واالجتماعية االقتصادية لمحقوؽايضا  ومخالفا عمييا، المتعارؼ االقتصادية

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية لمحقوؽ العالمي

ومعالجة  بروتوكوؿالى تشكيؿ لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود ال بروتوكوؿوقد دعا ال

المشاكؿ المتعمقة بو، واوضح السيد عزمي عبد الرحمف بأف ىذا البند كاف منصوص عميو ولكف لـ 

يطبؽ بشكؿ كامؿ، بحيث كانت االجتماعات منتظمة مف اجؿ المخالصة الضريبية وتحويؿ امواؿ 

يش ولكف بعد ذلؾ اصبحت غير منتظمة ألسباب متعددة ومنيا تيم 1999المقاصة وذلؾ قبؿ عاـ 

مقابمة مع ) الدور الفمسطيني ومحاولة اسرائيؿ اتباع سياسة العقاب االقتصادي ضد السمطة الوطنية

 .(السيد عزمي عبد الرحمف

النقاط التي تطرقت الى الضرائب وسياسات االستيراد المتعمقة بنقاط العبور  بروتوكوؿووضحت بنود ال

والبتروؿ، باإلضافة الى التطرؽ الى الضرائب  والخروج الى االراضي الفمسطينية واستراد السيارات

مباشرة ونظمت كؿ مف المادتيف الخامسة والسادسة مف برتوكوؿ باريس الالمباشرة والضرائب غير 

مباشرة، بحيث بينت حؽ كؿ مف الطرفيف الفمسطيني واالسرائيمي السياسة الضرائب المباشرة وغير 

مستقؿ بما في ذلؾ ضريبة الدخؿ وضريبة االمبلؾ وضريبة تحديد وتنظيـ سياساتيا الضريبية بشكؿ 

، وقامت وزارة المالية الفمسطينية بإنشاء ادارات االيرادات التي قسمت الى كؿ مف  البمديات والرسـو

 :(2013)الشعيبي، 

 االدارة العامة لمجمارؾ والمكوس والتبا. .1

 االدارة العامة لضريبة القيمة المضافة. .2

 يبة الدخؿ.االدارة العامة لضر  .3

 االدارة العامة لضريبة االمبلؾ. .4
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 االدارة العامة لممنح واالرباح وااليرادات االخرى. .5

 االدارة العامة لمبتروؿ. .6

مباشرة فقد تطرقت ليا االتفاقية في المادة السادسة منيا والتي اىتمت الاما بما يتعمؽ بالضرائب غير 

ي بينت عمى اف دوائر الضرائب االسرائيمية تقـو مباشرة عمى االنتاج المحمي، والتالبالضرائب غير 

% منيا بدؿ خدمات، 3بجباية ضريبة القيمة المضافة وتحويميا الى السمطة الفمسطينية مقابؿ نسبة 

كما توضح ىذه المادة اجراءات المقاصة بيف دوائر الضرائب الفمسطينية ودوائر الضرائب االسرائيمية، 

في كؿ شير ليقدـ كؿ جانب لؤلخر قوائـ الفواتير التي جمعت لدييـ بحيث يجتمع ممثموف مف الطرفيف 

 ـإلجراء المقاصة فيما بينيما، واكدت العديد مف المقاببلت تطبيؽ ىذا البند بشكؿ كامؿ بحيث تقو 

مقابمة مع السيد محمد ) مف ثـ تحويميا الى الجانب الفمسطينيو اسرائيؿ بجباية القيمة المضافة 

 .(عطااهلل

لفقرة الخامسة مف المادة السادسة مف االتفاقية انو يجب اف تسجؿ جميع االعماؿ التجارية ووضحت ا

لغايات ضريبة القيمة المضافة لدى دائرة الضريبة في مكاف اقامتيا وفي الجانب الذي تعمؿ فيو، 

ائيؿ وىناؾ مقاصة إليرادات ضريبة القيمة المضافة بيف دوائر ضريبة القيمة المضافة في كؿ مف اسر 

والسمطة الفمسطينية حيث يتـ التعامؿ بيف الطرفيف مف خبلؿ فاتورة مقاصة فمسطينية واخرى اسرائيمية، 

 :(2013)الشعيبي،  وىناؾ نوعيف مف فواتيف المقاصة وىي

المقاصة الفمسطينية: وىي تبيف حجـ التبادؿ التجاري  الصادر مف االراضي الفمسطينية الى  .1

 الجانب االسرائيمي.

اصة االسرائيمية: وىي تبيف حجـ التبادؿ التجاري الوارد مف اسرائيؿ الى مناطؽ السمطة الوطنية المق .2

 الفمسطينية.
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ووفقا ليذه االلية عادة ما تقـو وزارة المالية االسرائيمية بتحويؿ االمواؿ الى السمطة وذلؾ الف الواردات 

لية ال يتـ االعتراؼ بالبضائع المنقولة الفمسطينية مف اسرائيؿ تفوؽ الصادرات الييا، وحسب ىذه اال

 بيف الطرفيف اال بوجود فاتورة مقاصة مصاحبة ليذه البضائع.

ومف خبلؿ مجموعة مف المقاببلت التي اجريت مع عدد مف الشخصيات المتطمعة عمى ىذه المواضيع 

السيد ابراىيـ الديؾ لمعرفة مدى االلتزاـ بتطبيؽ ىذه البنود مف الطرفيف االسرائيمي والفمسطيني، وضح 

اف ىذه البنود ىي اتفاقيات ال بد مف احتراميا وتطبيقيا وعمى الرغـ مف ذلؾ ال تمتـز اسرائيؿ بتطبيقيا 

عمى تشكيؿ لجنة مشتركة  بروتوكوؿبشكؿ كمي ودائـ، فعمى سبيؿ المثاؿ ما تناولتو المادة الثانية مف ال

بند ابدا، وايضا ما نصت عميو المادة الثالثة مف اعطاء لـ يتـ تنفيذ ىذا ال بروتوكوؿلمتابعة تنفيذ ال

السمطة الوطنية الفمسطينية كامؿ الصبلحية والمسؤولية في نقاط الجمارؾ الفمسطينية لتطبيؽ سياسة 

الجمارؾ واالستيراد عمى البضائع لـ تمتـز اسرائيؿ بيا ايضا، عمى الرغـ مف اىمية ىذا البند وتأثيره 

ث لو طبؽ ىذا البند عمى المعابر التجارية المتمثمة بمعبر ييبية الفمسطينية، بحعمى االيرادات الضر 

معبر رفح سوؼ تكوف االجراءات اسيؿ لتمرير السمع والبضائع وتزيد استفادة السمطة مف و الكرامة 

 .(مقابمة مع السيد ابراىيـ الديؾ) الضرائب المأخوذة عمييا

بشكؿ واضح ومنيا ما قامت بو اسرائيؿ بمنع تحويؿ  بروتوكوؿلبنود ال ةوتعددت االختراقات اإلسرائيمي

المبالا الشيرية الستقطاعات التأميف التقاعدي، وكاف ذلؾ بحجة عدـ قياـ السمطة الوطنية بإنشاء 

مؤسسة لمضماف االجتماعي، وىذا دليؿ واضح عمى تحكـ اسرائيؿ ليس فقط بالقضايا االقتصادية، بؿ 

الداخمية الفمسطينية والبنية المؤسسية الخاصة بيا، بحيث تبحث عف أي عقبات لتقميؿ  تدخميا بالشؤوف

 .(مقابمة مع السيد عبد الكريـ المرداوي) االمواؿ المحولة لمجانب الفمسطيني
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 بروتوكوؿكما قامت السمطات االسرائيمية بإصدار بعض القرارات التي تعيؽ تنفيذ العديد مف بنود ال

فقرة )أ( المتعمؽ بمنع دخوؿ المنتجات مف  30المثاؿ، قرار الكنيست االسرائيمي رقـ  ومنيا عمى سيبؿ

اصؿ حيواني إلسرائيؿ مف اراضي السمطة الوطنية، وىذا دليؿ واضح عمى توقؼ جزء كبير مف 

المعامبلت التجارية بيف الطرفيف الفمسطيني واالسرائيمي، باإلضافة الى منع البضائع الزراعية وىذا 

ؿ عمى تحكـ الطرؼ االسرائيمي بجميع البنود وتعديميا والغائيا بما يحقؽ مصالحيا فقط دوف دلي

 .(مقابمة مع السيد طارؽ ابو لبف) االلتزاـ بأي قرارات او اتفاقيات موقعة



91 
 

 الدراسات السابقة: 9.2

 منشػورات مػف ، بروتكػوؿ بػاريس االقتصػادي، مراجعػة الواقػع التطبيقػي :(2113) ،دراسة الشاعيبي

 معيد أبحاث السياسيات االقتصادية )ماس(.

لواقػػػع التنفيػػػذي دراسػػػة الواقػػػع التطبيقػػػي لبروتوكػػػوؿ بػػػاريس االقتصػػػادي، وتوضػػػيح اىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى 

واسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج  وعػػػرض الممارسػػػة التعسػػػفية مػػػف الطػػػرؼ اإلسػػػرائيمي لمػػػا سػػػبؽ ووقػػػع عميػػػو،

اقيػػػات الثنائيػػػة التػػػي وقعتيػػػا السػػػمطة الفمسػػػطينية بػػػيف الػػػوزارات وتتبعػػػت الدراسػػػة االتف الوصػػػفي التحميمػػػي

الفمسطينية ومثيبلتيا اإلسرائيمية وكاف ليذه االتفاقيات أثر عمى بروتوكوؿ بػاريس االقتصػادي وتطبيقػو. 

واعتمػػدت الباحثػػة منيجيػػة المسػػح األدبػػي والوثػػائؽ المتػػوفرة التػػي تمثمػػت بػػرد الػػوزارات الفمسػػطينية ذات 

جراء مقاببلت مع عدد مف المسؤوليف في العبلقة ع مى مراسمة  مجمس الوزراء بغرض إجراء الدراسة، وا 

 ىذه الوزارات لمتأكد مف صحة ما جاء في المراسبلت التقييمية مف الوزارات ذات العبلقة.

تعسػؼ إسػرائيؿ فػي اجرءاتيػا  وىػو خرجت الدراسة بعدة نتائج كاف أىميا ما يتعمػؽ بموضػوع الضػرائب،

تحػوؿ لمسػمطة أف يجب  بروتوكوؿالبوح عف حقائؽ االقتطاعات التي تقـو بيا والتي ىي حسب ال وعدـ

 الفمسطينية وذلؾ في مختمؼ المجاالت التي نظميا بروتوكوؿ باريس االقتصادي.

  مكانيػػات اإلسػػرائيمية – الفمسػػطينية الجمركيػػة العبلقػػات تقػػويـ (:2005) ،فااارسدراسااة  تحقيػػؽ وا 

 .االقتصادي االستقبلؿ

 عمييػػا يترتػػب التػػي الخيػػارات بعػػض فأيػػرى الباحػػث  اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي، حيػػث

 أيػػػة اتخػػاذ عػػػف االمتنػػاع الطػػػرفيف كػػبل عمػػى يتوجػػػب وفمسػػطيف إسػػػرائيؿ بػػيف مختمفػػػيف ضػػرائب نظػػامي

 اقتصاد تدمير زيادة شأنيا مف خطوات
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 تػػػػدعـ جديػػػػدة اقتصػػػػادية تػػػػدابير اتخػػػػاذ عمػػػػى العمػػػػؿ. االقتصػػػػادي االنتعػػػػاش لتحقيػػػػؽ اآلخػػػػر الطػػػػرؼ

 فػي تساىـ الطرفيف لكبل االقتصادي والنمو االقتصادية، واالستراتيجيات األىداؼ تحديد في االستقبللية

 الوصػػػوؿ اجػػػؿ ،مػػػف إسػػػرائيؿ فػػػي المعيشػػػي المسػػػتوى مػػػع لتتوافػػػؽ الفمسػػػطينية المعيشػػػة مسػػػتويات رفػػػع

 .المتبادلة االقتصادية االعتمادية واقع تعكس لسياسات

  باريس بروتوكوؿل االقتصادية  البدائؿ (:2010) ،وزارة االقتصاد الفمسطينيةدراسة.  

 حيث ترى الدراسة ضرورة تنفيذ ما يمي:

سيطرة عمى الحدود بيف فمسطيف وجيرانيا، بما في ذلؾ اسرائيؿ، وعمػى حركػة االشػخاص والسػمع ل: ااوالً 

لييا   .مف خبلؿ المعابر البرية والبحرية والجويةوالخدمات مف فمسطيف وا 

 .لسيطرة عمى الموارد الطبيعية في فمسطيفا :ثانياً 

: حريػػة وسػػيطرة تامػػة عمػػى سياسػػات وعبلقػػات فمسػػطيف التجاريػػة مػػع العػػالـ الخػػارجي، مػػع انشػػاء ثالثػػاً  

 .نظاـ جمركي فمسطيني مستقؿ

مسػتقمة، بمػا فػي ذلػؾ اصػدار عممػة فمسػطينية. مػع حرية وضع سياسة ضريبية ونقديػة فمسػطينية  :رابعاً 

التأكيػد ىنػػا، اف السػػيطرة الفمسػطينية الكاممػػة ودوف اي عوائػػؽ عمػػى الشػؤوف االقتصػػادية الفمسػػطينية ىػػو 

امر اساسي لبناء اقتصاد مستداـ ومزدىر ومسػتقؿ. ومػع ذلػؾ، فػاف الرؤيػة الفمسػطينية حػوؿ االسػتقبلؿ 

صػػادية، عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ، سػػوؼ يسػػمح االسػػتقبلؿ االقتصػػادي االقتصػػادي ال تعنػػي العزلػػة االقت

بتبنػي السياسػات القائمػة عمػى مبػادئ السػوؽ الحػرة والعادلػة والمنفعػة المتبادلػة فػي العبلقػات  يالفمسػطين

  .التجارية واالقتصادية مع شركائيا وجيرانيا
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  وتقمػيص المباشػرة الفمسػطينية الػواردات مصادر وتنويع حجـ زيادة سبؿ (:2012) ،النتشةدراسة 

  .إسرائيؿ مف تصديرىا المعاد الواردات عمى االعتماد

 بالسػوؽ الفمسػطيني السػوؽ ارتبػاط مػدىالدراسػة  أوضحت،و  استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

 إلػى باإلضػافة المرصودة، الفمسطينية الخارجية التجارة حوؿ المتوفرة اإلحصائيات خبلؿ مف اإلسرائيمي

 بروتوكػػوؿ عمػػى بنػػاء اإلسػػرائيمي الجانػػب مػػع المقاصػػة بعمميػػة الفمسػػطينية لمسػػمطة العامػػة الماليػػة ارتبػػاط

 زيػادة صػعيد عمػى إنجػازا تحقػؽ لػـ الفمسػطينية السػمطة أفوتجد الدراسة  .الطرفيف بيف ما الموقع باريس

 العوائػػؽ مػػف الخارجيػػة التجػػارة وتحريػػر الجمػػارؾ، وتطػػوير الضػػريبي، والتحصػػيؿ العػػاـ، اإلنفػػاؽ كفػػاءة

 .كافة والقيود

 العوامػػػؿ المسػػػاىمة فػػػي زيػػػادة حجػػػـ عائػػػدات السػػػمطة الفمسػػػطينية مػػػف (: 2007) ،دراساااة صاااالح

 .ضريبة القيمة المضافة

 و المضػػػافة، القيمػػػة ضػػػريبة دائػػػرة فػػػي الضػػػريبي الجيػػػاز عمػػػؿ آليػػػة عمػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الدراسػػػة فتىػػػذ

 تحقيػػؽ أجػػؿ ومػػف، الضػػريبة جبايػػة آليػػة عمػػى وأثػػره االقتصػػادي بػػاريس بروتوكػػوؿ أبعػػاد عمػػى التعػػرؼ

 الدراسػة أظيػرتو التحميمػي، الوصػفي المػنيج باتبػاع الباحػث قاـ أسئمتيا عف اإلجابة و الدراسة أىداؼ

 العائػدات، وزيػادة المضػافة القيمػة ضػريبة دائػرة فػي الضػريبي الجيػاز كفاءة بيف طردية عبلقة توجد أنو

 إجػػراءات توجػػد ، التحصػػيؿ عمميػػات زيػػادة إلػػى ذلػػؾ يػػؤدي الضػػريبي الجيػػاز لػػدى الكفػػاءة زادت فكممػػا

 بػػاريس بروتوكػػوؿ وأف ، مػػنظـ بشػػكؿ تسػػير التفتػػيش عمميػػات وكػػذلؾ العمػػؿ تضػػبط وصػػريحة واضػػحة

 القيمة ضريبة مف العائدات عمى سمبيا تأثيرا ويؤثر الفمسطينية لمسمطة بالنسبة مجحفا يعتبر االقتصادي

 تفعيػػؿ ، المناسػبة اإلداريػػة الوظػائؼ فػػي ووضػعيا الكفػاءات اختيػػار ضػرورة. واوصػى الباحػػث المضػافة
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 النظػػر إعػػادة المػوظفيف، أداء تحسػػيف يػػتـ حتػى المضػػافة القيمػػة ضػريبة دائػػرة فػػي الداخميػة الرقابػػة نظػاـ

 .الفمسطينية الحالة مع ويتوافؽ يتناسب بما االقتصادي باريس بروتوكوؿ في

  1995 مػػف فمسػػطيف فػػي الضػػريبية اإليػػرادات عمػػى المقاصػػة تػػأثير (:2006) ،حماايضدراسااة-

2005. 

 ومنيػا ومصػادرىا وأنواعيػا وتقسػيميا ومعاييرىػا لمدولة العامة اإليرادات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي  و والضػػػرائب والقػػػروض والرسػػػوـ الخػػػاص والػػػدوميف العػػػاـ الػػػدوميف

 المقاصػػة وأف العامػػة، لمخزينػػة أساسػػيا مػػورداً  تمثػػؿ الضػػريبية اإليػػرادات أف الدراسػػة وأوضػػحت التحميمػػي

 اإليػػرادات عمػػى المقاصػػة وتػػأثير أىميػػة مػػدى وبينػػت فمسػػطيف، فػػي الضػػريبية اإليػػرادات مػػف جػػزء ىػػي

 . الضريبية

 مػف% 52 تشػكؿ المضػافة القيمػة ضػريبة أف إلػى أشػارت حيػث عدة، نتائج إلى الدراسة ىذه خمصتو

 الياـ الجزء ألنيا تطويرىا ضرورة عمى يؤكد وىذا األولى، األىمية واحتمت الضريبية، اإليرادات مجموع

 إلػى أدى قػد المضػافة القيمػة ضػريبة فػي اإلسػرائيمي الجانػب تحكػـ إف الضػريبية، اإليػرادات مػف والفعاؿ

 اإليػػرادات عمػػى سػػمباً  أثػػر الػػذي األمػػر االنتفاضػػة فتػػرة خػػبلؿ جػػداً  كبيػػر بشػػكؿ المقاصػػة إيػػرادات تراجػػع

 مػػع الفمسػػطينية االقتصػػادية العبلقػػات ىيكمػػة إعػػادة الفمسػػطينييف عمػػى يوجػػب وىػػذا الفمسػػطينية الضػػريبية

 .اإلسرائيمي الجانب

 فمسطيف في المباشرة غير الضرائب عبء انتقاؿ (: ظاىرة2005) ،دراسة األحمد. 

 الظػػواىر كإحػػدى المباشػػرة غيػػر الضػػرائب عػػبء انتقػػاؿ ظػػاىرة عمػػى التعػػرؼ الػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 البروتوكػػػػوؿ تناوليػػػػا الػػػػى إضػػػػافة السػػػػارية، واألنظمػػػػة القػػػػوانيف خػػػػبلؿ مػػػػف وذلػػػػؾ, والضػػػػريبية الماليػػػػة

 مػا العبلقػة ذات والتفاىمػات الفمسػطينية، التحريػر ومنظمػة إسػرائيؿ دولػة حكومة بيف الموقع االقتصادي
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 أىػػػـ طػػػرح إلػػػى الدراسػػػة طػػػرح خػػػبلؿ مػػػف الباحػػػث وىػػػدؼ .الفمسػػػطينية الوطنيػػػة والسػػػمطة إسػػػرائيؿ بػػػيف

 تسرب في وركزىا الفمسطينية، الوطنية السمطة تواجو والتي المباشرة غير بالضرائب المتعمقة المشكبلت

 وؿلمبروتوكػ وفقػاً  عمييػا المترتبػة وااللتزامػات لمواجبػات إسػرائيؿ تنفيػذ وعدـ الجمركية الضريبية اإليرادات

 باسػػػتخداـ العممػػي النظػػػري االسػػموب الباحػػػث، واسػػتخدـ المقاصػػة فػػػاتورة مػػع التعامػػػؿ وآليػػة االقتصػػادي

 والتفاىمػات واالتفاقيػات السػػارية واألنظمػػة القػوانيف إلػى إضػافة, العبلقػة ذات واألدبيػات العمميػة المراجع

 .الدراسة بموضوع تتصؿ التي

 بالضػرورة تعكس حيوية ظاىرة ىي المباشرة غير الضرائب عبء انتقاؿ ظاىرة أف النتائج أظيرت وقد 

 سػػػمطة مػػػف الضػػػريبي النظػػػاـ لمحػػػاور واالجتماعيػػػة والسياسػػػية والتشػػػريعية والقانونيػػػة االقتصػػػادية الحالػػػة

 فيما العبلقة يحكـ وقانوف بأنواعيـ، ومكمفيف, والتنفيذية والقضائية التشريعية بأجيزتيا فمسطينية، وطنية

 سػمبية بصػورة يػؤثر آخػر طػرؼ وجػود يظيػر الفمسػطينية الحالة في أنو إال, والمحاور اؼاألطر  تمؾ بيف

 العوامػؿ أىػـ مػف خبلليػا مػف أو معيػا االقتصػادية العبلقػة تعتبػر والتػي إسرائيؿ، وىو الظاىرة تمؾ عمى

 تتعمػػؽ مشػػكبلت وقػػوع أسػػباب مػػف رئيسػػياً  سػػبباً  العبلقػػة تمػػؾ كػػوف إلػػى إضػػافة الظػػاىرة تمػػؾ فػػي المػػؤثرة

 الضػرائب مػع التعامؿ في فمسطيني ذاتي تقصير وجود أيضاً  النتائج وأظيرت. المباشرة غير بالضرائب

 القػوانيف لسػف الػبلـز االىتمػاـ يعػط لػـ الػذي الضػريبي المشػرع فػي تتمثػؿ انتقاليػا، وظاىرة المباشرة غير

 فػي المختصػة المحػاكـ وال القضػائي الكػادر يؤىػؿ لػـ الػذي الفمسػطيني القضػاء إلػى إضػافة العبلقة ذات

 مف فييا ظير وما لبلتفاقيات توقيعو عند ةكافي بصورة الممـ غير الفمسطيني المفاوض كذلؾ, الضرائب

 األثػػػر ضػػػريبي تيػػػرب مػػػف المشػػػروعة غيػػػر لممارسػػػتيـ والػػػذيف بػػػأنواعيـ المكمفػػػيف عػػػف ناىيػػػؾ, الثغػػػرات

 .المباشرة غير الضرائب عبء انتقاؿ ظاىرة عمى السمبي
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 الدراسات السابقة  ممخص  1.9.2

 اتضح ما يمي: والتدقيؽ في نتائجيا، السابقة استعراض الدراساتمف خبلؿ 

 :السابقة الدراسة الحالية والدراساتأوجو االتفاق بين أواًل: 

والصػػعوبات التػػي  بروتوكػػوؿ بػػاريس موضػػوع يػػابتناولبالدراسػػة الحاليػػة السػػابقة  الدراسػػات اتفقػػت بعػػض 

السػػػابقة فػػػي المػػػنيج المسػػػتخدـ وىػػػو المػػػنيج  الدراسػػػاتمػػػع جميػػػع  الدراسػػػةتتفػػػؽ ، وكػػػذلؾ تنفيػػػذهتواجػػػو 

تػػػأثير بروتوكػػػوؿ بػػػاريس عمػػػى . كمػػػا تتفػػػؽ الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي الوصػػػفي

 .اسرائيؿ عف االلتزاـ بمعظـ بنوده، وتراجع العائدات الضريبية

 :السابقة الدراسة الحالية والدراساتأوجو االختالف بين ثانيًا: 

 .السابقة الدراساتمع بعض  الدراسةفي مجتمع  الدراسةاختمفت ىذه  .1

، والعينػػػة المنػػػوي السػػػابقة مػػػف حيػػػث العينػػػة المسػػػتخدمة فييػػػاراسػػػة مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات الد تختمػػػؼ .2

 .التطبيؽ عمييا

 :السابقةلدراسات أوجو االستفادة من ثالثًا: 

ىػػذا  مكممػػة لمجيػػود السػػابقة التػػي بػػذلت فػػيالدراسػػة : حيػػث جػػاءت ىػػذه الدراسػػة. مػػف حيػػث موضػػوع 1

 .التراكمي المجاؿ وبدأت مف حيث انتيى اآلخروف فيي حمقة ضمف حمقات البحث العممي

 الحالية المنيج الوصفي التحميمي. الدراسة. مف حيث المنيج: استخدمت 2

 المناسبة. المتغيرات واإلجراءات. تحديد 3
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  :الثالث الفصل.3

 لمدراسة المنيجي اإلطار

 

 مقدمةال 1.3

ىذا الفصؿ تناوؿ وصفا لطريقة الدراسة، إجراءاتيا، تصميميا، منيجيتيا، وأدواتيا، كما تضمف حدود 

الدراسة ومعوقاتيا ومتغيراتيا، ومجتمع الدراسة وعينتيا وكيفية احتساب العينة واختيارىا والمعالجات 

 اإلحصائية التي تـ استخداميا وفؽ منيج البحث العممي المبلئـ ليا.

 الدراسة مجتمع وعينة 2.3

 تحديد مف خبلؿبيدؼ الوصوؿ الى نتائج الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي اعتمد الباحث 

الذي يمكف مف خبللو االجابة عف اسئمة البحث والوصوؿ الى نتائج صحيحة ودقيقة،  مجتمع الدراسة

ذات العبلقة ببروتوكوؿ باريس االقتصادي  الفمسطينية وزاراتمف العامميف في ال وتكوف مجتمع الدراسة

ومنيا عمى  ،والتي تطبؽ عمييا بنوده مف خبلؿ عمميا وسياساتيا المتبعة في تنفيذ جميع انشطتيا

سبيؿ المثاؿ كؿ مف دائرة االجراءات الجمركية، وزارة الزراعة، وزارة العمؿ، وزارة االقتصاد الوطني، 

وذلؾ الف مجتمع الدراسة ىذا ىو القادر عمى االجابة عف االسئمة  ومركز االبحاث والسياسات النقدية،

 .المطروحة

العامميف في الوزرات المحددة والتي مقاببلت تـ اجراءاىا عمى عدد مف ( 5) مف وتكونت عينة الدراسة

ذكرت في ممحؽ المقاببلت، حيث قاـ الباحث باعداد اسئمة المقاببلت وطرحيا عمى عينة الدراسة مف 

( 16خبلؿ مقاببلت ممنيجة ومحددة سابقا، ثـ تـ تحميؿ اسئمة المقاببلت والتي وصؿ عددىا الى )

تأثير بنود بروتوكوؿ باريس االقتصادي عمى سؤاؿ تيدؼ الى الوصوؿ الى نتائج الدراسة ومعرفة 
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حيث قاـ الباحث بتوضيح اجابات عينة الدراسة عمى اسئمة المقاببلت االيرادات الضريبية الفمسطينية، 

 كما يبيف ىذا الفصؿ.

 منيجية الدراسة 3.3

ىذا ولموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، لمبلئمة 

المنيج العممي لمدراسة وما شاكميا مف أبحاث، وصؼ لمواقع كما ىو مف وجية نظر المبحوثيف مف 

ولـ يتوقؼ عند جمع المعمومات بؿ قاـ بتحميميا لمخروج  عينة مجتمع البحث، وصفا كميا وكيفيا،

ي تحسيف بنتائجيا واستنباط توصيات الدراسة مف خبلؿ ىذه النتائج بعد تفسيرىا، توصيات تسيـ ف

 المقترحة ليا. ؿواقع مشكمة الدراسة وتوفر الحمو 

 واإلجراءاتالطريقة  4.3

ولتحقيؽ االنجاز التطبيقي لمدراسة عمد الباحث إلى تناوؿ الطريقة واإلجراءات في كيفية جمع البيانات 

اختبار ىذه  مف مصادرىا األولية والثانوية، وحدد أداة الدراسة وىي المقابمة ومسح األدبيات، وعمد إلى

األدوات وقياس صدقيا مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف مف ذوي الخبرة والدراية واالختصاص في 

 .مجاؿ الدراسة، ثـ عرض لؤلساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا

 الدراسة أداةتصميم  5.3

داة الدراسة بعد دراسة األدبيات السابقة وما تمكف الباحث مف الوصوؿ إليو منيا، خمص إلى تحديد أ

المسؤوليف والمختصيف وأصحاب العبلقة والدراية بتفاصيؿ عنواف عدد مف األنسب وىي المقابمة مع 

ستة عشر سؤاال، عرضت عمى مجموعة مف المحكميف  (16ومشكمة البحث حيث تـ تصميـ )

أسئمة الدراسة المختصيف في مجاؿ الدراسة والذيف اقروا بصبلحية ومناسبة ىذه األسئمة لئلجابة عمى 

 ومنيا السؤاؿ الرئيسي، و مناسبة ىذه األسئمة الختبار فرضية الدراسة.
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بناء عمى إجابات  وفيما يمي استعراض أسئمة المقابمة والتعقيب عمييا واستخبلص الباحث نتائج الدراسة

 المبحوثيف مف عينة الدراسة.

 :األولالسؤال 

الشراء الخاصة بيا عمى السيارات المسػتوردة التػي يػتـ  تحدد السمطة الفمسطينية نسب الجمارؾ وضريبة

 تسجيميا لدى السمطات الفمسطينية، ىؿ برأيؾ التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟

اشارت عينة الدراسة مف خبلؿ االتفاؽ في جميع اجاباتيـ بأف ىذا البند تـ تطبيقو مف خبلؿ قيػاـ دائػرة 

د ابػراىيـ الػديؾ مػدير دائػرة االجػراءات الجمركيػة الجمارؾ بتحديد ىذه النسب والضرائب، كما اشار السػي

قػرار مػف مجمػس الػوزراء الفمسػطيني يحػدد نسػب الرسػـو  ، وحػددبأف ىذه االجراءات تطبؽ عمى المعػابر

 %.60 -50الجمركية، والتي منيا ضريبة الشراء والتي حددت بنسبة 

 السؤال الثاني:

لمتابعػة تنفيػذ  "المجنة االقتصادية المشتركة" قضت المادة الثانية مف االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مشتركة 

االتفػػاؽ، ىػػؿ نفػػذ ذلػػؾ؟ ومػػا مػػدى نجػػاح دور ىػػذه المجنػػة فػػي الوصػػوؿ الػػى االثػػار االيجابيػػة المتوقعػػة 

 لمجانب الفمسطيني؟

او التأكد مف  بروتوكوؿلجنة لمتابعة تنفيذ ال اشارت اجابات عينة الدراسة جميعيا بانو لـ يتـ تشكيؿ أي

تنفيػػػذه بالشػػػكؿ الصػػػحيح، ولعػػػؿ ىػػػذا كػػػاف لػػػو االثػػػر االكبػػػر سػػػمبيا عمػػػى الجانػػػب الفمسػػػطيني الف بنػػػود 

كانػػت بحاجػػة الػػى متابعػػة لزيػػادة ىػػامش مسػػتحقات الجانػػب الفمسػػطيني وتطػػوير المنتجػػات  بروتوكػػوؿال

 ر االنتاج والعمؿ الفمسطيني.والظروؼ االقتصادية االخرى المصاحبة لتطو 

كمػػا اشػػار السػػيد حسػػيف الشػػيخ مػػدير السياسػػات فػػي وزارة االقتصػػاد الفمسػػطيني بػػاف ىػػذا البنػػد تمثػػؿ مػػف 

خػػبلؿ لجنػػة متخصصػػة باالجتماعػػات والتػػي تجتمػػع بشػػكؿ دوري لمناقشػػة االمػػور الماليػػة والتجاريػػة بػػيف 
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 2001، واستمرت ىذه المجنة حتى عاـ وتوكوؿبر الطرفيف وليست لجنة لدعـ والتأكد مف تطبيؽ بنود ال

عنػػػدما أوقفػػػػت إسػػػػرائيؿ ألوؿ مػػػرة ومػػػػف طػػػػرؼ واحػػػد تحويػػػػؿ إيػػػػرادات المقاصػػػة وجمػػػػدت عمػػػػؿ المجنػػػػة 

 .2008إال عمى المستوى الفني، ومف العاـ  ولـ تجتمع بعد ذلؾ المشتركة ،

 السؤال الثالث:

ف االسػػػػتيراد والجمػػػػارؾ مػػػػا بػػػػيف السػػػػمطة تناولػػػػت المػػػػادة الثالثػػػػة تقسػػػػيـ الصػػػػبلحيات والمسػػػػؤوليات عػػػػ 

، ىؿ تـ االلتزاـ مف قبؿ الجانب االسرائيمي  A1, A2, Bالفمسطينية واسرائيؿ وفقا لقوائـ سمعيو محددة 

 بتمؾ المادة؟

اشارت عينة الدراسة في اجاباتيا الى التزاـ اسرائيؿ بيذه القوائـ السمعية، ولكف االستفادة منيا قميؿ 

الفمسطيني، بحيث اوضحت االجابات باف جميع ىذه السمع او اغمبيا يقوـ الجانب بالنسبة لمجانب 

الفمسطيني باستيرادىا مف اسرائيؿ، وذلؾ بسبب اعاقة الجانب االسرائيمي الي محاوالت فمسطينية 

لمحصوؿ عمييا مف الخارج، واوضح في ىذا الجانب السيد حسيف الشيخ بأف ىذه المعيقات تتمثؿ 

والقانونية، اما فيما يتعمؽ باستيراد الماكينات البسيطة فاف الجانب منية واإلدارية األبالمعيقات 

 االسرائيمي يشترط مطابقتيا لممواصفات االسرائيمية ويفرض عمييا الرسـو الجمركية والضريبية.

والحقيقة وبعد التحري فإف االلتزاـ كاف جزئيًا وخاصة مع األردف ومصر وبترتيبات خاصة مف الجانب 

ف كاف االلتزاـ مع الجانب األردني أكبر وكانت تمؾ السمع اإلسرائيمي  مع كؿ مف الدولتيف عمى حدة، وا 

ب اإلسرائيمي وتحوؿ األردنية تدخؿ في غالبيتيا عبر جسر الشيخ حسيف وكأنيا مستوردة لصالح الجان

 مف ىناؾ لمناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية.

 

 



111 
 

 السؤال الرابع:

مػػف المػػادة الثالثػػة عمػػى اف أي عمميػػة اسػػتيراد او تصػػدير تبػػرز فييػػا المتغيػػرات كمػػا ىػػو  6نػػص البنػػد 

منصوص يتـ اببلغ الطرؼ لمطرؼ االخر مف اجؿ التوافؽ عمى التعامؿ مع تمؾ الحالة، ىؿ يتـ ذلؾ؟ 

 ما مدى نجاح ذلؾ لممصمحة الفمسطينية؟و 

اشارت االجابات بأنو يجب التواصؿ مع الجانب االسرائيمي ولكػف بصػيغة التعميمػات بحيػث ال يسػتطيع 

الجانب الفمسطيني الحصوؿ عمى مطالبة اال في حالة موافقتيا لممصمحة الفمسطينية، وفي ىػذا الجانػب 

فقػرة  30الزراعي في وزارة الزراعة باف قرار الكنيست رقػـ اشار السيد طارؽ او لبف مدير عاـ التسويؽ 

المتعمؽ بمنع دخػوؿ المنتجػات مػف اصػؿ حيػواني إلسػرائيؿ مػف فمسػطيف اال حسػب  2005)أ( في عاـ 

باريس االقتصادي وذلؾ دوف اببلغ لمطرؼ الفمسػطيني عػف  بروتوكوؿالدوؿ االخرى شكؿ الغاء كامؿ ل

يضػػا بمنػػع دخػوؿ البضػػائع الزراعيػػة والمحػػـو الػػى القػػدس واسػػتثنوا فقػػط ىػذه الحالػػة، كمػػا قامػػت اسػػرائيؿ ا

 ستو شركات تقـو بيذه الميمة فقط.

 السؤال الخامس:

مػػػف المػػػادة الثالثػػػة عمػػػى اف كػػػؿ جانػػػب مسػػػؤوؿ عػػػف اصػػػدار تػػػراخيص االسػػػتيراد  9نػػػص البنػػػد رقػػػـ  

لممستورديف لديو مػع وضػع ترتيبػات لتبػادؿ المعمومػات، ىػؿ اخػذ بػذلؾ؟ ومػا مػدى نجػاح تنفيػذه لمجانػب 

 الفمسطيني؟

ائيؿ قػدمت العديػد لـ تمتـز اسػرائيؿ فػي ىػذا البنػد مػف خػبلؿ اجابػات عينػة الدراسػة، وتػـ توضػيح اف اسػر 

مػػػف المبػػػػررات لػػػػذلؾ ولكنيػػػا جميعيػػػػا تقػػػػـو عمػػػػى خدمػػػة مصػػػػمحتيا فقػػػػط، فيػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػع الموضػػػػوع 

إف آليػة تػراخيص االسػتيراد تتطمػب الموافقػة النيائيػة  االقتصادي كأداة ضػاغطة لتمػرر سياسػات معينػة.
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لتمػؾ فقػة مبدئيػة مف الجانػب اإلسػرائيمي، وىنػاؾ تػراخيص صػدرت لجيػات عػدة دوف الحصػوؿ عمػى موا

 الجيات مف الجانب الفمسطيني

 :السؤال السادس

انػػػو فػػػي نقػػػاط العبػػػور عنػػػد نيػػػر االردف وقطػػػاع غػػػزة سػػػيكوف لمسػػػمطة  14تناولػػػت المػػػادة الثالثػػػة بنػػػد أ  

الوطنية الفمسطينية كامؿ الصبلحية والمسؤولية في نقػاط الجمػارؾ الفمسػطينية "منطقػة الشػحف" وتطبيػؽ 

، ىػؿ سياسة الجمارؾ واال ستيراد عمى البضائع المتفػؽ عمييػا ويشػمؿ التفتػيش وجبايػة الضػرائب والرسػـو

 تـ تنفيذ ذلؾ مف قبؿ الطرؼ الفمسطيني، وما ىي فوائد ونجاح ذلؾ لمجانب الفمسطيني؟

مػػف ايػػرادات  2/3اشػػارات اجابػػات عينػػة الدراسػػة بأنػػو لػػـ ينفػػذ ىػػذا البنػػد مػػف االتفاقيػػة ايضػػا، بحيػػث اف 

سػػطينية ىػػي مػػف الجانػػب الفمسػػطيني، بحيػػث تقػػـو اسػػرائيؿ بجبايػػة مسػػتحقات السػػمطة مقابػػؿ الخزينػػة الفم

% منيا، ووضح السيد حسيف الشيخ اف اسػرائيؿ تقػـو بوضػع التكػاليؼ المرتفعػة عمػى ذلػؾ باإلضػافة 3

 الى سعر السمع المرتفعة عمى الجانب الفمسطيني.

اسرائيؿ لـ تطبؽ ىذا البند وىػو فػي االصػؿ يجػب اف واشار السيد ابراىيـ الديؾ في ىذا السؤاؿ الى اف 

يطبػػػؽ عمػػػى المعػػػابر التجاريػػػة مثػػػؿ معبػػػر الكرامػػػة، ولكػػػف جميػػػع الصػػػبلحيات التػػػي اعطيػػػت لمجانػػػب 

الفمسطيني ىي صبلحيات رقابة غير مباشرة، ولو طبؽ ذلؾ لكانػت االجػراءات اسػيؿ، ولػتمكف الجانػب 

 دوف االعتماد عمى الجانب االسرائيمي في ذلؾ.الفمسطيني مف تحقيؽ ايرادات مالية خاصة بو 

 السؤال السابع:

مػػػف المػػػادة الرابعػػػة، سػػػيكوف لسػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية حػػػؽ تحويػػػؿ الشػػػواكؿ  15و  14جػػػاء فػػػي البنػػػد  

بنؾ اسرائيؿ الى عممػة اجنبيػة،  السمطة الوطنية الفمسطينية عبر البنوؾ العاممة في مناطؽ فيالفائضة 

 لؾ، وما الفوائد المرجوة لمطرؼ الفمسطيني؟ىؿ طبقت اسرائيؿ ذ
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وضػػػحت عينػػػة الدراسػػػة بانػػػو تػػػـ تطبيػػػؽ ىػػػذا البنػػػد، وانػػػو يػػػتـ الػػػتخمص مػػػف الفػػػائض فػػػي العممػػػة النقديػػػة 

واسػػتبداليا بػػالعمبلت االخػػرى، واشػػارت بعػػض االجابػػات الػػى وجػػود دراسػػة مقدمػػة مػػف مركػػز الدراسػػات 

 توضح االستيراد المباشر والفوائد لمسمطة. الفمسطيني ماس حوؿ الواردات وبروتوكوؿ باريس

 السؤال الثامن:

لمػػاذا ذىبػػت اسػػرائيؿ الػػى تحديػػد حجػػـ التبػػادؿ بالشػػيكؿ فػػي السػػوؽ الفمسػػطيني بػػدؿ مػػف أي يكػػوف ذلػػؾ  

 باتفاؽ بيف سمطة النقد الفمسطينية والبنؾ المركزي؟

نقديػػػة قائمػػػة عمػػػى عممػػػة الة بينػػػت االجابػػػات بػػػاف احػػػدى شػػػروط الجانػػػب االسػػػرائيمي بػػػاف تكػػػوف االتفاقيػػػ

الشيكؿ، وذلؾ الف اسػرائيؿ عممػت بػاف جميػع االسػتيراد سػيكوف مػنيـ وبالتػالي فػاف حجػـ التبػادؿ المػالي 

السػػػيولة سػػػوؼ تكػػوف بػػػنفس العممػػػة وسػػيتـ اسػػػتبداليا مػػػف الجانػػػب  أفسػػيكوف بالشػػػيكؿ، باإلضػػػافة الػػى 

 االسرائيمي ايضا.

اهلل مػػػدير دائػػػرة االبحػػػاث والسياسػػػات النقديػػػة بػػػاف مجمػػػس واوضػػػح فػػػي ىػػػذا الجانػػػب السػػػيد محمػػػد عطػػػا 

بػػدأ بتػػردد بمسػػألة قبػػوؿ الفػػائض فػػي االمػػواؿ المخصصػػة لمجانػػب  2006الػػوزراء االسػػرائيمي فػػي عػػاـ 

 الفمسطيني وتحويميا الييـ وذلؾ بعد تراكـ ىذا الفائض لسنوات متتالية.

   السؤال التاسع:

سيكوف ليػا الحػؽ فػي  ة )مف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي(جياف كؿ  2جاء في المادة الخامسة بند 

 جباية الضرائب المباشرة المتولدة عف نشاطات اقتصادية ضمف منطقتيا، ىؿ التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟

لـ تمتـز اسرائيؿ بيذا البند كما جاء في اجابات عينة الدراسة، واوضػحت االجابػات انػو عمػى الػرغـ مػف 

االسرائيمي االلتزاـ بذلؾ اال انيا لـ تفعؿ، كما انيا لػـ تعطػي لمجانػب الفمسػطيني الحػؽ اف عمى الجانب 

 في جباية الضرائب لممنشآت خارج مناطؽ السمطة التابعة ليا والخاضعة لمضريبة الفمسطينية.
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   السؤال العاشر:

الػدخؿ عمػى اجػور  ما ىو تقديركـ لخسػارة االقتصػاد الفمسػطيني مػف عػدـ التػزاـ اسػرائيؿ بتحويػؿ ضػريبة

 العامميف داخؿ الخط االخضر؟

اشػػارت االجابػػات الػػى اف خسػػائر االقتصػػاد الفمسػػطيني كبيػػرة ليػػذا السػػبب بػػبل أي شػػؾ، واوضػػح السػػيد 

عامػػػؿ فمسػػػطيني  67000عبػػػد الكػػػريـ المػػػرداوي مػػػدير التشػػػغيؿ فػػػي وزارة العمػػػؿ اف ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف 

عامػؿ يعممػوف فػػي المسػتوطنات، ويػتـ اسػػتقطاب  30000يعممػوف داخػؿ اسػػرائيؿ، واف ىنػاؾ أكثػر مػػف 

 الضرائب الخاصة بيـ عف طريؽ مبالا سنوية يستمميا العامؿ وفؽ تصاريح رسمية لمعمؿ ىناؾ.

% مف العامميف داخؿ اسرائيؿ يتمقوف اقؿ مف الحد االدنى 90كما اشار السيد عبد الكريـ ايضا الى اف 

ريبة الدخؿ التي ستحصؿ عمييا السمطة الفمسطينية مػف لؤلجور، وىذا مف دوره سوؼ يقمؿ مف قيمة ض

 اجور العامميف داخؿ الخط االخضر. 

 السؤال الحادي عشر: 

جاء في المادة السادسة تقـو دائرة الضرائب االسرائيمية بجباية ضريبة القيمػة المضػافة وتحوليػا لمسػمطة 

ف قبػؿ الجانػب االسػرائيمي، ومػا ىػي % منيا بدؿ خدمات، ىؿ تـ تنفيذ ذلؾ مػ3الفمسطينية مقابؿ نسبة 

 نتائجو االيجابية عمى الجانب الفمسطيني؟

وضحت اجابات عينة الدراسة بانو تـ االلتزاـ بذلؾ بحيث تقػوـ اسػرائيؿ بجابيػة ضػريبة القيمػة المضػافة 

%، وبعػد ذلػؾ تقػـو بتحويميػا لمسػمطة الفمسػطينية، ولكػف ىنػاؾ العديػد مػف المشػاكؿ عمػى 3مقابؿ رسوـ 

بحيث قامت اسػرائيؿ لمعديػد مػف المػرات بعػدـ تحويػؿ ىػذه االمػواؿ واسػتخداميا كػأداة لمضػغط عمػى  ذلؾ

القيادة الفمسطينية، االمر الػذي سػبب بشػكؿ كبيػر الكثيػر مػف المشػاكؿ لمجانػب الفمسػطيني وذلػؾ بسػبب 

 اعتماد الميزانية عمى ىذه االمواؿ بشكؿ كبير.
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ؿ تمتـز في ىذا البند اال في حاؿ اصدار قػرار سياسػي لمنػع ذلػؾ واوضح السيد ابراىيـ الديؾ باف اسرائي

فتقػػـو باحتجػػاز ىػػذه االمػػواؿ، ممػػا يجعميػػا اداة اقتصػػادية فعالػػة لمضػػغط عمػػى الجانػػب الفمسػػطيني فػػي 

 العديد مف النقاط.

% 67ف الشيخ الى انو يمكف تقسيـ ايرادات الجانب الفمسطيني بشكؿ عػاـ الػى يواشار ايضا السيد حس

% منيا ايرادات محمية و مساعدات ومنح دولية، 33ا مف إيرادات قادمة مف الجانب االسرائيمي، و مني

وبالتالي يتضح لنا مدى اعتماد الميزانية الخاصة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية عمػى ىػذه االمػواؿ ومػدى 

مػف شػمؿ كبيػر  تأثر الوضع الفمسطيني في حالة احتجازىا او التأخر فػي صػرفيا، لمػا يترتػب عمػى ذلػؾ

فػػػػي تغطيػػػػة التزامػػػػات وزارة الماليػػػػة الفمسػػػػطينية، ولعػػػػؿ ذلػػػػؾ كػػػػاف واضػػػػحا ولعػػػػدة سػػػػنوات فػػػػي السػػػػاحة 

 الفمسطينية.

 السؤال الثاني عشر:

التػػي ستنشػػأىا  الضػػماف االجتمػػاعيمػػف المػػادة السػػابعة: سػػتحوؿ اسػػرائيؿ شػػيريا لمؤسسػػة  4فػػي البنػػد  

التػي جبيػت بعػد انشػاء المؤسسػة المػػذكورة، ف االجتمػػاعي الضػماالسػمطة الفمسػطينية اسػتقطاعات تػأميف 

 ىؿ قامت السمطة الفمسطينية بإنشاء تمؾ المؤسسة؟ ىؿ التزمت اسرائيؿ بتمؾ التحويبلت؟

لـ تمتـز اسرائيؿ بيذا البند بشكؿ كامؿ، بحيػث وضػحت االجابػات بػاف الضػماف االجتمػاعي الفمسػطيني 

راد او العامميف، واوضح السيد ابراىيـ الديؾ باف ىذا المبمػا ال ىو قرار اختياري وليس اجباريا عمى االف

مميػػػار شػػػيكؿ واغمبيػػػا حقػػػوؽ فرديػػػة لمعػػػامميف فػػػي اسػػػرائيؿ بينمػػػا ال تتعػػػدى نسػػػبة االمػػػواؿ  11يتعػػػدى 

 %.12الممنوحة لمسمطة بدؿ التقاعد والتعويضات ما قيمتو 

السرائيمي قائـ عمى الحد االدنى مف الراتب كما اوضح السيد عبد الكريـ المرداوي باف التأميف الوطني ا

وعدد االوالد، وال شػؾ بػاف ىػذه العمالػة ىػي نتيجػة اسػتغبلؿ الجانػب االسػرائيمي لنسػب البطالػة المرتفعػة 
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في االراضي الفمسطينية، وتقـو اسرائيؿ بدفع بعػض المخصصػات الماليػة نتيجػة اصػابات العمػؿ ووالدة 

 .السيدات باإلضافة الى بدؿ االفبلس

 السؤال الثالث عشر:

، مف المادة الثامنة: سيكوف ىناؾ نقؿ حر لممنتجات الزراعية وبدوف جمارؾ وضرائب 2، 1في البنود  

 استيراد بيف الجانبيف، ىؿ التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟

توكوؿ النقؿ الحر و اشارت االجابات الى اف الطرؼ االسرائيمي التـز بيذا البند في بعض النقاط مثؿ بر 

ص بالزراعة لبعض السمع كالبطيخ والبندورة، ولكف حركة انسياب السمع واالشخاص بشكؿ عػاـ لػـ الخا

وبشكؿ يعود بالنفع عمػى الجانػب الفمسػطيني، بحيػث يقػـو  بروتوكوؿتمتـز بيا اسرائيؿ كما نص عمييا ال

الجانػػػب االسػػػرائيمي باالسػػػتيراد بشػػػكؿ مطمػػػؽ وحريػػػة كاممػػػة مػػػف جميػػػع الػػػدوؿ وثػػػـ تقػػػـو ببيعيػػػا لمجانػػػب 

 الفمسطيني.

 السؤال الرابع عشر:

جاء ليقـو كؿ طػرؼ حسػب قواعػده وانظمتػو الخاصػة بتػرخيص وكػبلء السػفر  7في المادة العاشرة بند  

وشركات السياحة واالدالء السياحييف وغير ذلؾ مف االنشطة السياحية، ىؿ التزمت اسرائيؿ بذلؾ، ومػا 

 نجاح ذلؾ لمجانب الفمسطيني؟

لػـ تمتػـز اسػرائيؿ بيػذا البنػد حسػب اجمػاع عينػػة الدراسػة عمػى ذلػؾ، بحيػث ال يمكػف لمجانػب الفمسػػطيني 

، وىػذا االمػػر اإلسػرائيميليا دوف موافقػػة الجانػب اعطػاء اوامػر سػفر او تنظػػيـ رحػبلت سػياحية او اسػتقبا

 ينعكس بشكؿ كبير سمبيا عمى حركة السياحة والسفر الفمسطينية.

 السؤال الخامس عشر:
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الجػانبيف  مػفالضػحايا  تعويضات : سيتـ انشاء لجنة فرعية تتعمؽ بإدارة مطالب10بند  11في المادة  

نبيف، لمػػاذا لػػـ يطبػػؽ ذلػػؾ؟ وكػػـ الخسػػائر المتوقعػػة مػػف المػػؤمنيف، وتحويػػؿ المبػػالا بػػيف صػػندوقي الجػػا

 سنويا؟

سػػواء  بروتوكػػوؿلػػـ يػػتـ انشػػاء أي لجنػػة فرعيػػة بنػػاء عمػػى بنػػود ال واوضػػحت اجابػػات عينػػة الدراسػػة بانػػ

لمتابعتيػػا او لمتأكػػد مػػف تطبيقيػػا، امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالضػػحايا واالمػػواؿ التػػي يجػػب تحويميػػا فإنيػػا قضػػايا 

مي وال يتػػدخؿ بيػػا الجانػػب الفمسػػطيني، ولػػـ يجػػب أي فػػرد مػػف افػػراد العينػػة عػػف خاصػػة بالجانػػب االسػػرائي

 مقدار الخسائر المتوقعة سنويا نتيجة ذلؾ.

 السؤال السادس عشر:

ب جاء اف مسار المسافريف الخاص بالجمػارؾ سػيدير كػؿ جانػب االجػراءات  14في المادة الثالثة بند  

الجمركيػػة لمسػػافريو بمػػا فػػي ذلػػؾ التفتػػيش وجبايػػة الضػػرائب المسػػتحقة عمػػى الفمسػػطينييف المػػاريف عبػػر 

االلتػزاـ  المسار الجمركي الخػاص بيػـ سػتكوف مػف مسػؤولية مػوظفي الجمػارؾ التػابعيف لمسػمطة، ىػؿ تػـ

 بذلؾ مف قبؿ الجانب االسرائيمي؟ وما ىي الفوائد المرجوة لمجانب الفمسطيني؟

وبعػػد ذلػػؾ لػػـ تمتػػـز بػػو،  2001بينػػت اجابػػات عينػػة الدراسػػة بػػاف اسػػرائيؿ التزمػػت بيػػذا البنػػد حتػػى عػػاـ 

شػػكؿ ووضػػح السػػيد ابػػراىيـ الػػديؾ بأنػػو كػػاف مػػوظفي الشػػرطة والجمػػارؾ الفمسػػطينية يقومػػوف بأعمػػاليـ ب

طبيعػػػي، ويسػػػمح لمجانػػػب الفمسػػػطيني االطػػػبلع عمػػػى الكػػػاميرات والمراقبػػػة ولكػػػف ذلػػػؾ انتيػػػى مػػػع بدايػػػة 

 ذلؾ العتبارات امنية. إسرائيؿوعممت  2001 االنتفاضة

وبينػػت االجابػػات بػػاف تطبيػػؽ ذلػػؾ البػػد واف يػػؤثر بشػػكؿ اساسػػي فػػي قضػػايا مكافحػػة التيريػػب، وزيػػادة 

 تطبيؽ ىذا البند بشكؿ صحيح. ضرائب الجانب الفمسطيني في حالة
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   الرابع الفصل.4

 الدراسة نتائج

 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا 1.4

قراء نتائج الدراسة،  فخرجت الستالتحميمي  وبعد تمخيص إجابات المبحوثيف وتحميميا وفؽ المنيج 

 ونتائج عامة لمدراسة وىي كما يمي: بنتائج تحميؿ اإلجابات 

 اإلجاباتالنتائج المرتبطة بتحميل  1.1.4

 وبناء عمى ما سبؽ مف اجابات عينة الدراسة يمكننا استنتاج االمور التالية:

الفمسطينييف فترة زمنية يعتمدوف  إعطاءعمى بروتوكوؿ باريس االقتصادي يركز  أف األفضؿكاف  .1

 أف، واف ينص االتفاؽ اإلسرائيمية الضريبيةالمعدالت  الخاصة بدؿالضريبية عمى معدالتيـ  خبلليا

لنمو  األفضؿ واإلجراءاتبالرعاية تتعمؽ باإلعفاءات الجمركية وضماف المواصفات  األولىالدولة 

 .االقتصاد الفمسطيني

باريس االقتصادية، ولـ يوجد أي  البنود المنصوص عمييا في بروتوكوؿ بالعديد مف إسرائيؿلـ تمتـز  .2

 ضغوطات عمييا لبللتزاـ بيا.

 يزداد معاناة الجانب الفمسطيني نتيجة عدـ تطبيؽ البنود بالشكؿ الصحيح. .3

 ال يوجد أي لجاف متابعة او مراقبة دولية لضماف تحقيؽ العدالة االقتصادية في ىذا الجانب. .4

 الضريبة القادمة مف الجانب االسرائيمي. اعتماد االقتصاد الفمسطيني االساسي عمى ايرادات .5
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تشكؿ العمالة داخؿ الخط االخضر جانب مف االيرادات الضريبية الفمسطينية ولكنيػا ال تػؤثر بشػكؿ  .6

 ايجابي عميو وانما تشكؿ مصدر فائدة لمجانب االسرائيمي.

وبالتػػػالي الزاؿ الجانػػػب االسػػػرائيمي ىػػػو المسػػػؤوؿ عػػػف جبايػػػة االمػػػواؿ الضػػػريبية الخاصػػػة بالسػػػمطة  .7

 اقتطاع جزء اخر منيا نتيجة جبايتو ليا.

ال تشكؿ ادارة المعابر الحدودية اي فائدة تذكر عمى ايرادات الجانػب الفمسػطيني بسػبب عػدـ اعطػاء  .8

 اسرائيؿ االمكانيات والصبلحيات لو لبلستفادة منيا.

الجانػػػػب  عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ضػػػػرورة وحاجػػػػة الجانػػػػب الفمسػػػػطيني لئليػػػػرادات الضػػػػريبية القادمػػػػة مػػػػف .9

 االسرائيمي الى انو ال بد ليا إليجاد حموؿ قائمة عمى التخمص مف كونيا اداة ضغط اقتصادية دائمة.

اىميػػة توضػػيح االثػػار السػػمبية التػػي تحػػدث بسػػبب اتبػػاع ىػػذه االتفاقيػػة وتوضػػيح البنػػود التػػي ال  .10

 تنفذ بشكؿ اكبر عمى الصعيديف الداخمي والخارجي.

 سةالنتائج العامة لمدرا 2.1.4

 المتوافرة اإلحصائياتؿ خبل مف اإلسرائيمي بالسوؽ الفمسطيني السوؽ ارتباط مدى الدراسة أوضحت

 الفمسطينية لمسمطة العامة المالية ارتباط إلى باإلضافة المرصودة، الفمسطينية الخارجية التجارة حوؿ

 جرى كما. الطرفيف بيف ما الموقعة باريس بروتوكوؿ عمى بناء اإلسرائيمي الجانب مع المقاصة بعممية

 السوؽ عف االستغناء إمكانية ومدى السمع ىذه أبرز لدراسة ومحاولة بالتفصيؿ المستوردة السمع تناوؿ

 البضاعة استورد قد يكوف أف بعد بيا الفمسطيني المستورد يمد الذي اإلسرائيمي الوكيؿ أو اإلسرائيمي

 وزارتي في المسؤوليف بعض مع أجريت التي المقاببلت مف عدد إلى باالستناد وذلؾ المنشأ، بمد مف

 كمي بشكؿ يعتمدوف فمسطينييف مستورديف مع فردية مقاببلت إلى باإلضافة الوطني، واالقتصاد المالية
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، وفي ضوء ما تـ عرضو مف بيانات ومعمومات إسرائيمي مستورد خبلؿ مف االستيراد عمى جزئي أو

 مف النتائج، التي يمكف اف نذكر منيا االمور التالية:سابقة توصمت الدراسة عمى العديد 

 وليست ،وأرقاـ فقط بنود موازنة ىي الفمسطينية السمطة موازنة يتضح لنا اف الدراسة مف خبلؿ .1

 .داءاألو  برامجتعتمد عمى ال موازنة

 وحدة حكومة تشكيؿب الواقع أرض عمى تنفيذىا بحيث يساىـ الفمسطينية، الوطنية المصالحة اىمية .2

 .المقاصة إيرادات مف الفمسطيني الشعب أمواؿ حفظ في وطنية،

 كافة مف الكبيرة االستفادة مف وحرميا الفمسطينية السمطة االقتصادي باريس بروتوكوؿقيد  .3

، ومنعيا مف محاولة تطوير الوضع االقتصادي الذي عمييا وقعت التي التجارية والتفاىمات االتفاقيات

 التعاوف مع دوؿ اخرى.يمكف تطويره مف خبلؿ 

 عجز وجود إلى إسرائيؿ وبيف الفمسطينية السمطة بيف المتكافئة غير التجارية العبلقات ساىمت .4

، وذلؾ الف االيرادات الفمسطينية تعتمد بشكؿ اساسي عمى االمواؿ المحولة التجاري ميزانيا في مزمف

 مف الجانب االسرائيمي.

 ض مستوى االداء االقتصادي الفمسطيني وذلؾ بسبب زيادةوانخفا والفقر البطالة معدالت ارتفاع .5

 لمنمو ترجع ألسباب إما تعود الزيادة ىذه وكانت السائدة، الظروؼ ظؿ في العامة النفقات حجـ

التي حدثت خبلؿ السنوات  المتردية واالقتصادية السياسية لمظروؼ أو العامة، لمحاجات الطبيعي

 الماضية.

 منيا% 59 خصص الجارية، النفقات مف بالمتوسط% 60 مف أكثر واألجور الرواتب شكمت .6

 غير مف الجارية النفقات متوسط كاف بينما العسكرييف، رواتب لتغطية% 41 و المدنييف، لرواتب

 .الجارية النفقات مف% 40 واألجور الرواتب
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 أثرىا فكاف الفمسطينية، لمسمطة العامة اإليرادات حجـ تحديد في اىام ادور  السياسية التغيرات عبتل .7

 .التشريعية باالنتخابات حماس حركة وفوز األقصى، انتفاضة اندالع تبعت التي السنوات في اسمبي

 كبير دور ،2002 عاـ منتصؼمنذ  الفمسطينية لسمطةالتي قامت بيا ا المالية اإلصبلحات لعبت .8

 اإلصبلح خطة تنفيذ، بحيث أثر االنتفاضة سنواتاالقتصادي الذي استمر خبلؿ  التدىور توقؼ في

 بشكؿ ممحوظ خبلؿ السنوات الماضية. فارتفعت العامة اإليرادات حجـ عمى اإيجابي الفمسطينية والتنمية

 75% خصص العامة، اإليرادات متوسط مف% 47 الخارجية والمساعدات المنح حجـ متوسط بما .9

، وىذه النسبة ليست قميمة التطويرية النفقات لتمويؿ%  25 و الجارية، الموازنة لدعـ منيا بالمتوسط

ويمكنيا اف تؤثر بشكؿ ايجابي عمى االيرادات الضريبية لمسمطة بحيث تقمؿ مف االعتماد عمى الجانب 

 االسرائيمي

في  الجارية الموازنة لدعـ الخارجية المساعدات عف التاـ االستغناء الفمسطينية مسمطةل يمكف ال .10

 بإجراءات والقياـ الجارية، نفقاتيا لخفض التقشفية اإلجراءات مف مزيدا خاذات بدوفالسنوات القادمة 

 .ليا المحمية اإليرادات لزيادة فاعمة

 لمنتائج خاتمة 2.4

 بروتوكوؿف وتطمعاتو الفمسطيني الشعب اماؿ بمستوى تكف لـ االقتصادية االتفاقات اف سبؽ مما يتضح

 ىذا خبلؿ مف إسرائيؿ نجحت حيث الفمسطيني، الشعب لصالح بمجممو يكف لـ االقتصادي باريس

 الجانب تخص التي والمالية واالقتصادية السياسية القضايا مف العديد في التدخؿ في بروتوكوؿال

 االقتصاد عمى الفمسطيني االقتصادي لمنشاط المتوقعة االثار تقميؿ في نجحت أنيا كما الفمسطيني

 أومبد الفمسطيني القرار حساب وعمى الفمسطيني والمنتج المستيمؾ حساب عمى ذلؾ وجاء اإلسرائيمي

 . بروتوكوؿال في ورد الذي بالمثؿ والمعاممة واالحتراـ العدالة



111 
 

 دوف المضافة والقيمة والرسوـ الجمارؾ معدالت تغيير حؽ إسرائيؿ اعطى االقتصادي بروتوكوؿفال

 ايضا وحرمو معينة سمع عمى اال والجمارؾ الرسوـ معدالت تغيير مف الفمسطينييف حـر حيف في قيود

 %.2 عف تزيد بنسبة المضافة الضريبة معدالت تخفيض مف

 العامة اإليرادات خفض إلى أدى وعائقا محددا شكؿ اإلسرائيمي –الفمسطيني االتفاؽ أف يتضح وبالتالي

 والميـ. اإلسرائيمي الجانب صالح في كانت التي لمثغرات احتواءه خبلؿ مف وذلؾ الفمسطينية لمسمطة

 المالية لمسياسات رىينة الفمسطينية المالية السياسات أبقى االقتصادي باريس بروتوكوؿ أف ىنا

 .العامة لئليرادات رئيسيا محددا جعمو مما اإلسرائيمية

 في عاما 18 قبؿ أبرمت مؤقتة انتقالية التفاقية رىنا الفمسطيني االقتصاد يبقى اف المعقوؿ غير فمف

 اقتصادية ترتيبات إليجاد الممحة الحاجة تبدو ىنا ومف ومنقوص، مشوه جمركي اتحاد شبو إطار

 بنود كافة في النظر إعادة طريؽ عف الفمسطيني لبلقتصاد القصوى الفائدة تحقؽ جديدة وتجارية

 وذلؾ ،بروتوكوؿال ىذا يفرضيا التي المغمقة الدائرة مف تدريجيا والخروج االقتصادي البروتوكوؿ

 مصحوبة تكوف لبلقتصاد جديدة صمبة أسس لوضع القرارات مف مجموعة عمى اإلقداـ يستدعي

 . المناسبة والنقدية والتجارية االقتصادية واالجراءات بالترتيبات

 خبلؿ مف االسرائيمي الجانب مع االقتصادي التعاوف الفمسطينية االقتصادية التنموية الرؤية وتتطمب

 لتحقيؽ االقتصادية شؤونو إدارة في وحقو طرؼ كؿ وسيادة مستقميف اقتصادييف بيف المتبادؿ االعتراؼ

 الحدود عمى السيطرة عمى الفمسطيني االقتصادي القرار صانع قدرة وضماف االقتصادي االستقبلؿ

 واالستثمارية الضريبية السياسات ووضع والنقدية، والمالية والتجارية االقتصادية بالسياسات والتحكـ

 .وخصوصيتو الفمسطيني االقتصادي والوضع تتبلءـ التي
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 ال فمسطينية، لدولة االقتصادي لبلستقبلؿ الكاممة الرؤية لتحقيؽ الشامؿ الوطني اإلطار يتوفر أف والى

 : التالية االعتبارات ضمف جديدة واقتصادية تجارية ترتيبات تييئة عمى العمؿ بدء مف بد

 اعتماد مع تدريجياً  عنو واالنفصاؿ االسرائيمي االقتصادي التحكـ لتفكيؾ االستراتيجي التوجو 

 وذلؾ والعالمي اإلقميمي العربي االقتصاد في الفمسطيني االقتصادي االندماج تعزز وترتيبات سياسات

 .االقتصادي االستقبلؿ ترسيخ لضرورة

 اقتصادي استقبلؿ إلى الفمسطيني الجانب لحاجة ودعمو الدولي المجتمع نظرة ضماف مف بد ال 

 الجغرافية الوحدة وتعزيز التجارة وتسييؿ التنمية مجاؿ في فمسطينية مبادرات لدعـ واستعداده

 .واالقتصادية

 حركة تسيؿ التي الدولية التجارية المعايير جميع واعتماد اسرائيؿ مع التجارية المعابر عمى االتفاؽ 

 الكوادر تواجد في الحؽ يعني وىذا المعابر، ىذه عمى الفمسطينية العمؿ آلية وتحديد البضائع عبور

 .والبضائع األفراد حركة ورقابة لتنظيـ المعابر ىذه في الفمسطينية

 ضمف المحتمة الفمسطينية األرض داخؿ جمركية مخازف فييا بما جمركية مناطؽ إلقامة التحضير 

 المعامبلت واتماـ الفمسطينية المناطؽ إلى االسرائيمية الحدود مف البضائع لنقؿ الترانزيت نظاـ

 .المناطؽ تمؾ في الجمركية
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 الخامس الفصل.5

 التوصيات

 

 التوصيات 1.5

وفي ظؿ المعمومات التي تـ التطرؽ ليا مف خبلؿ الدراسة يمكف اقتراح بعض التوصيات الميمة 

 التالية:

 دافعي قاعدة توسيع خبلؿ التركيز عمىالفمسطينية مف  الضريبة إيرادات يادةالعمؿ عمى ز  .1

 القطاع في والمشتغميف الخاص القطاع مستخدمي السمطة مستخدمي إلى باإلضافة لتشمؿ الضرائب

 وتفعيؿ الضريبية، اإلدارة كفاءة وزيادة الوعي نشر طريؽ عف الفمسطينية، المناطؽ كافة في الخاص

يجاد لممموليف الثقة ومنح القضاء  ألف المموليف؛ عف الوافية المعمومات جمع ميامو مف تكوف جياز وا 

 األعباء تحمؿ في عدالةتوفر  ويضمف البند ىذا مف اإليرادات زيادة لمسمطة تتيح األمور ىذه

 .الضريبية

 الفمسطينييف البتزاز إسرائيؿ تمارسيا التي الجماعية المعاقبة لمنع الدولية الجيود كافة استغبلؿ .2

 وىي أال الفمسطينية، لمسمطة الذاتية المالية المصادر مف مصدر أكبر في تحكميا بذلؾ مستغمة اسياسي

 .لمسمطة والجوية والبحرية البرية بالمنافذ تحكميا خبلؿ مف المقاصة إيرادات

 االستثمارية النفقات لتمويؿ اودولي اعربي الخارجية والمساعدات الدعـ عف البحث في الجاد السعي .3

 في المحمية اإليرادات توليد عمى قادرة ومستقرة قوية تحتية بنية بناء الستخداميا في والتطويرية

 .قريبال المستقبؿ



114 
 

 االقتناع ويتـ ذلؾ مف خبلؿ العامة لئليرادات األمثؿ االستغبلؿمحاولة وضع الخطط اليادفة الى  .4

 عمى سواء شامؿ تقييـ إلعادة أيضا تحتاج الفمسطينية السمطة موازنة ضمف العامة اإليرادات بأف

 االجتماعية األبعاد ضمف وخاصة الخارجية اإليرادات صعيد عمى أو المحمية، اإليرادات صعيد

 .لمموازنة

 وصوؿ ضماف عمى العمؿ في والمواطنيف، الوطنية السمطة بيف التعاوف يحقؽ نظاـ ايجاد ضرورة .5

 الذيف خاصة المموليف فئات بيف الوعي ونشر المقاصة، فواتير مف الفمسطيني الشعب استحقاؽ كامؿ

 كافة إلى لتصؿ وتأىيميا، الضريبية اإلدارة كفاءة وزيادة إسرائيؿ، مف المقاصة فواتير عمى يحصموا

 القيمة ضريبة بخصوص فمسطيني قانوف سف عمى والعمؿ المتيربيف، عمى العقوبات وفرض المشتغميف

 .الفمسطينية المناطؽ وخصوصية ظروؼ يراعي المضافة

والتي يتحمميا الجانب الفمسطيني فقط كبدؿ  ،%3 وىي المطالبة مبما عمى المقررة العمولة تشكؿ .6

 عمى لعمؿاخدمة مف الجانب االسرائيمي الذي يقوـ بجباية ىذه االمواؿ، فيجب في ىذا الجانب  

المحولة مف   يراداتاإل عمى اكبير  اعبئ تشكؿ ألنيا منيا جزء تحمؿ اإلسرائيمي الجانب مطالبة

 .المقاصة

 مف التيربب تتعمؽ التي العقوبات تطبيؽ تشديدل يالعمؿ عمى تطوير النظاـ القضائي الحال .7

يجاد المقاصة،  الجميور توعية عمى والعمؿ المقاصة، مف المتيربيف ومعاقبة لمبلحقة خاص جياز وا 

 .الضريبية لمدوائر وتقديميا المقاصة فواتير عمى الحصوؿ بضرورة

 اتخاذ طريؽ عفوضع الخطط االستراتيجية اليادفة الى تقميؿ االعتماد عمى الجانب االسرائيمي  .8

 مف التخمص عمى العمؿعمى االستيراد عف طريقيـ و  االعتماد مف التدريجي لمتقميؿ عممية خطوات

 الفمسطيني االقتصاد الجمارؾ تخدـ لكي الفمسطيني المستورد ليا يتعرض التي الجمركية المشاكؿ
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بدال مف تقاسـ ىذه المنفعة مع الجانب االسرائيمي وابقاءىا كسبلح الجانب  الفمسطينية والخزينة

 االسرائيمي بو.

 ضعؼ مف الفمسطيني االقتصاد يعانيو الذي العبء وتخفيؼ الوطني اإلنتاج حماية العمؿ عمى .9

 الفمسطيني االقتصاد تبعية تكرس يباريس االقتصادية الت العديد مف بنود بروتوكوؿ نتيجة ىو وىشاشة

 المساعدات بيد رىينة الفمسطيني الشعب ومعيا الفمسطينية السمطة مصير وجعؿ اإلسرائيمي، لبلقتصاد

 .الفمسطيني السياسير القرا حرية مف ضيؽ مما بية،و واألور  األمريكية األجنبية

 شئوف إدارة عمى قادرة وطنية وحدة حكومة وتشكيؿ الفمسطينية الوطنية المصالحة تنفيذ ضرورة .10

ىدار لتبديد المؤدية الظروؼ توفير وعدـ المالية لمسمطة المالية الموارد عمى يحافظ بما الببلد  ىذه وا 

 .الموارد

 في الصبلحيات كامؿ لو فمسطيني مركزي بنؾ إلى الفمسطينية النقد سمطة تحويؿ عمى العمؿ .11

 الفمسطينية. األراضي في تداوليا يتـ التي األجنبية لمعمبلت بديبل تكوف مستقرة وطنية عممة إصدار

 مجاؿ في الفعاؿ بدوره القياـ مف الخاص القطاع وتمكيف التسييبلت وتقديـ االستثمار تشجيع .12

 األجنبية، المستوردات منافسة مف الوطنية المنتجات حماية خبلؿ مف وذلؾ الفمسطينية، العامة المالية

 لممنتجات دولية تسويؽ قنوات وفتح تأخير، دوف الخاص القطاع مستحقات بدفع السمطة والتزاـ

 ف.الشأ ليذا التجارية والتفاىمات االتفاقيات عقد خبلؿ مف الفمسطينية

عمى الباحثيف الجدد تناوؿ تأثير بروتوكوؿ باريس االقتصادي عمى القطاعات االقتصادية  .13

 .المختمفة كالزراعة والتجارة الخارجية وغيرىا

تركز الدراسات المستقبمية عمى وضع حموؿ لمتخفيؼ مف آثار بروتوكوؿ باريس ضرورة أف  .14

 .االقتصادي عمى االقتصاد الفمسطيني وسبؿ الخروج مف آثاره السمبية
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 ( العبلقات االقتصادية الفمسطينية االسرائيمية الواقع والمستقبؿ2006ابو ظريفة، سامي :) ،ورقة 

تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيمي، بتنظيـ مف " بعنواف مؤتمر: إلى مقدمة عمؿ

 .ـ 2006فبراير  15-13لفترة مف الجامعة اإلسبلمية والمنعقد في غزة خبلؿ ا

 ( ظاىرة انتقاؿ عبء الضرائب غير المباشرة في فمسطيف، 2005األحمد، صخر وائؿ محمود :)

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

 ( دراسة تشخيصية 2010برنامج االمـ المتحدة االنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني ، )

 .، القدساالراضي الفمسطينية المحتمةلضريبة االمبلؾ في 

 ( ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فمسطيف وضريبة المبيعات 2006البسطامي، مؤيد درويش :)

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. .المطبقة في األردف )دراسة مقارنو(

 ( كفاءة المعمومات الضريبية في الشركات 2011جاد اهلل، جياد :) المساىمة العامة المدرجة في

رسالة ماجستير، جامعة  .سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية في ضوء استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية

 النجاح الوطنية، نابمس.

 السياسات التجارية الفمسطينية: البدائؿ والخيارات  :(2002)الزاغة، عادؿ  ،الجعفري، محمود

 .اهلل راـ، االقتصادية الفمسطيني ماسلمتاحة، معيد أبحاث السياسات ا
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 وتأثيرىا عمى  ةالسياسات التجارية والمالية الفمسطيني (:2002، ناصر )العارضو ،الجعفري، محمود

 الفمسطيني االقتصادية واالبحػاث السياسػات معيػد .العجز في الميزاف التجاري والعجز في الموازنة

 .اهلل راـ ،ماس

 المياـ المطموبة مف السمطة الوطنية الفمسطينية لتعظيـ  (:2005داريف )، الجعفري، محمود، الفي

 .القدس، االستفادة مف االتفاقيات التجارية الدولية، معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس

 االحصاء المركزي  منشورات جياز صافي المطالبة الفمسطينية، (:2016) االحصاء المركزي جياز

 .راـ اهلل

 (، الترتيبات الجمركية الفمسطينية االسرائيمية: البحث عف 1995لجوىري، منى و شعباف، رضواف )ا

معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية  .االولى الطبعةالعدالة في توزيع االيرادات الجمركية،

 .اهلل راـ)ماس(، 

 ( المالية العامة،2015الحاج، طارؽ :) عماف ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع .الطبعة األولى- 

 األردف.

 (،2007حميض، حنيف): ( 1995تأثير المقاصة عمى االيرادات الضريبية في فمسطيف مف- 

 رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. .(2005

 ( 2006الخطيب، كماؿ احمد): ة في فمسطيف دور االيرادات الضريبية في تمويؿ الموازنة العام

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس. .(2003 -1996)

 ( 1994دائرة شؤوف المفاوضات :) بروتوكوؿ باريس حوؿ العبلقات االقتصادية بيف إسرائيؿ

 .منشورات دائرة شؤوف المفاوضات، راـ اهللومنظمة السمطة الوطنية الفمسطينية، 
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 ،ظؿ في تطويرىػا في المؤثػرة والعوامؿ الفمسطينيػة االقتصاديػة قػاتالعبل(: 2014. )سمماف الديراوي 

 عدد اإلنسانية، العمـو سمسمة ، والدراسات لؤلبحاث فمسطيف جامعة مجمة. والدوليػة اإلقميميػة المتغيرات

6. 

 ( 2013زيادة، خديجة ابراىيـ خميؿ): .الجانب القانوني التفاؽ أوسمو. دنيا الرأي 

 راـ اهللمنشورات سمطة النقد،  ،2014لعاـ التقرير السنوي (: 2014) الفمسطينية النقد سمطة . 

 ( مشكبلت التقدير الذاتي لضريبة الدخؿ وفقا ألحكاـ قانوف ضريبة 2008سمور، ابراىيـ خميؿ :)

 رسالة ماجستير، الجامعة االسبلمية، غزة. .الدخؿ في فمسطيف بيف االلزاـ وااللتزاـ

  عماف. ،دار وائؿ لمنشرالطبعة األولى. (: الجريمة الضريبية، 2008)الشرع، طالب نور 

 ( بروتوكوؿ باريس االقتصادي، مراجعة الواقع التطبيقي، معيد ابحاث 2013الشعيبي، ىالة ،)

 .اهلل راـ،ماس السياسات االقتصادية

 ( العوامؿ المساىمة في زيادة حجـ عائدات الس2007صالح، محمد عبد الفتاح حسيف :) مطة

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة. .الفمسطينية مف ضريبة القيمة المضافة

 ( دور العبء الضريبي في تحقيؽ الفعالية الضريبية في الواقع 2014صالح، محمد واصؼ أحمد :)

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. .الفمسطيني

 ( مدى عدالة النسب 2013صبري، اسامة :) واالعفاءات الضريبية في نظاـ ضريبة القيمة

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. .المضافة المطبؽ في فمسطيف

 ( محاسبة ضريبة الدخؿ، األردف: جامعة القػدس المفتوحػة.2007صبري، نضاؿ ،) 

 ( البروتوكوؿ االقتصادي بيف منظمة التحرير الفمسطينية 1994عبد الرازؽ، عمر :) وحكومة

 .راـ اهلل اسرائيؿ، مركز البحوث والدراسات الفمسطينية،
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 ( تقييـ االتفاقيات االقتصادية والتجارية الفمسطينية الدولية، معيد ابحاث 2002عبد الرازؽ، عمر :)

 .، راـ اهللالسياسات االقتصادية الفمسطينية ماس

 ( ىيكؿ الموازنة العامة الفمسطينية، 2002عبد الرازؽ، عمر :) معيد أبحاث السياسات االقتصادية

 .، راـ اهللالفمسطيني

 ( الموازنة الفمسطينية 2000عبد الكريـ، نصر :)دراسة تحميمية لمتطورات  2000-1995 :

 واالتجاىات في السياسة المالية العامة، المجمس االقتصادي الفمسطيني )بكدار(، راـ اهلل.

 ،الفمسطيني، التخطيط مركز.  الفمسطينية لمدولة االقتصادية السياسات ،(2014. )مازف العجمة   

plo.ps/ar/print.php?id=44-http://ppc. 

 ( دراسات في عمـ الضرائب، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.2011قدي، عبد المجيد :) 

 ( 2012قريع، أحمد :)ورقة عمؿ مقدمة عاما 19 بعد المؤقت االنتقالي االقتصادي باريس اتفاؽ ،

 الممتقى"، بتنظيـ مف االقتصادية باريس اتفاقية في النقاش فتح وابعاد امكانياتإلى: مؤتمر بعنواف "

، بتاريخ اهلل براـ «ماس» االقتصادية السياسات أبحاث معيدوالمنعقد في  العربي الفكري

 ـ. 18/09/2012

  ،(، بيانات التجارة الخارجية السمعية، قراءة نقدية، معيد 2000محمد و العارضة، ناصر )الكعبري

 .اهلل راـ،أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس

 نقدية مراجعة(: 2011) ،"مفتاح" الديمقراطية و العالمي الحوار لتعميؽ الفمسطينية المبادرة 

 تشريف 2 بتاريخ منشورة ،2011 عامة سياسات أوراؽ سمسمة ضمف االقتصادية، باريس التفاقية

  .2011 نوفمبر/ الثاني

http://www.miftah.org/Arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy021111

.pdf 

http://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=44
http://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=44
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  تصدر عف عمادة البحث  (:2000" )العموـ االنسانية"مجمة جامعة النجاح الوطنية لؤلبحاث

 .، نابمس687(،  ص 14العممي، عدد )

 األبعاد االقتصادية واالجتماعية في موازنات السمطة  (:2002) مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف

 غزة.منشورات مركز الميزاف، الوطنية الفمسطينية، 

 مركزاالوضاع االقتصادية واالنسانية في الضفة الغربية وغزة،  (:1999) مسمماني، احمد وآخروف 

 .، عمافاألوسػط الشرؽ دراسات

  ،رسالة  .: السياسة الضريبية ودورىا في تنمية االقتصاد الفمسطيني(2006) دالؿمسيمي

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

 االقتصادي المراقب(: 2016) وأخروف ماس، الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معيد 

 .  اهلل راـ السنوي، العدد واالجتماعي،

 ( دراسة 1994المكحوؿ، باسـ :) تحميمية لبنود اتفاؽ العبلقات االقتصادية بيف اسرائيؿ ومنظمة

 التحرير، مركز البحوث والدراسات الفمسطينية، نابمس.

 ( دراسة تحميمية لبنود اتفاؽ العبلقات االقتصادية بيف اسرائيؿ ومنظمة 1994مكحوؿ، باسـ :)

قراءات في النص، مركز البحوث االسرائيمية -التحرير، في كتاب "االتفاقية االقتصادية الفمسطينية

 والدراسات الفمسطينية، نابمس، فمسطيف.

 العقوبات الضريبية ومدى فاعميتيا في مكافحة التيرب مف (2004) منصور، ايياب خضر :

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. .ضريبة الدخؿ في فمسطيف

 مركية الفمسطينية االسرائيمية، البحث عف : الترتيبات الج(1995) منى الجوىري و رضواف شعباف

 العدالة في توزيع االيرادات الجمركية، معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس، راـ اهلل.
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  تقرير عف المساعدة المقدمة مف  (:2001" )األونكتاد"مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية

 .، القدساألونكتاد إلى الشعب الفمسطيني

 رسالة  .: ضريبة القيمة المضافة وعبلقتيا بضريبة الدخؿ(2006)موسى، عمرو عبد العزيز

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

 عبلقة النظاـ الضريبي بالنظـ االقتصادية واالجتماعية (2006) ميالة، مؤيد جميؿ محمد :

 .رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس .والسياسية

 (: االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع، مشكبلت المرحمة االنتقالية 1997قيب، فضؿ )الن

 وسياسات المستقبؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت.

 ( 2003النقيب، فضؿ مصطفى, نصر عطياني):  واقع ومستقبؿ العبلقات االقتصادية الفمسطينية

 .راـ اهللماس،  ة الفمسطينياإلسرائيمية، معيد ابحاث السياسات االقتصادي

 2010 -2008خطة االصبلح والتنمية الفمسطينية  (:2008) وزارة التخطيط الفمسطينية ،

 .منشورات وزارة التخطيط، راـ اهلل

 ( 1996وزارة المالية :) بروتوكوؿ باريس حوؿ العبلقات االقتصادية بيف إسرائيؿ ومنظمة السمطة

 .وزارة المالية، غزة، منشورات الوطنية الفمسطينية

 موقع وزارة المالية ،  (2016-2005السنوية لعدة أعواـ ) التقارير المالية ، المالية وزارة ،

http://www.pmof.ps/41. 

 دليؿ ضريبة الدخؿ: اعرؼ حقوقؾ وواجباتؾ،  (:1997) وزارة المالية، مديرية ضريبة الدخؿ

 .اهلل، منشورات وزارة المالية، راـ االصدار االوؿ

 دار اليػازوري العمميػة لمنشػر والتوزيػػع،  الطبعػػة األولػى، .: المحاسػبة الضػريبية(2005) ياسػيف، فػؤاد

 عماف.
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 ثانيا: المقابالت

 بتػػػػاريخ: فػػػػي وزارة الماليػػػػة  مقابمػػػػة مػػػػع السػػػػيد ابػػػػراىيـ الػػػػديؾ، مػػػػدير دائػػػػرة االجػػػػراءات الجمركيػػػػة ،

12/2/2017. 

  وزارة الزراعػػػػػة، بتػػػػػاريخ:  فػػػػػي الزراعػػػػػيالتنسػػػػػيؽ مقابمػػػػػة مػػػػػع السػػػػػيد طػػػػػارؽ ابػػػػػو لػػػػػبف، مػػػػػدير عػػػػػاـ

9/2/2017. 

 6/2/2017وزارة العمؿ، بتاريخ: في  مقابمة مع السيد عبد الكريـ المرداوي، مدير التشغيؿ. 

  االقتصػػػػاد الػػػػوطني، بتػػػػاريخ:  وزارةمقابمػػػػة مػػػػع السػػػػيد عزمػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف، مػػػػدير السياسػػػػات فػػػػي

2/2/2017 . 

 بتػػػاريخفػػػي سػػػمطة النقػػػد  مقابمػػػة مػػػع السػػػيد محمػػػد عطػػػا اهلل، مػػػدير االبحػػػاث والسياسػػػات النقديػػػة ،: 

11/2/2017 . 
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 ثالثا: مراجع االنترنت

 

1. https://www.nad.ps/ar/media-room/media. , [Accessed 10 March. 2017] 

2. http://www.pmof.ps/41 , [Accessed 10 March. 2017] 

3. http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/289778.html, [Accessed 10 
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 المالحق

 

 (2ممحق )

 نموذج المقابمة 1.1

 االخوة واالخوات 
 ،تحية طيبو وبعد

 االيارادات عمى االقتصادي باريس بروتوكول تأثير " بعنواف قوـ الباحث بإعداد دراسة ميدانيةي 
 يرجػػى التكػػـر  الحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير،وذلػػؾ اسػػتكماال لمتطمبػػات  ،"فمسااطين فااي الضااريبية

لغايػػات وال تسػػتخدـ اال  بسػػرية تامػػةبػػتمعف. عممػػا بػػاف إجابػػاتكـ سػػتعامؿ  الػػواردة باإلجابػػة عمػػى األسػػئمة
 .البحث العممي فقط 

 . سف تعاونكـلكـ جيودكـ وح يفشاكر 

تحدد السمطة الفمسطينية نسب الجمارؾ وضريبة الشراء الخاصة بيا عمى السيارات المستوردة  -1
 التي يتـ تسجيميا لدى السمطات الفمسطينية، ىؿ برأيؾ التزمت إسرائيؿ بذلؾ؟

قضت المادة الثانية مف االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ االتفاؽ، ىؿ ُنفذ ذلؾ؟  -2
وما مدى نجاعة دور ىذه المجنة في الوصوؿ إلى اآلثار االيجابية المتوقعة لمجانب 

 الفمسطيني؟

تناولت المادة الثالثة تقسيـ الصبلحيات والمسؤوليات عف االستيراد والجمارؾ ما بيف السمطة  -3
 ، ىؿ تـ االلتزاـ مف قبؿ الجانبB, A2, A1الفمسطينية واسرائيؿ مفقا لقوائـ سمعية محددة 

 اإلسرائيمي بتمؾ المادة؟

مف المادة الثالثة عمى اف أي عممية استيراد او تصدير تبرز فييا متغيرات كما  6نص البند  -4
ىو منصوص يتـ اببلغ أي طرؼ لمطرؼ اآلخر مف اجؿ التوافؽ عمى التعامؿ مع تمؾ 

 الحالة، ىؿ يتـ ذلؾ؟ وما مدى نجاعة ذلؾ لممصمحة الفمسطينية؟
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المادة الثالثة عمى أف: كؿ جانب مسؤوؿ عف إصدار تراخيص االستيراد  مف 9نص البند رقـ  -5
لممستورديف لديو مع وضع ترتيبات لتبادؿ المعمومات. ىؿ ُأخذ بذلؾ؟ وما مدى نجاعة تنفيذه 

 لمجانب الفمسطيني؟

أ أنو في نقاط العبور عند نير االردف وقطاع غزة سيكوف  14تناولت المادة الثالثة بند  -6
فمسطينية كامؿ الصبلحية والمسؤولية في نقاط الجمارؾ الفمسطينية "منطقة الشحف" لمسمطة ال

وتطبيؽ سياسة الجمارؾ واالستيراد عمى البضائع المتفؽ عمييا ويشمؿ التفتيش وجباية 
. ىؿ تـ تنفيذ ذؾ مف قبؿ الطرؼ االسرائيمي، وما ىي فوائد ونجاعة ذلؾ  الضرائب والرسـو

 لمجانب الفمسطيني؟

مف المادة الرابعة: سيكوف لمسمطة النقدية الفمسطينية حؽ تحويؿ  15و 14في البند جاء  -7
الشواكؿ الفائضة مف البنوؾ العاممة في المناطؽ الى بنؾ اسرائيؿ الى عممة اجنبية. ىؿ 

 طبقت اسرائيؿ ذلؾ، وما الفوائد المرجوة لمطرؼ الفمسطيني؟

شيكؿ في السوؽ الفمسطيني بدؿ مف أف يكوف لماذا ذىبت اسرائيؿ الى تحديد حجـ التبادؿ بال -8
 ذلؾ باتفاؽ بيف سمطة النقد الفمسطينية والبنؾ المركزي؟

: كؿ دائرة ضرائب سيكوف ليا الحؽ في جباية الضرائب 2جاء في المادة الخامسة بند  -9
 المباشرة المتولدة عف نشاطات اقتصادية ضمف منطقتيا. ىؿ التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟

لخسارة االقتصاد الفمسطيني مف عدـ التزاـ اسرائيؿ بتحويؿ ضريبة الدخؿ ما ىو تقديركـ  -10
 عمى اجور العامميف داخؿ الخط األخضر؟

جاء في المادة السادسة: تقوـ دائرة الضرائب االسرائيمية بجباية ضريبة القيمة المضافة  -11
مف قبؿ  % منيا بدؿ خدمات. ىؿ تـ تنفيذ ذلؾ3وتحوليا لمسمطة الفمسطينية مقابؿ نسبة 

 الجانب االسرائيمي، وما ىي نتائجو االيجابية عمى الجانب الفمسطيني؟
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مف المادة السابعة: ستحوؿ اسرائيؿ شيريا لمؤسسة تأميف معاش التقاعد التي  4في البند  -12
ستنشأىا السمطة الفمسطينية استقطاعات تأميف التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة 

ة الفمسطينية بإنشاء تمؾ المؤسسة؟ وىؿ التزمت اسرائيؿ بتمؾ المذكورة. ىؿ قامت السمط
 التحويبلت؟

مف المادة الثامنة: سيكوف ىناؾ نقؿ حر لممنتجات الزراعية وبدوف جمارؾ  1،2في البنود  -13
 وضرائب استيراد بيف الجانبيف. ىؿ التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟  

وانظمتو الخاصة بترخيص  جاء: ليقوـ كؿ طرؼ حسب قواعده 7في المادة العاشرة بند  -14
وكبلء السفر وشركات السياحة واالدالء السياحييف وغير ذلؾ مف االنشطة السياحية. ىؿ 

 التزمت اسرائيؿ بذلؾ؟ وما نجاعة ذلؾ لمطرؼ الفمسطيني؟

: سيتـ انشاء لجنة فرعية تتعمؽ بإدارة مطالب ضحايا احد الجانبيف 10بند  11في المادة  -15
مف المؤمنيف، وتحويؿ المبالا بيف صندوقي الجانبيف. لماذا لـ يطبؽ ذلؾ؟ وكـ الخسائر 

 المتوقعة سنويا؟ 

ب: مسار المسافريف الخاص بالجمارؾ سيدير كؿ جانب  14في المادة الثالثة بند  -16
ءات الجمركية لمسافريو بما في ذلؾ التفتيش وجباية الضرائب المستحقة عمى اإلجرا

الفمسطينييف الماريف عبر المسار الجمركي الخاص بيـ ستكوف مف مسؤولية موظفي الجمارؾ 
التابعيف لمسمطة. ىؿ تـ االلتزاـ بذلؾ مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي؟ وما ىي الفوائد المرجوة 

 لمجانب الفمسطيني؟
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