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كال حص  .كالصبلة كالسبلـ عم أشرؼ المرسميف محمد ﷺ
أ قدـ بفائؽ الشكر كال قدير لمدك كر سمير أبك مدلمة كالػدك كر زيػاد الػدماغ  ..إلشػراعيـ عمػ

ىذه الرسالة كل كجييا يـ القيمة .

كمػػا كأ قػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر لمجنػػة الحكػػـ كالمناقشػػة الػػدك كر نسػػيـ أبػػك جػػام كالػػدك كر عبػػد

الحكيـ الطبلع ل كرميـ بقبكؿ مناقشة الرسالة.

كأ قدـ بالشكر كال قدير لكاعة أكاديمي قسـ االق صاد الذم اح ضػنكني عػي مرحمػة الماجسػ ير

ألصؿ مميـ ال ىذه المرحمة .

كالشػػكر المكصػػكؿ لكػػؿ مػػف سػػاىـ عػػي إس ػ ار ىػػذه الرسػػالة ،كقػػدـ لػػي مسػػاعدة أك اس شػػارة أك

أسػػدل لػػي نصػػيحة ،كأخػػص بالػػذكر الػػدك كر مػػازف المجمػػة الػػذم لػػـ يػػدخر جيػػدان عػػي قػػديـ النص ػ
كاالرشاد .

ككػػؿ الش ػػكر إلػ ػ م ػػف مج ػػز ع ػػف كص ػػؼ كعائي ػػا كاخبلص ػػيا الكمم ػػات ،أخ ػػي كص ػػديق ي "
األس اذة إيماف الخضرم "
كال يفػػك ني أف أ قػػدـ بالشػػكر إلدارة مك بػػة جاممػػة األزىػػر كالمػػامميف عييػػا لمػػا قػػدمكه لػػي مػػف

مساعدة دكمنا

فانشكز هلل ثى نكى مجْعاً
الباحثة

ت

ممخص الدراسة
ىػ ػػدعت الد ارسػ ػػة إل ػ ػ ال مػ ػػرؼ عم ػ ػ كاق ػ ػ ك طػ ػػكر اإلي ػ ػرادات المامػ ػػة الفمسػ ػػطينية عػ ػػي الف ػ ػرة

( ،) 2015-1994كدراسة أىـ المحددات الداخمية كالخارجية المؤسرة عم اإليرادات ،كذلؾ كض خطة
اسػ ار يجية مسػ قبمية مػػف شػطنيا طػػكير إيػرادات السػمطة الفمسػػطينية ،كذلػػؾ مػف خػػبلؿ اسػ خداـ المػػني

ال حميمػػي الكصػػفي المػػدعـ بالجػػداكؿ كالرسػػكـ البيانيػػة حيػػث قامػػت الباحسػػة باسػ مراض ماىيػػة اإليػرادات

المامػػة ،قسػػيما يا كأ نكاعيػػا المخ مفػػة كطػػرؽ حص ػػيميا ،كػػذلؾ د ارسػػة ك حميػػؿ كاق ػ اإلي ػرادات المام ػػة
الفمسطينية كال طرؽ إل

قسيما يا ،كالكقكؼ عم أىـ المحددات الداخمية كالخارجية المؤسرة عمييا ،مف

خبلؿ محاكلة ب آسارىا عم حجـ اإليرادات ،كاس خدمت الباحسة المني ال حميمي االس قرائي مف أجؿ

كض ػ اسػ ػ ار يجية مق رح ػػة ل ط ػػكير إي ػرادات الس ػػمطة ك حديػػد آلي ػػات الممػػؿ ل حقي ػػؽ األى ػػداؼ المح ػػددة
كالمرجػكة ،إضػػاعة إلػ ذلػػؾ ػػـ اسػ خداـ المػػني القياسػػي باالع مػاد عمػ أسػػمكب السبلسػؿ الزمنيػػة عػػف

طريؽ برنام  Eviewsمف أجؿ قدير النماذج كايجاد المبلقة بيف الم غيرات المخ مفة .

كصمت الدراسة إل المديد مف الن ائ الكصفية ككاف أىميا مدد القكانيف الضريبية ال ي نظـ

عممية عرض كجباية الضرائب عي عمسطيف ،ك مدد اإلدارات الضريبية كالضرائب ال ي يدعميا المكمفكف،

كمماناة الدكائر الضريبية مف نقص المكارد البشرية كاإلمكانيات المادية كال جييزات الفنية ،كغياب

ال نسيؽ عيما بينيا عي الممؿ ،كبي نيا كبيف المؤسسات الحككمية األخرل ،جميميا باإلضاعة إل ضمؼ
طبيؽ المقكبات ال ي ي بناىا القانكف كؿ ذلؾ أدل إل

ا ساع ظاىرة ال يرب الضريبي ،كما يم بر

اال ح بلؿ اإلسرائيمي المحدد األىـ إليرادات السمطة الفمسطينية لسيطر و عم الممابر كالحدكد ك حكمو
بال جارة الخا رجية الفمسطينية كبمنطقة ج ،كما يسببو مف سرب مالي ناجـ عف إيرادات المقاصة
ك سربات أخرل منيا رسكـ ممبر الكرامة كالمخالفات المركرية لممكاطنيف الفمسطينييف ،ك ـ بنا
اس ار يجية عم

عدة عرضيات خص الكض االق صادم كالسياسي كال سرب المالي ،باإلضاعة إل

المكمفيف ا لمسجميف غير المم زميف كغير المسجميف ،كاش ممت عم

سبلسة سيناريكىات كىي السيناريك

األعضؿ كالم فائؿ كالم شائـ ،مف الم كق أف بمغ نسبة ار فاع اإليرادات المحمية عييـ عم ال كالي إل

 %15 ،%40 ،%70عف الماـ  .2015ك أما الن ائ القياسية أكدت كجكد عبلقة طردية بيف كؿ مف
الم غيرات المس قمة ال الية (القيمة المضاعة لقطاع الخدمات كقطاع الزراعة كقطاع اإلنشا ات كقطاع

الصناعة كايرادات المقاصة كالكاردات كالصادرات مف السم كالخدمات) كالم غير ال اب الم مسؿ عي

اإليرادات المحمية الفمسطينية ،كذلؾ كصمت الدراسة إل

اإليرادات المحمية ،بينما عدـ االس قرار السياسي يؤدم إل

أف اإلصبلح المالي يممؿ عم

راجميا .

زيادة

ان يػػت الد ارسػػة بكض ػ المديػػد مػػف ال كصػػيات ذات المبلقػػة بالميػػاـ ال ػػي يجػػب عم ػ السػػمطة

كالمج م الدكلي القياـ بيا لنجاح اس ار يجية زيادة االيرادات المامة.

ث

Abstract
The study aimed to recognize the reality and the development of the Palestinian
public revenues in the period (1994-2015), and studying the most important internal and
external determinants that affecting revenues, as well as putting a future strategic plan
that will develop the Palestinian Authority revenues through the use of analytical
descriptive approach supported by tables and graphs. The researcher reviewed the
nature of public revenues, divisions and different kinds and methods of collection, as
well as studying and analyzing the reality of the Palestinian public revenues and to
show the divisions, and stand on the most important internal and external determinants
affecting them. This is done by trying to follow their effects on the size of the revenues.
The study used the analytical inductive approach in order to put a suggested
strategy for developing the Palestinian authority revenues and determine the
mechanisms of work to achieve the desired aims. In addition، a measured approach has
been used that depending on the method of time series by Eviews program in order to
estimate the models and find the relationship between the different variables.
The study reached to many descriptive results and the most important of them
were the multiplicity of tax laws the organizing the imposition and collection of taxes
in Palestine, and the multiplicity of tax administrations and the taxes paid by holders,
and the suffering of the tax departments of the lack of human resources and material
capabilities and technical equipment, and a lack of coordination among them at work,
and between them and other government institutions. In addition to the weakness of the
application of the sanctions adopted by all of this law. This led to the widening of tax
evasion phenomenon.
The Israeli occupation is considered the most important factor to revenues of
the Palestinian Authority، because of controlling of the borders and crossings, and
governed by the Palestinian foreign trade and zone c. This caused financial leak
resulting from revenues clearing and other leaks such as, Al-karama crossing and traffic
violations of Palestinian citizens. A strategy has been built on several hypotheses
concerning the economic and political situation and financial leakage, in addition to
registered taxpayers who are not committed and are not registered. It also included three
scenarios which are: the best، the optimistic and pessimistic .It is expected that the high
proportion of local revenue is، respectively to 70%،40%،15% for the year 2015. The
econometrics results confirmed that there is a positive relationship between ( the value
added of the services sector, the agriculture sector, the construction sector, the industrial
sector, the clearance revenues, imports and exports of goods and services), and the
dependent variable represented by the Palestinian domestic revenues. Also the study
found that the financial reform increase the domestic revenues، but political instability
decreases it .
The study concluded that putting several recommendations related to the tasks
that the Palestinian Authority and the international community must do to increase the
success of public revenue strategy.
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مقػػػػػػػػػػػػدمة
عانػػت السػػمطة الفمسػػطينية منػػذ نشػػط يا عػػاـ  1994كح ػ

اريخػػو ،مػػف مشػػكمة ماليػػة مسمػػت

عي انخفاض حجـ اإليرادات المامة مقارنػة بنفقا يػا الم ازيػدة ،حيػث سػببت بكجػكد عجػز مسػ مر عػي
مكازن يػا كبال ػالي عػدـ قػدر يا عمػ

غطيػة نفقا يػا الم ازيػدة  .كيرجػ ذلػػؾ إلػ مجمكعػة مػف المكامػػؿ

الييكمية ال ي يماني منيا االق صاد الفمسطيني .

كلقػػد كانػػت السياسػػة اإلس ػرائيمية جػػاه االق صػػاد الفمسػػطيني المحػػدد الخػػارجي األكسػػر ػػطسي نار،

ىػػذا كقػػد سػػاىـ برك ككػػكؿ بػػاريس االق صػػادم عػػي مميػػؽ المشػػكمة مػػف خػػبلؿ حرمػػاف السػػمطة مػػف
إصدار عممة كطنية  .كعميو ،ر ب عدـ قدرة سمطة النقد الفمسطينية عمػ

حديػد أسػمار الصػرؼ أك

ممدالت الفائػدة أك ال ػطسير عمػ عػرض النقػد ،ممػا أدل إلػ عقػداف المقػدرة عمػ ان يػاج سياسػة نقديػة

عمسطينية م ّكف مف جذب ك دكير رؤكس األمكاؿ المحمية كاألجنبية .

ككعقا لمبرك كككؿ أيضػنا ،عػنف السػمطة الفمسػطينية م مػد عػي الجػز األكبػر مػف إيرادا يػا عمػ
ن
أمػػكاؿ المقاص ػػة ال ػػي جبيي ػػا السػػمطات اإلسػ ػرائيمية م ػػف اإليػػرادات الجمركي ػػة ،كضػػرائب ال ػػدخؿ م ػػف
الممػ ػػاؿ الفمسػ ػػطينييف المػ ػػامميف عػ ػػي داخػ ػػؿ إس ػ ػرائيؿ لصػ ػػالحيا ،كلقػ ػػد نجػ ػػـ عػ ػػف ال ػ ػ حكـ اإلس ػ ػرائيمي
بػػاإليرادات عجػػز السػػمطة عػػف ال ػ حكـ بسياسػػا يا الماليػػة  .كعميػػو ،عػػنف زيػػادة اإلي ػرادات المامػػة دكف

مقائيػػا زيػػادة االسػ يراد مػػف إسػرائيؿ أك الممػػؿ
إحػػداث حػػكؿ جػػكىرم عػػي بنيػػة النظػػاـ الضػريبي يمنػػي ن
الفمسطيني عي إسرائيؿ ،كزيادة ال بمية كاالر ياف لبلق صاد اإلسرائيمي عم المدل الطكيؿ .
عػي ضػك مػا سػػبؽ ،اضػطرت السػمطة الفمسػػطينية إلػ اع مػاد سياسػػات ر كػز عمػ ممالجػػة
األكضػػاع االق صػػادية مػػف خػػبلؿ زيػػادة نفقا يػػا الجاريػػة كذلػػؾ عمػ حسػػاب النفقػػات االسػ سمارية ،ممػػا
خمؽ شكىات كاخ بلالت ىيكمية كبنيكية كبيرة عي االق صاد الفمسطيني ،كبال الي حرماف السمطة مػف

آعاؽ ال نمية االق صادية المس قبمية .

ك ب ػػالرغـ م ػػف الحال ػػة الم ردي ػػة لبلق ص ػػاد الفمس ػػطيني كم ػػا أن اب ػػو م ػػف ض ػػمؼ ع ػػاـ ،إال أف
السمطة أعمنت عف برنام " عمسطيف  :إنيا االح بلؿ كاقامة الدكلػة " عػاـ  2009ككانػت قػد بػدأت

بخط ػػة اإلص ػػبلح كال نمي ػػة ( ،)2010 – 2008س ػػـ كص ػػمت إلػ ػ خط ػػة ال نمي ػػة الكطني ػػة (– 2011
 :)2013إقامة الدكلة كبنا المس قبؿ .

ك ماشػػيان م ػ الخطػػط المػػذككرة ،كاس ػ كماالن لمجيػػكد ال ػػي بػػذليا السػػمطة ،كقّ ػ رئػػيس الػػكز ار

الػػدك كر ارمػػي الحمػػد اهلل ب ػػاري  2014/3/4عمػ قػرار مػػديؿ لقػػانكف ضػريبة الػػدخؿ كال نسػػيب بػػو
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لمرئيس إلصداره ،كذلؾ كمرحمػة أكلػ عػي إطػار رزمػة ال مػديبلت المق رحػة ضػمف اسػ ار يجية طػكير
اإليرادات المامة لك ازرة المالية .

كعػ ػػي ظػ ػػؿ ىػ ػػذا ال كجػ ػػو ػ ػػط ي ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة ل سػ ػػمط الضػ ػػك عم ػ ػ كاق ػ ػ اإلي ػ ػرادات المامػ ػػة
الفمسػػطينية ،إضػػاعة إل ػ د ارسػػة المراقيػػؿ ال ػػي حػػد منيػػا ،ك قػػديـ خطػػط اس ػ ار يجية كمق ػػرح لكػػي
ساىـ عي طكير إيرادات السمطة الفمسطينية عي المس قبؿ القريب.

مشكمة الدراسة:
مػػال الد ارسػػة ظػػاىرة مكجػػكدة عػػي االق صػػاد الفمسػػطيني حيػػث مسػػؿ المشػػكمة عػػي محدكديػػة
اإليرادات المامة ل غطية النفقات المامة ،األمر الذم أدل إل كجكد عجػز مػالي مسػ مر عػي المكازنػة
المامة لمدكلة ،إذ بمغ قيم و ما يقارب  730مميكف دكالر عاـ  ،2015ما يمادؿ نسػب و  %9.45مػف

إجمالي النا

المحمي اإلجمالي لبلق صاد الفمسطيني.

إذ سػم السػػمطة الفمسػطينية إلػ

قمػيص المجػػز كذلػػؾ مػف خػػبلؿ طػكير اإليػرادات المامػػة،

كعػػي ظػػؿ ىػػذا ال كجػػو ػػط ي ىػػذه الد ارسػػة ل سػػمط الضػػك عم ػ كضػػ خطػػط إس ػ ار يجية ك صػػكرات
مسػ قبمية سػػاىـ عػػي طػػكير إيػرادات السػػمطة ،األمػػر الػػذم يسػػاىـ عػػي رعػ القػػدرة عػػي االع مػػاد عمػ

الذات .كمف سـ يمكف صياغة مشكمة الدراسة عم شكؿ سؤاؿ رئيسي كاآل ي:
ما ىي اإلستراتيجيات التي تساىـ في تطوير إيرادات السمطة الفمسطينية ؟
كي فرع منو األسئمة الفرعية ال الية :
 .1ما ىك كاق اإليرادات المامة لدل السمطة الفمسطينية ؟

 .2ما ىي المحددات الداخمية كالخارجية ال ي أسرت عم إيرادات السمطة الفمسطينية ؟
 .3ما ىي االس ار يجيات المق رحة ل طكير إيرادات السمطة الفمسطينية ؟

أىمية الدراسة
كمف أىمية الدراسة عم النحك اآل ي :
 .1سم ىذه الدراسة لممالجة مشكمة أضحت ذات أكلكية كبيرة لدل صػناع القػرار عػي السػمطة
.2

الفمسطينية .

قػػػديـ إسػ ػ ار يجية مق رحػ ػة حػػػكؿ طػػػكير اإلي ػ ػرادات المامػػػة الفمسػػػطينية ،بمػػػا يضػػػمف حػ ػػؿ

إشكالي يا األساسية .
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 .3ندرة الدراسات ال ي ناكلت كض
عم حد عمـ الباحث .

صػكر ل طػكير اإليػرادات المامػة عػي ضػك رؤيػة مسػ قبمية

 .4قػػديـ مػػادة عمميػػة ذات أىميػػة لمم خصصػػيف كالبػػاحسيف عػػي مجػػاؿ الممػػكـ االق صػػادية بشػػكؿ
عاـ كالشطف االق صادم الفمسطيني بشكؿ خاص .

أىداؼ الدراسة
 .1ال مرؼ عم كاق اإليرادات المامة لمسمطة الفمسطينية ،كدراسة طكرىا.

 .2ال مػػرؼ عم ػ أىػػـ المحػػددات الداخميػػة كالخارجيػػة ال ػػي حالػػت دكف طػػكر اإلي ػرادات المامػػة
الفمسطينية ككاف ليا أسر ممحكظ عم مس كاىا .

 .3كض

صكر كخطة اس ار يجية مس قبمية ساىـ عي حقيؽ األىػداؼ المامػة ل طػكير إيػرادات

السمطة الفمسطينية.

فرضيات الدراسة:
.1

سـ إيرادات السمطة الفمسطينية بالضمؼ كعدـ القدرة عم

غطية نفقا يا المامة.

 .2ماني اإليرادات المامة الفمسطينية مف المديد مف المشاكؿ كال حديات ال ي ميؽ نمكىا.

 .3ىن ػ ػػاؾ عبلق ػ ػػة طردي ػ ػػة ب ػ ػػيف اإليػ ػ ػرادات المحمي ػ ػػة كالقيم ػ ػػة المض ػ ػػاعة لمقطاع ػ ػػات االق ص ػ ػػادية
.4
.5

(الخدمات ،الزراعة ،الصناعة ،اإلنشا ات).

ؤسر إيرادات المقاصة إيجابيان عم اإليرادات المحمية.

طسر اإليرادات المحمية طردينا بالصادرات كالكاردات مف السم كالخدمات.

 .6يؤدم كجكد اإلصبلح المالي إل زيادة مس كل اإليرادات المحمية.
 .7إف عدـ االس قرار عي الكض السياسي يممؿ عم

خفيض مس كل اإليرادات المحمية.

منيجية الدراسة
ـ االع ماد عي ىذه الدراسة عم أساليب البحث المممي ال الية :
 .1المني الكصفي ال حميمي ،حيث أف ىذا المني يم مد عم دراسة الحالة كما ىي عػي الكاقػ
كيي ـ بكصفيا كصفان دقيقان كيمبر عنيا كيفان ككمان .

 .2المػػني القياسػػي كالػػدالالت اإلحصػػائية الخ بػػار عرضػػيات البحػػث ل كضػػي المبلقػػة الحقيقيػػة
بيف الم غير ال اب كالم غيرات المس قمة لم حقؽ مف مدل صحة الفرضيات .
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 .3المػػني ال حميمػػي االسػ ػ قرائي ،ألف ىػػذا المػػني س ػػكؼ يس ػػاعد عػػي كضػ ػ آليػػات ك ص ػػكرات
ل طكير كاق اإليرادات المامة عي عمسطيف مس قببلن.

 .4االع ماد عم المصػادر الرسػمية عػي جمػ البيانػات الم مسمػة عػي إصػدارات الجيػاز المركػزم
لئلحصا الفمسطيني كسمطة النقد الفمسطينية.

متغيرات الدراسة:
المتغير التابع  :اإليرادات المحمية لمسمطة الفمسطينية.
المتغيرات المستقمة :
 .1القيمة المضاعة لقطاع الخدمات.
 .2القيمة المضاعة لقطاع الزراعة.

 .3القيمة المضاعة لقطاع الصناعة.

 .4القيمة المضاعة لقطاع اإلنشا ات.
 .5الصادرات مف السم كالخدمات.
 .6الكاردات مف السم كالخدمات.
 .7إيرادات المقاصة.

 .8م غير كىمي يمبر عف ع رة اإلصبلح المالي.
 .9م غير كىمي يمبر عف الكض السياسي.

حدود الدراسة
 .1الحدود الزمانية  :اش ممت الدراسة عم ع ر يف كما يمي:
أ .الف رة الزمانية الماضية ما بيف (.)2015-1994

ب .الف رة الزمانية المس قبمية ما بيف (.)2020-2016

 .2الحدود المكانية  :األراضي الفمسطينية – الضفة كقطاع غزة.
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الدراسات السابقة :
أوالً  :الدراسات المحمية
 .1دراسػػػػػة رالخضػػػػػري  )2015بعنػػػػػواف " التػػػػػداعيات االقتصػػػػػادية لعجػػػػػز الموازنػػػػػة العامػػػػػة
الفمسطينية":

ىدعت الدراسة إل ال مرؼ عم مراحؿ طكر المجػز عػي المكازنػة الفمسػطينية كد ارسػة طػكره

ال اريخي كطبيم و ك حديد مؤش ار و كالكشؼ عف أسبابو ك حديد آساره عم االق صاد الفمسطيني.

كلقػػد كصػػمت الد ارسػػة إل ػ أف كجػػكد عجػػز عػػي المكازنػػة كاس ػ م ارره ي ػػطسر بقصػػكر اإلي ػرادات
المامػػة الفمسػػطينية عػػف غطيػػة النفقػػات المامػػة الم ازيػػدة كأف ىػػذا القصػػكر مػػر بط بال شػػكىات الييكميػػة
عي االق صاد خاصة أسكاؽ السم كالخػدمات كالممػؿ ،كأف ارجػ نسػبة مسػاىمة القطاعػات اإلن اجيػة

عػػي النػػا

المحمػػي اإلجمػػالي قػػد سػػاىمت عػػي إنخفػػاض أىمي يػػا ك ارج ػ دكرىػػا عػػي زيػػادة اإلي ػرادات

المامػ ػػة لمسػ ػػمطة ،إع مػ ػػاد المكازنػ ػػة عم ػ ػ مصػ ػػدريف أساسػ ػػييف لئلي ػ ػرادات ىمػ ػػا المسػ ػػاعدات الدكليػ ػػة

ك حػػكيبلت المقاصػػة ،كاف انخفػػاض مسػ كل اإليػرادات الضػريبية قػػد عػػزز مػػف قصػػكر اإليػرادات عػػف
غطية النفقات.
 .2دراسػػة رأبػػو زعيتػػر  ) 2012بعن ػواف "دور اإليػػرادات المحميػػة فػػي تمويػػؿ الموازنػػة العامػػة

لمسػػػمطة الفمسػػػطينية – مػػػدخؿ لتعزيػػػز اإليػػػرادات المحميػػػة لتغطيػػػة عجػػػز الموازنػػػة ر-2000

.")2010
ىػػدعت الد ارسػػة إلػ ػ ال مػػرؼ عمػ ػ مصػػادر مكي ػػؿ المكازنػػة لمس ػػمطة الفمسػػطينية ،كمص ػػادر
ال مكي ػػؿ المحمي ػػة لمس ػػمطة الفمس ػػطينية ،ك أس ػػباب قص ػػكرىا ع ػػف غطي ػػة المج ػػز ع ػػي مكازن ػػة الس ػػمطة

الفمسػػطينية ،كأيضػان ممرعػػة ال شػريمات كالقػكانيف المنظمػػة ل مكيػػؿ المكازنػػة المامػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية،
ك كضي أسر ا فاقية باريس االق صادية عم اإليرادات المحمية لمسمطة الفمسػطينية ،ككضػ
ساىـ عي مساعدة الجيات الرسمية الفمسطينية عي مزيز اإليرادات المحمية.

كصػيات

كقػػد كصػػمت الد ارسػػة إل ػ أف مكازنػػة السػػمطة الفمسػػطينية ىػػي مكازنػػة بنػػكد ،كليسػػت مكازنػػة

برام كأدا  ،كاف برك كككؿ بػاريس االق صػادم كمػف خػبلؿ قيػكده ال مسػفية ،حػرـ السػمطة الفمسػطينية
مػػف االس ػ فادة الكبي ػرة مػػف كاعػػة اال فاقيػػات كال فاىمػػات ال جاريػػة ال ػػي كقمػػت عمييػػا ،كأدت المبلقػػات

ال جاريػة غيػر الم كاعئػة بػيف السػمطة الفمسػػطينية كبػيف إسػرائيؿ كاسػ حكا ذ إسػرائيؿ عمػ % 77.64
م ػػف م كسػػػط حجػ ػػـ ال جػػػارة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية ،إلػ ػ كجػػػكد عجػػػز مػػػزمف عػػػي ميزانيػػػا ال جػػػارم،

كالمص ػػالحة الكطنيػػػة الفمس ػػطينية إف ػػػـ نفيػػػذىا عمػ ػ أرض الكاقػ ػ ك شػػػكيؿ حككم ػػة كحػػػدة كطنيػػػة
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سيساىـ عي حفظ أمكاؿ الشػمب الفمسػطيني (مػف إيػرادات المقاصػة) ،ككجػكد عممػة كطنيػة عمسػطينية

مس قرة كآمنة يساىـ عي كعير نحك (  ) 200مميكف دكالر أمريكي بدد عي عمميات الصرؼ.

 .3دراسػػػػة رالعجمػػػػة  )2011بعنػػػػواف " الموازنػػػػة العامػػػػة والتطػػػػورات الماليػػػػة فػػػػي األراضػػػػي
الفمسطينية":
ى ػػدعت الد ارس ػػة إلػ ػ اسػ ػ مراض بن ػػكد النفق ػػات كاإليػ ػرادات المام ػػة ك ط ػػكر حج ػػـ المج ػػز ع ػػي

المكازنة ك حميؿ المكامؿ المؤسرة عي ذلؾ.

كصػػمت الد ارسػػة إلػػ أف المكازنػػة المامػػة الفمسػػطينية كبنكدىػػا المخ مفػػة قػػد مػػرت ب طػػكرات

م باينة ،حيث أسر اال جػاه المػاـ لبلق صػاد الكمػي بشػكؿ سػمبي عمػ ال طػكرات الماليػة ،كأف اإليػرادات
المامػػة قػػد حققػػت إنجػػازات ميمػػة عػػي مجػػاؿ البنػػا المؤسسػػي كال حصػػيؿ الكمػػي ،مػػف خػػبلؿ حسػػيف
اإلدارة الض ػريبية ك كسػػي قاعػػد يا الض ػريبية كمكاعحػػة الفسػػاد كال يػػرب الض ػريبي ،كىػػك مػػا أدل إل ػ

زيادة حجـ اإليرادات المحمية الضريبية كغير الضريبية مما ساىـ عي كعير المزيد مف اإليػرادات مػف

أج ػػؿ غطي ػػة النفق ػػات الجاري ػػة ،كأف عج ػػز المكازن ػػة ى ػػك عج ػػز ىيكم ػػي م ػػر بط بالخم ػػؿ الييكم ػػي ع ػػي
االق صاد ككؿ ،كبال الي ىناؾ إمكانية لزيادة عرصػة فػاقـ ىػذا المجػز عػي المسػ قبؿ ذلػؾ ن يجػة مػدد

مشكبلت النفقات ك ضخميا ك فاقـ المشكبلت االق صادية األخرل مف بطالة كالفقر كغيرىا.
 .4دراسػػة ر أبػػو مصػػطف

 " ) 2009دور وأىميػػة التمويػػؿ الخػػارجي فػػي تغطيػػة العجػػز الػػدائـ

لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية.
ى ػػدعت الد ارس ػػة إلػ ػ ال م ػػرؼ عمػ ػ ماىي ػػة المكازن ػػة المام ػػة كأىمي ي ػػا كأى ػػداعيا كخصائص ػػيا
كأنكاعيػػا كم ارحػػؿ إعػػدادىا كمػػف سػػـ الكقػػكؼ عمػ أبمػػاد كم طمبػػات الحصػػكؿ عمػ ال مكيػػؿ الخػػارجي
مف الديف الماـ "القركض" كالمن  ،كما ىػدعت إلػ الكقػكؼ عمػ مكضػكع القػركض المامػة مػف حيػث
مريفو كمزاياه كاألسػباب المؤديػة لبلق ػراض كأىميػة القػركض كممرعػة اآلسػار االيجابيػة كالسػمبية لمػديف

الخػػارجي كالمشػػاكؿ الناجمػػة عػػف عمميػػة اإلع ػراط عيػػو ،باإلضػػاعة إل ػ بيػػاف دكاع ػ كأسػػار المسػػاعدات

الدكلي ػ ػػة م ػ ػػف حي ػ ػػث كض ػ ػػي مفي ػ ػػكـ كأنػ ػ ػكاع المس ػ ػػاعدات الدكلي ػ ػػة كاش ػ ػػكاليا كمص ػ ػػادرىا كأى ػ ػػداعيا
كخصائصيا ،كمف سـ ال مرؼ عم المكامؿ المؤسرة عم حجـ المساعدات الخارجية.
كلقد كصػمت الد ارسػة إلػ كجػكد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف المجػز كم غيػر ػاب كبػيف

كبل مف الركا ب كاألجكر كالنفقات ال حكيمية كالمن كالقركض الميسرة ،كعدـ كجكد عبلقػة ذات داللػة

إحصػػائية بػػيف المجػػز كبػػيف النفقػػات ال شػػغيمية كالنفقػػات ال طكيريػػة كاإليػرادات المامػػة المحميػػة ،ككػػذلؾ
بػػيف أف المسػػاعدات الدكليػػة مر بطػػة بطىػػداؼ سياسػػية ،كمػػؤسرات خارجيػػة ،كاف االق صػػاد الفمسػػطيني
ػػاب الق صػػاد دكل ػػة االح ػ بلؿ ،ككػػذلؾ ػػـ ال كصػػؿ إلػ ػ أف غالبيػػة المػػن كالق ػػركض الخارجيػػة يػ ػ ـ
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كجييػػا ل غطي ػة النفقػػات الجاريػػة كال طكيريػػة كال ي ػ ـ كجيييػػا إلنشػػا مشػػاري اس ػ سمارية ػػدر إي ػرادات

مس قبمية .

 .5دراسػػػة ر مقػػػداد والكحمػػػوت  ) 2009بعنػػػواف " واقػػػع اإليػػػرادات والنفقػػػات الجاريػػػة لمسػػػمطة
الوطنية الفمسطينية ".
ىػػدعت الد ارسػػة إلػ

حميػػؿ بنػػكد اإليػرادات الذا يػػة كبنػػكد النفقػػات الجاريػػة ،كد ارسػػة أسػػر القيػػكد

نميػػة مػكارد السػػمطة الفمسػػطينية كأيضػان د ارسػػة أسػػر

كالمراقيػػؿ ال ػػي ضػػميا السػػمطات اإلسػرائيمية عمػ

بمػ ػ ػػض الق ػ ػ ػ اررات كال ش ػ ػ ػريمات الصػ ػ ػػادرة جػ ػ ػػاه ضػ ػ ػػبط األدا المػػ ػػالي كاإلدارم لمؤسسػ ػ ػػات السػ ػ ػػمطة

الفمسطينية ك كضي دكر الرقابة المالية عي المحاعظة عم الماؿ المػاـ ك حسػيف مسػ كل األدا كرعػ
الكفا ة اإلن اجية .

كلق ػػد كص ػػمت الد ارس ػػة إلػ ػ أف ىن ػػاؾ ض ػػمفنا ع ػػي خبػ ػرة الجان ػػب الفمس ػػطيني ع ػػي السياس ػػات

الجمركيػػة كالضػ ػريبية كادارة الم ػػاؿ المػػاـ ،مم ػػا س ػػاىـ عػػي قمي ػػؿ اإليػ ػرادات كزيػػادة الفاق ػػد مني ػػا ،كأف
إغبلؽ الممابر أدل إل حرمػاف السػمطة الفمسػطينية عػي قطػاع غػزة مػف حػكالي (  ) 15مميػكف دكالر

شػػيريان مػػف عائػػدات الض ػرائب المحميػػة كح ػكالي (  ) 20مميػػكف دكالر مػػف عكائػػد المقاصػػة كأف حكػػـ
الجانػػب اإلس ػرائيمي عػػي آليػػة حصػػيؿ مػػا يزيػػد عػػف  % 60مػػف اإلي ػرادات الكطنيػػة مػػف خػػبلؿ نظػػاـ
المقاصة أضر بصكرة كبيرة عي قدرة الجانب الفمسطيني عم إدارة مػؾ األمػكاؿ بمػا يحقػؽ المصػمحة
الكطنية ،كما قمصت عرص اس غبلؿ اإليرادات ك نمي يا كح

ال حكـ عييا.

 .6دراسة ر الخطيب  ) 2006بعنواف " دور اإليرادات الضريبية في تمويؿ الموازنػة العامػة فػي
فمسطيف عف الفترة ر.")2003 -1996

ىػػدعت الد ارسػػة إل ػ ال مػػرؼ عم ػ أىػػـ مبلم ػ النظػػاـ الض ػريبي المطبػػؽ عػػي عمسػػطيف منػػذ

اس بلـ السػمطة الصػبلحيات الماليػة سػنة  ،1994كعمػ حجػـ اإليػرادات الضػريبية كمككنا يػا كدكرىػا
عي مكيؿ النفقات المامػة خػبلؿ الف ػرة ( ،)2003 – 1996كاسػ خبلص أىػـ ال كجيػات عػي السياسػة

الضريبية كأسرىا عم االق صاد الفمسطيني مف خبلؿ مكيؿ اإلنفاؽ الماـ

كق ػػد كص ػػمت الد ارس ػػة إلػ ػ أف ممظ ػػـ القػ ػكانيف المنظم ػػة لمضػ ػرائب قديم ػػة كمطبق ػػة من ػػذ أف

كضػػميا االح ػ بلؿ اإلس ػرائيمي م ػ بمػػض ال غيي ػرات ،كأف اإلي ػرادات نقسػػـ إل ػ مصػػدر داخمػػي كآخػػر
خػػارجي كأف المصػػدر الػػداخمي عبػػارة عػػف إي ػرادات ض ػريبية كغيػػر ض ػريبية ،ككانػػت نسػػبة اإلي ػرادات

الضػ ػريبة  %83م ػػف المص ػػادر الداخمي ػػة ،كأم ػػا غي ػػر الضػ ػريبية عكان ػػت نس ػػب يا  ،%17كأف بنمك ػػاف
السمطة زيادة ىذه النسبة عيما لك قدمت خدمات أعضؿ لممػكاطنيف ،ككػذلؾ النفقػات المامػة نقسػـ إلػ

نفقات جارية كرأسمالية ك طكيريػة ،كأف النفقػات الجاريػة شػكمت بالم كسػط  %75مػف النفقػات المامػة،
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كاسػ حكاذ الركا ػػب كاألجػػكر عمػ  % 47مػػف النفقػػات المامػػة ،ك  % 62مػػف النفقػػات الجاريػػة ك 80
 %مف اإليرادات المحمية.

 .7دراسػػػػة رمسػػػػيمي  )2006بعنػػػػواف "السياسػػػػة الضػػػػريبية ودورىػػػػا فػػػػي تنميػػػػة االقتصػػػػاد
الفمسطيني".
ىػػدعت الد ارسػػة إلػ ال مػػرؼ عمػ السياسػػة الضػريبية الم بمػػة كالمطبقػػة عػػي منػػاطؽ السػػمطة،

كد ارس ػػة ك حمي ػػؿ آس ػػار الضػ ػرائب ع ػػي حقي ػػؽ مسػ ػ كيات عالي ػػة م ػػف ال كظ ػػؼ ،ك ال م ػػرؼ عمػ ػ م ػػدل
مبلئمة السياسات الضريبية المطبقة لؤلكضاع االق صادية كاالج ماعيػة لممػكاطف الفمسػطيني عػي ظػؿ

الظ ػػركؼ الحالي ػػة كال م ػػرؼ عمػ ػ المش ػػكبلت ال ػػي كاجيي ػػا م ػػف حي ػػث ال خط ػػيط كال نفي ػػذ ،ك د ارس ػػة
الييكؿ كالنظاـ الضريبي الفمسطيني كدكره عي حقيؽ األىداؼ السياسة الضريبية.

ػبيا اذ
كقد كصمت الدراسة إل أف حصػة ضػريبة الػدخؿ مػف االيػرادات المحميػة منخفضػة نس ن
كصػمت اعمػ نسػبة ليػا  %16كىػذه نسػبة منخفضػة اذا مػا قكرنػت مػ الػدكؿ الم قدمػة لممػػاـ 2001
كال ػػي م مػػد عمػػ الض ػرائب المباشػػرة ،كأف صػػميـ السياسػػة الضػػريبية الفمسػػطينية ي ػ ـ بممػػزؿ عػػف
االكضػػاع السياسػػية كاالج ماعيػػة كاالق صػػادية السػػائدة عػػي اال ارضػػي الفمسػػطينية اذ مػػف المبلحػػظ اف
ممظػػـ القػكانيف الضػريبية ال ػػي كانػػت مطبقػػة عػػي عمسػػطيف مػػا ىػػي اال قػكانيف مكركسػػة عػػف االحػ بلؿ،

كأف الحكاعز االس سمارية عي عمسطيف اعضؿ بكسير مف مسيبل يا عي الدكؿ المجػاكرة كاذا ػـ اسػ غبلليا
ػمبيا عػي ىػذا المجػاؿ ،كأف
س ممؿ عم دعـ االق صاد الكطني كلكف عػدـ االسػ قرار السياسػي يػؤسر س ن
ىاما عي حقيؽ األىداؼ االق صادية اذ ممؿ عم زيادة دخػؿ الفػرد
اإلعفا ات الضريبية ممب دكر ن
كبال ػػالي زيػػادة القابميػػة عمػ االدخػػار ،كزيػػادة مػػا يػ ـ خصيصػػو لبلسػ يبلؾ حيػػث يم بػػر االس ػ يبلؾ

كاالدخار مف اىـ المقكمات االق صادية.

 .8دراسػة ر حمػػد اه  " ) 2005دور سياسػة ضػػريبة الػدخؿ فػػي تحقيػؽ األىػػداؼ االقتصػػادية
في فمسطيف".

ىدعت الدراسة إل بياف مفيكـ السياسة الضػريبية لمدكلػة كاألدكات ال ػي سػ خدميا عػي سػبيؿ

حقي ػػؽ أى ػػداعيا كعبلق ي ػػا ب ػػالنظـ ذات الص ػػمة ،ك كض ػػي

دكر سياس ػػة ضػ ػريبة ال ػػدخؿ ع ػػي حقي ػػؽ

األىداؼ االق صادية عي عمسطيف ،كبياف مدل طسير قػانكف ضػريبة الػدخؿ رقػـ (  ) 17لسػنة 2004
عمػ ػ

حقي ػػؽ األى ػػداؼ االق ص ػػادية ،كك ػػذلؾ بي ػػاف الج ػػدكل االق ص ػػادية ال ػػي يحققي ػػا ق ػػانكف ش ػػجي

االس سمار عي عمسطيف .

عمالػػة كقكيػػة عػػي الػػدكؿ ال أرسػػمالية الم قدمػػة،
كصػػمت الد ارسػػة إلػ أف سياسػػة ضػريبة الػػدخؿ ّ
حيث شكؿ إيرادات ضريبة الدخؿ نسبة كبيرة مف اإليرادات الضريبية كىػذا كاضػ مػف خػبلؿ النظػر
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إلػ ػ بني ي ػػا االق ص ػػادية بخ ػػبلؼ ال ػػدكؿ النامي ػػة ،حي ػػث م ب ػػر سياس ػػة ضػ ػريبة ال ػػدخؿ ض ػػميفة عيي ػػا،

ػاديا زادت عماليػػة سياسػػة ض ػريبة الػػدخؿ ،ك شػػكؿ إي ػرادات ض ػريبة
كبال ػػالي كممػػا قػػدمت الدكلػػة اق صػ ن
الدخؿ عي عمسطيف عي المكازنػة المامػة لمسػمطة الكطنيػة الفمسػطينية مػف اإليػرادات الضػريبية لمسػمطة،
نسػػبة ػراكح مػػا بػػيف ( )%10 – 8كىػػي نسػػبة منخفضػػة بخػػبلؼ أن ػكاع الض ػرائب األخػػرل كض ػريبة
الجمارؾ كالمككس كال ي شكؿ نسبة ( )% 35 -30مف إيرادات الضريبة لمسػمطة الفمسػطينية ،كىػذا
يػػدؿ عم ػ قمػػة اع م ػاد مكازنػػة السػػمطة عمػ إي ػرادات ضػريبة الػػدخؿ كبال ػػالي يػػؤدم ذلػػؾ إل ػ ضػػمؼ

سياسػػة ض ػريبة الػػدخؿ عييػػا ،ك إف عػػدـ حقيػػؽ االس ػ قرار السياسػػي كاليقػػيف بكجػػكد حػػؿ دائػػـ يم بػػر
السبب الرئيسي لمدـ نجاح سياسة ضريبة الدخؿ عي قانكف شجي االس سمار عي عمسطيف.

 .9دراسة رالشمة  )2005بعنواف "محددات اإليرادات العامة في فمسطيف".

ىػػدعت الد ارسػػة إلػ ال مػػرؼ عم ػ اإليػرادات المامػػة مػػف حيػػث المفيػػكـ كال طػػكر إضػػاعة إل ػ

ال مرؼ عم مصادر مؾ اإليرادات كال قسيمات الم بمة ،ال مرؼ عمػ الكاقػ االق صػادم الفمسػطيني

مػػف حيػػث المقبػػات ال ػػي م رضػػو كبيػػاف أسػػر مػػؾ المقبػػات عم ػ أدائػػو ،كأيض ػان ال مػػرؼ عم ػ ىيكميػػة

اإلي ػرادات المامػػة عػػي عمسػػطيف عػػي ع ػرة االح ػ بلؿ كعػػي عيػػد السػػمطة ،كضػػي محػػددات اإليػػرادات
المامة عي عمسطيف .

كلق ػػد كص ػػمت الد ارس ػػة إلػ ػ أف ا فاقي ػػة ب ػػاريس االق ص ػػادية ل ػػـ ك ػػف بمسػ ػ كل آم ػػاؿ كطم ػػكح

الفمسطينييف ،كانمدـ كجكد عممة كطنية كػاف مػف أىػـ المحػددات السياسػية لئليػرادات المامػة ،كممانػاة
النظاـ الضريبي مف قصكر كاض مف خبلؿ زيادة الكزف النسبي لمضػرائب غيػر المباشػرة ،باإلضػاعة
مػػاظـ أىميػػة الض ػرائب عم ػ قطػػاع ال جػػارة الخارجيػػة ،أمػػا عم ػ صػػميد اإلي ػرادات المامػػة عقػػد

إل ػ

حققت إدار يا انجازات ميمة عي مجاؿ ال حصيؿ الكمي عم مس كل الجباية المحمية كالمقاصة.
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دراسػػػة ر موسػػػ

 ) 2005بعنػػػواف "التيػػػرب الجمركػػػي وأثػػػرة فػػػي اإليػػػرادات الجمركيػػػة

الفمسطينية".
ىدعت الدراسة إل ال مرؼ عمػ جريمػة ال يػرب الجمركػي ك حديػد أسػبابو لمكاقػ الفمسػطيني،

كال مري ػػؼ ب ػػاإليرادات الجمركي ػػة كنس ػػب يا م ػػف اإليػ ػرادات المحمي ػػة الفمس ػػطينية ،ك حدي ػػد المكام ػػؿ ال ػػي
ساعد عم ممالجة حػاالت ال يػرب الجمركػي ،كايجػاد طػرؽ لمحػد مػف ال يػرب ،ك حديػد أسػر ا فاقيػة

باريس االق صادية كا فاقية الجات عم اإليرادات الجمركية الفمسطينية .

كلقػ ػػد كصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إل ػ ػ أف غيػ ػػاب سػ ػػيطرة السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية عم ػ ػ الممػ ػػابر الدكليػ ػػة

الخارجيػػة كالداخميػػة أدل إل ػ االع مػػاد الكبيػػر عم ػ اس ػرائيؿ عػػي مجػػاؿ ال جػػارة الخارجيػػة ،أسػػر ذلػػؾ

عمػ اإلي ػرادات الجمركيػػة ،غيػػاب ال ش ػريمات الجمركيػػة البلزمػػة كالمحػػاكـ المخ صػػة ،ككعػػرت ا فاقيػػة
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باريس اطا انر مرجميان ك نظيميان لك ازرة المالية عي اس خداـ أدكات السياسة المالية ،لكنيػا قيػدت ضػرائب

المقيمػ ػػة المضػ ػػاعة ،كالض ػ ػرائب الجمركيػ ػػة مػ ػػف خػ ػػبلؿ ربطيمػ ػػا بمس ػ ػ كيا يا المم مػ ػػدة عػ ػػي االق صػ ػػاد

االسرائيمي ،مما اسر ذلؾ عم ال سرب المالي لصال الخزينة اإلسرائيمية .
ثانياً  :الدراسات العربية :

 .1دراسة ر مسعود  " ) 2005السياسة المالية ودورىا فػي تحقيػؽ التػوازف االقتصػادي حالػة
الجزائر ر." ) 2004 -1990

ى ػػدعت الد ارسػػػة إلػ ػ محاكل ػػة الكشػػػؼ عػػػف اس ػػر اإلنفػػػاؽ كاالق طػػػاع الم ػػاميف عمػ ػ ال ػ ػكازف

االق صادم الماـ ،كعف كشؼ السياسة المالية المسم ل حقيػؽ األىػداؼ االق صػادية المامػة ،حيػث أف
ال كازف االق صادم الماـ ييدؼ إل

حقيؽ اعمي مردكد عم صػميد االق صػاد الػكطني ،كاكبػر زيػادة

عػػي الػػدخؿ الػػكطني ،كبصػػفة عامػػة ييػػدؼ البحػػث إل ػ كشػػؼ ال ػػدخؿ األمسػػؿ لمدكلػػة اق طاعػػا كانفاقػػا
كعؽ طبيمة الحاجة كال كامؿ بيف القطاع الماـ كالخاص كصكال إل

كانمائو.

حقيػؽ ال ػكازف االق صػادم المػاـ

كقد كصمت الد ارسػة إلػ أف ال ػكازف االق صػادم المػاـ لمج ازئػر يمػاني مػف مشػكبلت أساسػية

كجكىريػػة مكػػس عػػي كاق ػ األمػػر حقيقػػة انمػػداـ ال ػكازف البنيػػكم بصػػكرة عامػػة كالم مسػػؿ عػػي المجػػز
المكازني النا

جية أخرل.

عف زيادة النفقػات بممػدؿ أكبػر مػف اإليػرادات ىػذا مػف جيػة ك قمػب أسػمار الػنفط مػف

 .2دراسة ر قحؼ  " ) 2000تمويؿ العجز في الميزانية العامة لمدولة مػف وجيػة نظػر إسػالمية
– دراسة حالة ميزانية الكويت ".
ىػػدعت الد ارسػػة إل ػ

قػػديـ مق رحػػات عػػي مخ مػػؼ جكانػػب الحيػػاة االق صػػادية كاالج ماعيػػة

ال الكصػكؿ إلػ أسػباب عجزىػا ،ك نػاكؿ حػؿ ذلػؾ مػف
كال مميمية ،كال مرؼ عم الميزانية المامػة محػاك ن
منظػكر إسػبلمي كمػػا يمكػف أف يػ مخض عنػػو مػف مؤشػرات نظريػة كمق رحػات ل مكيػػؿ عجػز الميزانيػػة

المامة ،كال فضيؿ بيف البدائؿ الم مددة كما يناسب كض الميزانية المامة بدكؿ الككيت .

كقد كصػمت الد ارسػة إلػ إف كسػائؿ ال مكيػؿ القائمػة عمػ المبػادئ اإلسػبلمية كفيمػة ب شػجي

كجيػػو ع ػكائض القطػػاع الخػػاص نحػػك مكيػػؿ عجػػز الميزانيػػة المامػػة ،إذا ػػـ عرضػػيا لمبنػػكؾ كاألع ػراد

بشػػكؿ يجمميػػا نػػاعس االس ػ مماالت األخػػرل لممكجػػكدات النقديػػة ،كىنػػاؾ أدكات ل غطيػػة المجػػز منيػػا

الخكصصة كأدكات ال مكيػؿ ال ػي م مػد عمػ ممكيػة األعيػاف كالمنػاع كىػي السػندات المامػة كسػندات
األعيػػاف المػػؤجرة كسػػندات المقارضػػة كأسػػيـ اإلن ػػاج ،كىػػذه كميػػا قابمػػة لم ػػداكؿ ممػػا يسػػاعد عمػ قيػػاـ
سكؽ مالية إسبلمية .
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ثالثاً :الدراسات األجنبية:
1. (Fiscal Affairs Department, 2011), “ Revenues Mobilization in
Developing Countries “ :
ىػػدعت الد ارسػػة إل ػ اس ػ مراض ال جػػارب عػػي مزيػػز الػػنظـ الض ػريبية عػػي البمػػداف الناميػػة م ػ
ال ركيػػز بصػػفة خاصػػة عم ػ البمػػداف ذات الػػدخؿ المػػنخفض كاس ػ خبلص الػػدركس المس ػ فادة ،كػػذلؾ
قييـ آعاؽ مزيز مبئة اإليرادات عي مكاجية ال حديات الناشئة.

كصمت الدراسة إل ضركرة كض قكانيف كأنظمة كاضحة كم احة ك طبػؽ بسػيكلة مػف أجػؿ

حماية داعمػي الضػرائب ،كانشػا ضػريبة دخػؿ الشػركات عمػ نطػاؽ كاسػ  ،ك مزيػز الحػد األدنػ مػف

الضرائب عم المقارات ك طكير القدرة عم اإلنفاؽ الضريبي.
2. (Futa, 2004), “Property Taxes and Revenues Generation: The Case
of Sweden “ :
ىدعت الدراسة إل حديػد مػدل مسػاىمة الضػرائب المقاريػة عػي اإليػرادات المامػة عػي السػكيد
ك حميػػؿ كاق ػراح طػػرؽ مػػف شػػطنيا مزيػػز عمميػػة كليػػد اإليػرادات ،كػػذلؾ حميػػؿ كاق ػراح كعػػا ض ػريبي
قادر عم أف يممؿ عم

كليد اإليرادات.

كصػػمت الد ارسػػة إل ػ أف ض ػريبة األمػػبلؾ سػػاىـ اكسػػر مػػف غيرىػػا عػػي خ ػزائف الدكلػػة حيػػث

ساىـ بحكالي  %65مف إجمالي اإليرادات مف الضرائب عم المقارات.
التعقيب عم الدراسات السابقة :

لقد ركزت كؿ دراسة مف الد ارسػات المحميػة عمػ مكضػكع محػدد كجزئػي ،عمنيػا مػف حػدث

عػػف محػػددات اإلي ػرادات المامػػة عػػي عمسػػطيف ،ك ال يػػرب الجمركػػي كأس ػره عم ػ اإلي ػرادات الجمركيػػة،
كعم ػ كاق ػ اإلي ػرادات كالنفقػػات الجاريػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية ،كدكر اإلي ػرادات عػػي غطيػػة المجػػز عػػي

المكازنة ،كدكر اإليرادات المحمية عي مكيؿ عجز المكازنة كغيرىا مف الدراسات .

كأيضان الدراسات المربيػة ناكلػت عيمػا يخػ ص بشػؤكف بمػدىا منيػا مكيػؿ المجػز عػي الميزانيػة

المامة لمدكلة مف كجية نظر إسبلمية ( دراسة حالة ميزانية الككيت ) ،كمنيا السياسػة الماليػة كدكرىػا
عي حقيؽ ال كازف االق صادم (حالة الجزائر ) .

االستفادة مف الدراسات السابقة :
سػػاىمت الد ارسػػات السػػابقة عػػي ال مػػرؼ عم ػ االي ػرادات المامػػة مػػف حيػػث المفيػػكـ كال طػػكر

ال ػػاريخي ليػػا ،كمصػػادرىا ،كالمحػػددات الداخميػػة كالخارجيػػة المػػؤسرة عمييػػا ،باإلضػػاعة إلػ اال فاقيػػات
المؤسرة عم كاق إيرادات السمطة الفمسطينية .
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كأيضان االطبلع عم محاكالت السمطة الفمسػطينية عػي مكاجيػة المجػز المسػ مر عػي مكازن يػا

كالمراقيؿ ال ي حكؿ دكف ذلؾ .

االختالؼ عف الدراسات السابقة :
بمػػد أف ػػـ اس ػ مراض الد ارسػػات السػػابقة ،بػػيف أنيػػا لػػـ ش ػ مؿ عم ػ رؤيػػة مس ػ قبمية مق رحػػة

لممالجة مشكمة اإليرادات المامة لدل السػمطة الفمسػطينية  .لػذا سػم الد ارسػة إلػ كضػ اسػ ار يجية

ل طكير اإليرادات لدل السمطة الفمسطينية ح

عاـ . 2020
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الف ل ا و
اإليرادات العاىة الفلسطيهية
وٌحخوي عهى انًباحث :
 انًبحث األول  :انًفاهٍى األساسٍت نإلٌزاداث انعايت
 انًبحث انثانً :واقع اإلٌزاداث انعايت نهسهطت انفهسطٍنٍت وحطورها

المبحث األوؿ
المفاىيـ األساسية لإليرادات العامة
تمييد :
طكرت اإليرادات المامة ب طكر الفكػر االق صػادم كالمػالي حيػث اق صػرت اإليػرادات المامػة

عنػػد ال قميػػديف عمػ كيفيػػة زكيػػد الخ ازنػػة المامػػة بػػاألمكاؿ مػػف أجػػؿ غطيػػة اإلنفػػاؽ المػػاـ الػػبلزـ لقيػػاـ

الدكلػػة بكظائفيػػا األساسػػية ،أمػػا عػػي المدرسػػة الحديسػػة عبجانػػب كػػكف اإلي ػرادات المامػػة أداة لمحصػػكؿ

عم ػ األم ػكاؿ ،أصػػبحت أيض ػنا أداة ميمػػة مػػف أدكات السياسػػة الماليػػة س ػ طي الحككمػػات بكاسػػط يا

ال طسير عم النشاط االق صادم كاالج ماعي ،باإلضاعة إل

زايد أىميػة اإليػرادات المامػة بمػنا لزيػادة

أىميػػػة اإلنفػ ػػاؽ المػ ػػاـ كن يجػػػة ضػػػركرية ل ازيػػػد دكر الدكلػػػة عػػػي مخ مػػػؼ أكجػػػو النشػػػاط االق صػ ػػادم

كاالج ماعي .ك م مد الحككمات عم مصادر م مددة لئليرادات المامة ك خ مؼ أىمية ىذه المصادر
لكػػؿ حككمػػة حسػػب النظػػاـ االق صػػادم السػػائد كمػػدل ق ػدـ الدكلػػة ،كالنظػػاـ السياسػػي الم ب ػ  .كمػػا

ك مبػر اإليػرادات المامػػة عػف مػػدل عماليػة كنشػاط األدا الحكػػكمي االق صػادم كالمػػالي ،كليػذا سػػم
الدكؿ دكمنا إل زيادة إيرادا يا ك طكيرىا.

أو ًال  :تعريؼ اإليرادات العامة
م بػر اإليػرادات المامػػة الكسػػيمة الماليػة ال ػػي سػ طي الدكلػػة مػف خبلليػػا ػػطميف المػػاؿ الػػبلزـ

ل غطيػػة نفقا يػػا المامػػة كالقيػػاـ بالخػػدمات كالكظػػائؼ الممقػػاة عم ػ عا قيػػا كىػػي أداة لم ػػطسير عػػي الحيػػاة
االق صادية كاالج ماعية ك حقيؽ أىداؼ الدكلة المامة (خصاكنة ،1999 ،ص. )77
كمػػا يمػػرؼ بطنيػػا مجمػػكع الػػدخكؿ ال ػػي حصػػؿ عمييػػا الدكلػػة خػػبلؿ ع ػرة زمنيػػة ممينػػة مػػف

المصادر المخ مفة (رجب ،2001 ،ص. )54

كىي أيضػان عبػارة عػف مجمػكع األمػكاؿ ال ػي حصػؿ عمييػا الحككمػات لئلنفػاؽ عمػ الم ارعػؽ

كالمشركعات المامة ككض سياس يا مكض ال نفيذ (الشمة ،2005 ،ص. )7

ككػػذلؾ يع ّرعػػت بطنيػػا المػكارد االق صػػادية ال ػػي حصػػؿ عمييػػا الدكلػػة عػػي شػػكؿ ػػدعقات نقديػػة
مف أجؿ غطية النفقات المامة بيدؼ إشباع الحاجات المامة (الكادم ،2010 ،ص. )48
كعػػي ظػػؿ طػػكر كظػػائؼ الدكلػػة ،أصػػبحت اإلي ػرادات المامػػة م بػػر أداة مػػف أدكات ال كجيػػو

االق صػػادم كاالج مػػاعي  .كمػػا أصػػبحت كػػطداة ل كجيػػو االسػ سمار ،كلمحاربػػة ال ضػػخـ ،كاعػػادة كزيػ
الدخكؿ كالسركات (عصفكر ،2009 ،ص. )315-314
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وترى الباحثة أنو بالرغـ مف مدد صيغ ال مريفات ال ي ناكلػت مفيػكـ اإليػرادات المامػة ،إال
أنيا ا فقت عم أنيا مجمكع األمكاؿ ال ي حصؿ عمييا الدكلة لئلنفاؽ الماـ ،كعػي ع ػرة زمنيػة ممينػة،

كىي أداة لم طسير عي الحياة االق صادية كاالج ماعية.

كمف الجدير بالذكر أف اإليرادات المامة ر بط بالمكازنة المامػة لمدكلػة كبمػض المصػطمحات

الخاصػ ػػة بندار يػ ػػا مسػ ػػؿ حسػ ػػاب اإلي ػ ػراد المػ ػػاـ ،كحسػ ػػاب الخزينػ ػػة المػ ػػاـ ،كعيمػ ػػا يم ػ ػ
المصطمحات ال ي مطي إضا ات أشمؿ لدكر كأىمية اإليرادات المامة :

كضػ ػػي ليػ ػػذه

 .1الموازنػػػػة العامػػػػػة :ىػ ػػي كسيقػ ػػة ح ػ ػػكم عم ػ ػ خطػ ػػة الحككمػ ػػة الم ممقػ ػػة باألنشػ ػػطة الماليػ ػػة
المس ػ قبمية .كعػػادة مػػا ي ػ ـ إعػػداد المكازنػػة سػػنكيان ،حيػػث ش ػ مؿ المكازنػػة عم ػ بيػػاف حكػػكمي
ي نػػاكؿ النفقػػات المق رح ػػة كاإليػػرادات كاالق ػ ػراض كالممميػػات الماليػػة األخ ػػرل لمسػػنة القادم ػػة.
غطػػي المكازنػػة ع ػي بمػػض الػػدكؿ ع ػرات صػػؿ إل ػ سػػن يف أك سػػبلث سػػنكات .ك مػػد المكازنػػة

عم األساس النقدم عي ممظـ البمداف (مطير ،2014 ،ص.)180

 .2حساب اإليراد العاـ :ىك حساب خاص ديره ك ازرة المالية لدل أم بنؾ كي ـ إيػداع اإليػرادات
عيو بصكرة مؤق ة لحيف حكيميا إل حساب الخزينة الماـ (مطير ،2014 ،ص.)125

 .3حسػػاب الخزينػػة العػػاـ  :ىػػك الحسػػاب المركػػزم الػػذم ػػديره ك ازرة الماليػػة ك ػػكدع عيػػو جمي ػ
المقبكضات ك صرؼ منو جمي المدعكعات الم ممقة (حماد ،2005 ،ص.)97

ثانياً  :تقسيمات اإليرادات العامة
م بػر اإليػرادات الكسػيمة ال ػػي م ّكػف الدكلػة مػػف غطيػة نفقا يػا .لػذا مجػػط إلػ

نكيميػا ،كبنػػا

عم ذلؾ قسـ اإليرادات كعقنا لممايير محددة ،كعيما يمي نس مرض مؾ ال قسيمات:
 .1تقسيـ اإليرادات العامة حسب دوريتيا :
قسػػـ اإلي ػرادات المامػػة حسػػب دكري يػػا ،إل ػ إي ػرادات عاديػػة ،كاي ػرادات غيػػر عاديػػة .كمميػػار

ال فرقة بينيما ىك مدل دكرية ك كرار اإليرادات ،كالحصكؿ عمييػا بصػفة من ظمػة عػي كػؿ سػنة .كبنػا ن
عميو عاإليرادات المادية ،ىي ال ي كرر كيػدرج قػدي ار يا عػي نظػاـ (أك قػانكف) المكازنػة المامػة سػنكينا
ك سػ ػ خدـ ع ػػي مكي ػػؿ النفق ػػات المادي ػػة (الم ك ػػررة) ك ش ػػمؿ إيػ ػرادات الدكل ػػة (م ػػف مش ػػاريميا الزراعي ػػة

كالصناعية كال جارية) ،كالضرائب بطنكاعيا ،كضريبة الدخؿ ،كالضػرائب الجمركيػة ،كمػا شػمؿ الرسػكـ

بطنكاعيػػا ،كرسػػكـ المطػػارات كالم ػكان  ،كرسػػكـ البػػرؽ كالبريػػد كاليػػا ؼ  .أمػػا اإلي ػرادات غيػػر الماديػػة،
عيي ال ي ال كرر سنكينا ،كال حصؿ عمييا الدكلة بصػفة من ظمػة ،ك خصػص عػادة ل غطيػة النفقػات
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غيػػر الماديػػة (كالمشػػاري االق صػػادية الكبي ػرة ،كالحػػركب ،كال ػزالزؿ) ،ك شػػمؿ اإلي ػرادات غيػػر الماديػػة،

إيرادات القركض المامة ،كاإلصدار النقدم الجديد (عصفكر ،2009 ،ص.)316-315
 .2تقسيـ اإليرادات العامة حسب سمطة الدولة في الحصوؿ عمييا :

يقس ػػـ اإليػ ػرادات المامػػػة حس ػػب س ػػمطة الدكلػػػة عػػػي الحصػػػكؿ عميي ػػا ،إلػ ػ إيػ ػرادات س ػػيادية
كاي ػرادات اق صػػادية  .عػػاإليرادات السػػيادية ،ىػػي المنبسقػػة عػػف طبقػػة كظػػائؼ الدكلػػة كالسػػمطات ال ػػي
بيػا ،كحقيػا عػي الحصػكؿ عمػ اح ياجا يػا لغػرض القيػاـ بكاجبا يػا كأىميػا :الضػرائب ،كالرسػكـ

م

السممية ،كالغرامات ،كاإلصدار النقدم الجديد (رجب ،2001 ،ص.)55

أما اإليرادات االق صادية (غير السيادية) ،ىي ال ي حصؿ عمييا الحككمة بصػف يا شخصػان

قانكنيػنا خاصػنا ،يم مػؾ المشػركعات كاألمػكاؿ كيمػارس النشػاط االق صػادم كال جػارم شػطنو شػطف األعػراد
عي ذلؾ .ك شمؿ اإليرادات االق صادية ما يمي (األيكبي ،2001 ،ص:)164-163
أ.

إيرادات الدكلة مف مم مكا يا أك مشػركعا يا مسػؿ المؤسسػات االق صػادية ال ػي ممكيػا ك ػدرج

من جا يا عي السكؽ ،ككذلؾ إيرادا يا مػف المقػارات ال ػي ممكيػا عػف طريػؽ بيميػا لممػكاطنيف

أك طجيرىا ليـ.

ب .األرباح ال ي حصؿ عمييا الدكلة مف ك ار أنشػط يا االق صػادية سػكا عػي مجػاؿ الز ارعػة أك
الصناعة أك ال جارة أك الخدمات األخرل ال ي قدميا الدكلة لممكاطنيف.

ت .عكائد القركض ال ي منحيا لمغير.

 .3تقسيـ اإليرادات العامة حسب النفع المتأتي منيا :
كيمكف قسيـ اإليرادات المامة بمنا ليذا المميار إل عدة أنكاع (الشمة ،2005 ،ص:)13
أ.

الػػػثمف الخػػػاص :كىػػك مػػا حصػػؿ عميػػو الدكلػػة مقابػػؿ خدمػػة قػػكـ بيػػا كي ر ػػب عمييػػا نفم ػان
خاص ،مسؿ ما حصؿ عميو أك أحدل سمطا يا المامة مقابؿ بي محاصيؿ ممكيا.

ب .الضريبة :كىي ما حصؿ عميو الدكلة مقابؿ خدمة قكـ بيػا كي ر ػب عمييػا نفمػنا عامػنا ،مسػؿ
الدعاع كاألمف الداخمي ،عيذه الخدمات فيد المج م ككؿ كال يمكف جزئ يا أك حديػد مقػدار
النف الذم يمكد منيا عم كؿ عرد عم حدة.

ت .الثمف العاـ :كىك ما حصؿ عميو الدكلة مقابؿ خدمة أك سػممة قػكـ بيػا كي ر ػب عمييػا نفمػان
عامان كخاصان ،كلكف النف الخاص أكبر مف النف الماـ .

ث .الرسـ :كىك ما حصؿ عميو الدكلة مقابؿ خدمة قكـ بيػا كي ر ػب عمييػا نفمػان عامػان كخاصػان،
كلكػػف النف ػ المػػاـ أكبػػر مػػف النف ػ الخػػاص ،مسػػؿ رسػػكـ اس ػ خراج شػػيادات المػػيبلد كالرسػػكـ

القضائية.
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 .4تقسيـ اإليرادات العامة حسب مصدرىا :
قس ػػـ اإليػ ػرادات المام ػػة حس ػػب مص ػػدرىا ،إلػ ػ إيػ ػرادات أص ػػيمة كايػ ػرادات مشػ ػ قة  .كممي ػػار

ال فرقػػة بينيمػػا ىػػك مصػػدر اإليػػرادات المامػػة ،كليػػذا ع ػػنف عممػػا االق صػػاد كالماليػػة يػػركف أف ىنػػاؾ
إيرادات أصيمة ،كىي ال ي حصؿ عميو الدكلة مف دخؿ أمبلكيا (أك دخؿ الػدكميف) ،ك شػمؿ إيػرادات
أمبلؾ الدكلة الزراعية ،كال جارية ،كالصػناعية ،كالماليػة (أربػاح األسػيـ كالسػندات عػي الشػركات)  .أمػا

اإليػػرادات المش ػ قة ،عي ػػي ال ػػي حصػػؿ عميي ػػا الدكلػػة عػػف طري ػػؽ اق طػػاع قس ػػـ م ػػف أمػػكاؿ األعػ ػراد .
كيشػػمؿ ىػػذا النػػكع ،بػػاقي اإلي ػرادات غيػػر دخػػؿ الدكلػػة مػػف أمبلكيػػا ،كالػػدخؿ مػػف الض ػرائب كالرسػػكـ

كالغرامات الجزائية كغيرىا (عصفكر ،2009 ،ص. )317

ثالثاً  :أنواع اإليرادات العامة
 .1إيرادات أمالؾ الدولة :
يطمؽ عم أمبلؾ الدكلة بشكؿ عاـ اسـ (الػدكميف) كيقسػـ إلػ قسػميف ىمػا :الػدكميف المػاـ،

كالدكميف الخاص.

الدوميف العاـ :

أ.

ىػي المم مكػػات ال ػػي ممكيػػا الدكلػػة ك خضػ ألحكػاـ القػػانكف المػػاـ ،ك ػػؤدم إلػ النفػ المػػاـ،

كػػالطرؽ ،كالجسػػكر ،كالحػػدائؽ المامػػة كغيرىػػا .كالدكلػػة ال قاضػ سمن ػان مػػف األع ػراد مقابػػؿ اس ػ مماليـ

ليذه المم مكات كم ذلؾ عقد فػرض الدكلػة عػي حػاالت ممينػة رسػكمنا عمػ االن فػاع بيػا ،كمسػاؿ ذلػؾ

الرسكـ ال ي فرض عم زيارة الحدائؽ كالم احؼ المامة كغيرىا ،كغالبنا مػا يكػكف السػبب عػي اق ضػا

ىػػذه الرسػػكـ ىػػك الرغبػػة عػػي نظ ػػيـ اس ػ مماؿ األع ػراد ليػػذه المم مكػػات ،أك الرغبػػة عػػي غطيػػة نفقػػات

إنشائيا .كم ذلػؾ بقػ القاعػدة المامػة ىػي مجانيػة االن فػاع بػطمكاؿ الػدكميف المػاـ (الػكادم،2010 ،

ص. )90-89
ب.

الدوميف الخاص :
ىػػك األم ػكاؿ ال ػػي ممكيػػا الدكلػػة ممكيػػة خاصػػة كال ػػي خض ػ ألحكػػاـ القػػانكف الخػػاص شػػطف

ممكية األشخاص كيدر ىػذا الػدكميف إيػرادان عمػ عكػس الػدكميف المػاـ ،كيشػكؿ مػكردان دائمػان لئليػرادات

المامة (الكادم ،2010 ،ص . )90كيقسـ الدكميف إل أربمة أقساـ كىي :
-

الػػدوميف العقػػاري :ي ضػػمف الػػدكميف المقػػارم مػػا ممكػػو الدكلػػة مػػف أ ارضػػي زراعيػػة كغابػػات
(الػ ػ ػػدكميف الز ارعػ ػ ػػي) ككػ ػ ػػذلؾ مػ ػ ػػا ممكػ ػ ػػو مػ ػ ػػف المنػ ػ ػػاجـ كالمحػ ػ ػػاجر كالمصػ ػ ػػائد (الػ ػ ػػدكميف

االس خراجي) ،باإلضاعة إل

ممكو مف المقارات المبنية كغيرىػا (مقبػؿ ،2014 ،ص-282

. )284
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-

الػػدوميف الصػػناعي  :ىػػذه اإلي ػرادات بشػػكؿ عػػاـ ال شػػكؿ إال نسػػبة ضػػئيمة مػػف اإلي ػرادات
المامػػة لمدكل ػػة ،كالسػػبب ع ػػي ذل ػػؾ أف الدكلػػة س ػػم م ػػف ك ار مشػػاريميا الص ػػناعية بالدرج ػػة
األكل ػ إل ػ

حقيػػؽ خدمػػة كمنفمػػة عامػػة ك حقيػػؽ ال ػرب بالدرجػػة السانيػػة ،لػػذلؾ عمػػف الخطػػط

قيػاس درجػػة كفػا ة الدكلػػة إلدارة مم مكا يػا الصػػناعية باألربػاح ال ػػي حققيػا  .ك سػػم الدكلػػة
إلقامة مؾ المشاري لمدة أسباب (خصاكنة ،1999 ،ص: )84


القيػػاـ بػػبمض أن ػكاع الصػػناعات ال ػػي حقػػؽ منفمػػة عامػػة لمم ػكاطنيف باع بارىػػا أكسػػر



القيػػاـ بالمشػػركعات ال ػػي طمػػب كمفػػة عاليػػة كيمجػػز األعػراد عنيػػا أحيانػان ،كال ػػي قػػاـ



القي ػػاـ ب ػػبمض الص ػػناعات طم ػػب السػ ػرية كاألمػػػف ك مم ػػؽ بػػػطمف الدكلػػػة كس ػػبلم يا

قدرة عم القياـ بيا ،كمراعؽ المياه كالمجارم كالكيربا  ..إل .

ألىداؼ ليس القصد منيا حقيؽ الرب عقط ،كننشا خطكط السكؾ الحديدية.
كالصناعات الحربية .

-

الػػدوميف التجػػاري  :قػػكـ الدكلػػة بممارسػػة نشػػاطيا ال جػػارم ك صػػدير بمػػض السػػم كاس ػ يراد
ك كزي ػ بمػػض منيػػا ،ك حصػػؿ الدكلػػة عم ػ ال ػرب ن يجػػة ذلػػؾ ك م بػػر مصػػد انر مػػف مصػػادر
إيرادا يػػا إال أف الدكلػػة ال يػػدؼ إل ػ

حقيػػؽ ال ػرب الكبيػػر عنػػد ممارس ػ يا لمنشػػاط ال جػػارم

(عصػػفكر ،2009 ،ص . )323كمػػف الجػػدير ذكػره أف الدكلػػة كانػػت ػػدخؿ عػػي الكسيػػر مػػف
المشاري ال جارية لؤلسباب ال الية (خصاكنة ،1999 ،ص: )85


القيػػاـ بالمشػػاري ال جاريػػة ال ػػي ي ػ ـ بطبيمػػة المػػادة الم ػػاجر بيػػا كػػالمكاد ال مكينيػػة

األساسػػية ال ػػي ضػػطر الدكلػػة طمينيػػا لممػكاطنيف بطسػػمار ممقكلػػة ،أك أف كػػكف مػػادة
شائمة االس يبلؾ ،ك رغب الدكلة عي اح كار جار يا بيدؼ حقيؽ الرب .


القيػػاـ بالمشػػاري ال جاريػػة ذات المبلقػػة بسػػيادة الدكلػػة ( اصػػدار أكراؽ نقديػػة كصػػؾ



القياـ بالمشاري ال جارية ال ي ليا طسير عم االق صاد القكمي ،مسؿ خػدمات ال ػطميف

النقكد ) .
كالبنكؾ .

-

الػػػدوميف المػػػالي  :يقص ػػد بال ػػدكميف الم ػػالي ،محفظ ػػة الدكل ػػة م ػػف األكراؽ المالي ػػة كاألس ػػيـ
كالسندات ال ي ممكيا ك در عمييػا إيػرادنا ماليػنا ،كيمػد ىػذا الػدكميف مػف أحػدث أنػكاع الػدكميف

ظي ػػك نار ،عكسيػ ػ انر م ػػا ن ػػرل الدكل ػػة س ػػاىـ ع ػػي المش ػػركعات االق ص ػػادية بالشػ ػراكة مػ ػ القط ػػاع

الخاص ،رغبةن منيا عي حقيؽ عدة أىداؼ منيا (نصار ،2011 ،ص:)55
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السػػيطرة عم ػ بمػػض المشػػركعات الضػػخمة ح ػ



حقي ػػؽ إيػػراد مػػالي مػػف األربػػاح كالفكائػػد كال كزيمػػات ال ػػي ػػرد إلييػػا كنػػا

الصال الماـ .

ػ مكف مػػف كجيييػػا نحػػك حقيػػؽ
ألمكاليػػا

المس سمرة عي مؾ األكراؽ المالية .


حقي ػ ػػؽ أى ػ ػػداؼ سياسػػ ػػية أك مص ػ ػػال اق صػػ ػػادية يك ػ ػػكف م ػ ػػف شػػ ػػطنيا دع ػ ػػـ بمػ ػ ػػض

المشػػركعات اليامػػة كرعاي يػػا ،ك شػػجي كطمطنػػة األعػراد عمػ شػ ار األسػػيـ كالسػػندات
الخاصػ ػػة بيػ ػػذه المشػ ػػركعات ال ػ ػػي شػ ػػارؾ عييػ ػػا ،ممػ ػػا ي ر ػ ػػب عميػ ػػو زيػ ػػادة ال نميػ ػػة
االق صادية عي الببلد .
 .2الضرائب :
م بػر الضػرائب مػف أقػدـ أشػكاؿ اإليػرادات المامػة ،كأكسرىػا حصػيمة ،ك مسػؿ الشػكؿ ال قميػػدم

لئليػرادات المامػػة السػػيادية .كقػػد اق رنػػت الضػريبة بكجػػكد الدكلػػة منػػذ أقػػدـ المصػػكر ،ك طػػكر مفيكميػػا
ب طػ ػػكر كظػ ػػائؼ الدكلػ ػػة كأىػ ػػداعيا ال ػ ػػي حػ ػػدد يا الفمسػ ػػفات السياسػ ػػية كاألنظمػ ػػة عػ ػػي المصػ ػػر القػ ػػديـ

(رجب ،2001،ص. )58
أ.

تعريؼ الضريبة :
ىػػي مبمػػغ مػػف المػػاؿ يدعمػػو المكمػػؼ جبػ انر بػػطمر مػػف الدكلػػة ،مشػػاركة منػػو عػػي دعػػـ ال كػػاليؼ

كالنفقػػات كالمسػ مزمات المامػػة بصػػكرة قاطمػػة كبػػدكف ان ظػػار أم منفمػػة خاصػػة مقابػػؿ ىػػذه المشػػاركة

لكي مكف الدكلة مف حقيؽ أىداعيا االق صادية كاالج ماعية (ياسيف ،2005 ،ص.)9
ب.

خصائص الضريبة :

 الضريبة مبمغ مف الماؿ  :مزـ الدكلة الفرد بدع الضريبة عي صكرة مبمغ مػالي ،كطالمػا أفالنفقػػات المامػػة ػ ـ عػػي صػػكرة نقديػػة ،عمػػف البػػدييي أف حصػػؿ الض ػرائب عػػي صػػكرة نقديػػة

أيضػان .كم ػ ذلػػؾ نجػػد أف بمػػض ال ش ػريمات جيػػز عػػي بمػػض األح ػكاؿ دع ػ الض ػريبة عين ػان،
كنجػػازة المشػػرع المصػػرم دعػ ضػريبة ال ركػػات عينػان جنبػان لبيػ األعػراد ركػػا يـ المينيػػة بقػػيـ

زىيػػدة ،كم ػ ذلػػؾ يبق ػ األصػػؿ دائمػػا دع ػ الض ػريبة نقػػدان ،ماشػػيان م ػ قاعػػدة االق صػػاد عػػي

ال حصيؿ (نصار ،2011 ،ص. )66

 الضػػريبة يػػدفعيا الفػػرد جب ػ ارً  :حيػػث ي ػ ـ عرضػػيا مػػف قبػػؿ الدكلػػة (أم إلزاميػػة لممكمػػؼ) كاليخير عي دعميا كمكعدىا (ياسيف ،2005 ،ص. )12
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 الضريبة تدفع بصفة نيائية  :يدع المكمؼ الضريبة مساىمة منػو عػي ال كػاليؼ أك األعبػاالمامة كبال الي عيك ال ين ظر سدادىا مف جانب الدكلة ،كانمػا يػدعميا بصػفة نيائيػة كال م ػزـ

الدكلة برد قيم يا إليو بمد ذلؾ (نصار ،2011 ،ص. )67

 الضريبة تمكف الدولة مف تحقيؽ أىدافيا  :إف الضػريبة مكػف الدكلػة مػف أف حقػؽ أىػدؼاق صػػادية كاج ماعيػػة كسياسػػية كماليػػة كأف الدكلػػة س ػ خدـ الض ػريبة كػػطداة ىامػػة ،ليػػا ػػطسير
مباشر كعماؿ عم كاعة مجاالت الحياة عي المج م (الخطيب ،2006 ،ص.)10

 الضريبة تدفع بدوف مقابؿ  :م بر الضريبة عريضػة إلزاميػة بػدكف مقابػؿ كذلػؾ ألف األصػؿعػػي عػػرض الضػريبة ىػػك مكيػػؿ حاجػػات المج مػ لمػػدـ قػػدرة األعػراد عمػ إشػػباعيا بمفػػردىـ،
كبما أف الدكلة قكـ بنشباع مؾ الحاجات حقيقنا لمنف الماـ عػنف األمػر يق ضػ أف ي ضػامف
الجميػ عػي مكيػؿ ىػػذه الحاجػات بغػض النظػر عػػف المنػاع ال ػي مػكد عمػ الفػرد كمػف ىنػػا

جا عرض الضريبة بدكف مقابؿ (خربكش كاليحيي ،1996 ،ص.)48

 الض ػريبة فػػرض بمكجػػب ق ػكانيف خاصػػة حكميػػا كىػػي ليسػػت عش ػكائية (الرعػػاعي،2009 ،ص.)9-8

ت.

قواعد فرض الضريبة :
يقص ػػد بي ػػا م ػػؾ القكاع ػػد كاألس ػػس ال ػػي ي م ػػيف عمػ ػ المش ػػرع مراعا ي ػػا عن ػػد إقػ ػرار الق ػػانكني

الضريبي عي الدكلة ،كاف اح راـ الدكلة ليػذه القكاعػد عنػد عػرض الضػريبة ىػك الػذم يخفػؼ مػف حػد يا
كيجمميا مقبكلة لدل األعراد ،كيم بر اإلخبلؿ بيا مدعاة لمقكؿ بظمػـ الدكلػة لؤلعػراد عػي اسػ مماؿ حقيػا

عي عرض الضرائب عمييـ (ىبلؿ كآخركف ،2014 ،ص . )12ك مخص ىذه القكاعد عيما يمي :
-

قاعدة العدالة :

يجػػب أف كػػكف الضػرائب عادلػػة مػػف حيػػث مسػػاىمة المكمفػػيف عػػي دعميػػا كػػؿ حسػػب مقدر ػػو

كبمػػا ي ناسػػب مػ حجػػـ دخمػػو  .عمػػف يحصػػؿ عمػ دخػػؿ مر فػ يسػػاىـ بنسػػبة ػ بل ـ مػ ىػػذا الػػدخؿ

كبالمقابؿ ينمـ ىك كأمكالو باألمف كاالس قرار كالحماية ،أمػا أصػحاب الػدخكؿ األقػؿ عيسػاىمكف بنسػبة
أقؿ كقد ي ـ إعفا الممدميف منيـ  .كبيذا حقؽ المساكاة بػيف رعايػا المج مػ حسػب رأم آدـ سػميث

(الحاج ،2009 ،ص. )52

كلقد أخذت أغمب ال شػريمات الضػريبية المماصػرة بفكػر قاعػدة المدالػة ،كأف طبيػؽ الضػريبة

ال صاعدية كاقرار اإلعفا ات المائمية كالحد األدنػ مػف الػدخؿ الممفػ مػف الضػريبة مػا ىػك إال صػك انر

لمبدأ المدالة (الخطيب كشامية ،2005 ،ص. )158
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-

قاعدة اليقيف :
يجػػب عمػػي أيػػة ضػريبة مفركضػػة ،أف كػػكف كاضػػحة مممكمػػة حػػؽ الممػػـ مػػف حيػػث مقػػدارىا،

كمكعد دعميا ،ككيفيػة ىػذا الػدع  ،لكػي كػكف الضػريبة بميػدة عػف ال مسػؼ كال جػاكز ،كبػذلؾ ال يجػكز
لمض ػريبة أف كػػكف مبيمػػة قابمػػة ل ػػطكيبلت السػػمطة اإلداريػػة ك حكميػػا كلسػػك االس ػ مماؿ كاالخ ػ بلس

كارىاؽ المكمفيف (الخطيب كشامية ،2005 ،ص. )159
-

قاعدة التنويع :

ىػػذا ي طمػػب عػػرض أكسػػر مػػف ضػريبة مػػف قبػػؿ الدكلػػة ،األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػ

حقيػػؽ إيػرادان

أكعػر لمدكلػة كعدالػة أكبػر بػيف عئػات المج مػ المخ مفػة ،باإلضػاعة إلػ أف درجػة الخطػر كعػدـ ال طكػػد
بالنسبة لمدكلة ككف قميمة (عزاـ كالكادم ،2007 ،ص. )59
-

قاعدة المالئمة :

عم ػ الض ػريبة أف جبػػ عػػي أكسػػر األكقػػات مبلئمػػة لممكمػػؼ ،كبالكيفيػػة األكسػػر يسػػي انر لػػو،

كيم بر الكقت الػذم يحصػؿ عيػو المكمػؼ عمػ دخمػو أكسػر األكقػات مبلمػة لػدع الضػريبة ،كػطف جبػ

ضػريبة الركا ػػب كاألجػػكر مػػف المكمفػيف عػػي أكقػػات اسػ بلـ أجػػكرىـ ،ك جبػ ضػريبة ريػ المقػػارات مػػف
المكمف ػػيف بم ػػد دعػ ػ ب ػػدالت اإليج ػػار ،ك جبػ ػ ضػ ػريبة األرب ػػاح الص ػػناعية كال جاري ػػة ع ػػي نياي ػػة ال ػػدكرة

الماليػػة ،كعنػػد حقيػػؽ ال ػرب  .كمػػا أف مػػؾ القاعػػدة مػػف أكسػػر القكاعػػد اح ارم ػنا عػػي األنظمػػة الض ػريبية
المماص ػ ػرة س ػ ػكا كانػ ػػت الض ػ ػريبة مفركضػ ػػة عم ػ ػ الػ ػػدخكؿ أـ مفركضػ ػػة عم ػ ػ االس ػ ػ يبلؾ (شػ ػػامية

كالخطيب ،1997 ،ص.)145-144
-

قاعدة البساطة :

يجػػب أف م ػ الض ػرائب المفركضػػة ببسػػاطة الفيػػـ لػػداع الضػريبة كلمقػػائميف عمػ إدار يػػا،

بحيػث أف ال كػػكف اإلجػ ار ات كال شػريمات الضػريبية ممقػدة ،كأف ال يكػػكف عييػػا مجػاؿ لبلخػ بلؼ عػػي
فسػيرىا بػػيف اإلدارة كالمكمفػيف  .األمػػر الػػذم يػؤدم إلػ زيػادة ال كػػاليؼ بالنسػػبة لػئلدارة كالمكمفػػيف مػػف

خبلؿ لجك المكمؼ إل اس شارييف عي الضريبة (عزاـ كالكادم ،2007 ،ص. )58
-

قاعدة االقتصاد في التحصيؿ :

منػي أف حػاط القاعػػدة الضػريبية بمػػا يضػمف ليػا سػػيكلة ال طبيػؽ كمركن ػػو كيجنبيػا الػػدخكؿ

عي م اىات اإلج ار ات كصمكبات الرك يف كال مقيدات البيركقراطية مما يؤدم بدكره إل

حمػؿ اإلدارة

الماليػػة لنفق ػػات باىظ ػػة عػػي سػػبيؿ طبي ػػؽ نظاميػػا الضػػريبي ك حص ػػيؿ الضػػرائب المفركضػػة بقػ ػكانيف

الدكلػػة  .كم ارعػػاة ىػػذه القاعػػدة ،ىػػك الػػذم يضػػمف لمض ػرائب عمالي يػػا كمػػكرد ىػػاـ كأسػػاس م مػػد عميػػو

الدكلة دكف أف ضي جز ان كبي انر منو عي سبيؿ الحصكؿ عميو (حشيش ،2006 ،ص.)160-159
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-

قاعدة المرونة :
منػػػي أف يكػ ػػكف ىنػ ػػاؾ درجػػػة مػ ػػف االس ػ ػ جابة لمض ػ ػرائب المفركضػػػة لم غي ػ ػرات عػ ػػي النشػ ػػاط

االق صادم .كقد ككف ىذه المركنة مف خبلؿ مفيكميف ،المفيكـ األكؿ كىك أف يكػكف ىنػاؾ اسػ جابة
مقائيػػة لمض ػرائب القائمػػة م ػ

غي ػرات النشػػاط االق صػػادم ،دكف أف ضػػطر الدكلػػة إل ػ

غييػػر ىيكػػؿ

النظاـ الضريبي بفرض ضرائب جديدة أك غيير ممػدالت الضػرائب القائمػة  .أمػا المفيػكـ السػاني عيػك

أف يكػ ػػكف لػ ػػدل الدكلػ ػػة اإلمكانيػ ػػة الكاعيػ ػػة كبالسػ ػػرعة البلزمػ ػػة ،لمراجمػ ػػة ىيكػ ػػؿ الض ػ ػرائب القػ ػػائـ عػ ػػي
االق ص ػػاد ك مديم ػػو  .كالي ػػدؼ م ػػف مب ػػدأ المركن ػػة ى ػػك جم ػػؿ الييك ػػؿ الضػ ػريبي م بلئمػ ػان باسػ ػ مرار مػ ػ
م طمبات ال غير عي األكضاع االق صادية كم أحكاؿ الخزينػة ،ممػا يػؤدم إلػ

سػييؿ حقيػؽ أىػداؼ

السياسات المالية المامة (عزاـ كالكادم ،2007 ،ص. )59
ث.
-

أنواع الضرائب :

الضرائب عم األفراد والضرائب عم األمواؿ :

كانػػت الض ػريبة عػػي المج ممػػات البدائيػػة فػػرض عم ػ األشػػخاص بمقػػدار سابػػت ،كقػػد عرعػػت

ىػػذه الضػريبة باسػػـ ضػريبة الػػرؤكس ،ك ػػدؿ الد ارسػػة ال اريخيػػة لمضػرائب عمػ اف ىػػذه الضػريبة كانػػت
ممرعة لدل الركماف ،ككػذلؾ اإلسػبلـ باسػـ خػراج الػرؤكس ،كمػا عرع يػا مصػر عنػد ع حيػا عمػرك بػف
الم ػػاص حي ػػث ق ػػرر عػػرض ضػ ػريبة ق ػػدرىا دينػػار عمػ ػ ك ػػؿ رجػػؿ ق ػػادر عمػ ػ الممػػؿ كالكاقػ ػ أف ى ػػذه

الض ػريبة كانػػت ناسػػب طبيمػػة المصػػكر ال ػػي عرضػػت مػػف خبلليػػا  .عمػػف جيػػة كانػػت ىػػذه الض ػريبة
سػػيمة عػػي عيميػػا كعػػي جباي يػػا كمػػا كػػاف مػػف الصػػمب ال يػػرب منيػػا ،كمػػف جيػػة أخ ػرل كانػػت ىػػذه

الضريبة صؼ بالمدالة ألف كزي الدخكؿ بيف األعراد كػاف م قاربػان إلػ حػد مػا  .كلكػف بان يػا عيػد
اإلقطاع كبظيكر النظاـ الرأسمالي كسيادة الحرية االق صادية ،كال سيما بمد قياـ السػكرة الصػناعية عػي

إنجم ار عي القرف السامف عشر ،كان شارىا بمد ذلؾ عي الدكؿ األكركبية كالكاليػات الم حػدة ،ان يػ عيػد
الضرائب ال ي كانت فرض عم األعراد كأصبحت الضرائب عي المصػر الحػديث خػذ األمػكاؿ كعػا

ليػػا  .ككػػاف ىػػذا أمػػر طبيمي ػان ،عمػػف جيػػة أصػػبحت الض ػريبة عم ػ األع ػراد عػػاجزة عػػف مػػد الدكلػػة بمػػا
ح اج إليو مف أمكاؿ ل غطية النفقات المامة الم ازيدة ،كمػف جيػة أخػرل لػـ مػد الضػريبة عمػ األعػراد

حق ػػؽ المدال ػػة الضػ ػريبية نظػ ػ نار لم ف ػػاكت الص ػػارخ ع ػػي كزيػ ػ ال ػػدخكؿ ب ػػيف األعػ ػراد (لطف ػػي،1997 ،

ص. )70-69
-

الضرائب العينية والضرائب الشخصية :
الضػ ػرائب الميني ػػة ىػػػي الضػ ػريبة ال ػػي فػػػرض عمػ ػ األمػ ػكاؿ الخاضػػػمة لي ػػا ب ػػدكف م ارعػ ػػاة

لظػػركؼ المكمػػؼ الشخصػػية كالمائميػػة كاالق صػػادية كاالج ماعيػػة ،مسػػؿ الض ػرائب الجمركيػػة كالض ػريبة
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المامة عم المبيمات .أما الضرائب الشخصية ىي الضريبة ال ي فػرض عمػ األمػكاؿ الخاضػمة ليػا
بم ػػد أف طخ ػػذ بم ػػيف االع ب ػػار ظ ػػركؼ المكم ػػؼ الشخص ػػية كالمائمي ػػة كاالق ص ػػادية كاالج ماعي ػػة مس ػػؿ

الضريبة عم الدخؿ (خصاكنة ،1999 ،ص.)109-108
-

الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :

الضػ ػرائب المباشػ ػرة ى ػػي ال ػػي ف ػػرض عمػ ػ ال ػػدخؿ أك عمػ ػ رأس الم ػػاؿ ،أك ع ػػرض ضػ ػريبة

بشكؿ مباشر عم ما ىك مكجكد لدل المكمؼ مف سركة كرأس ماؿ مسؿ ضريبة الػدخؿ كاألمػبلؾ .أمػا

الضػرائب غيػػر المباشػرة ىػػي ال ػػي فػػرض عناصػػر السػػركة  -الػػدخؿ كرأس المػػاؿ – كلػػيس عمػ كجػػكد
السػػركة بػػؿ عم ػ اس ػ مماليا مسػػؿ ض ػرائب المبيمػػات كض ػريبة القيمػػة المضػػاعة كاالس ػ يبلؾ كاالس ػ يراد

كال صدير (الجمارؾ) (ىبلؿ كآخركف ،2014 ،ص. )35-34
-

الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة :

عرعػت الضػريبة الكاحػدة منػذ القػدـ ،إذ كانػت الدكلػػة فػرض ضػريبة كاحػػدة عقػط  .كقػد طبقيػػا

الفرنسػػييف عػػي نيايػػة القػػرف السػػامف عشػػر كذلػػؾ عنػػدما نػػادل أصػػحاب المدرسػػة الفيزكقراطيػػة بضػػركرة
عرض الضريبة عم األراضي باع بار أف األرض ىي األساس عػي االق صػاد كىػي المصػدر الرئيسػي

لئلن ػػاج كالسػػركة ،بمػػد ذلػػؾ طالػػب بمػػض المفك ػريف بضػػركرة عػػرض أكسػػر مػػف ض ػريبة عم ػ أم نشػػاط
يزاكلو الفرد كيحقؽ لو ربحنا ،مف ىنا ظيرت الضرائب الم مددة كال ي مني أف يدع المكمؼ عػدد مػف

الض ػرائب عم ػ جمي ػ االنشػػطة ال ػػي يزاكليػػا  .عقػػد ي ػزاكؿ كظيفػػة كال ػ جانبيػػا ي ػزاكؿ ال جػػارة كيػػؤجر
عقا انر (الحاج ،2009 ،ص. )54-53

 .3الرسوـ
مد الرسكـ مف اإليرادات المامة ال ي صؼ بككنيا دكريػة كمن ظمػة ،إال أف أىمي يػا كػنيراد

بػػدأ ي ارج ػ بسػػبب غيػػر مفيػػكـ ػػدخؿ الدكلػػة ،كبا ػػت أىمي يػػا نحصػػر عػػي ككنيػػا أداة نظيميػػة عم ػ

نحػػك  :رسػػكـ ال ممػػيـ األساسػػي ،كالحػػدائؽ المامػػة ،كالخػػدمات الص ػحية كغيرىػػا  .كم ػ ذلػػؾ ،ال ازلػػت
لػػبمض الرسػػكـ أىمي يػػا كػػنيراد عػػاـ ،إلػ جانػػب أىمي يػػا كػػطداة نظيميػػة لنشػػاط الم ارعػػؽ المامػػة ،كمػػف
ذلػػؾ رس ػػكـ  :ػػرخيص كقي ػػادة الس ػػيارات ،كاس ػ خراج جػ ػكازات الس ػػفر كاليكي ػػات الشخص ػػية  ..كغيرى ػػا

(نصار ،2011 ،ص. )56
أ.

تعريؼ الرسـ :

بطنػػو عريضػػة ماليػػة يؤدييػػا الفػػرد جب ػ انر لمدكلػػة مقابػػؿ ان فاعػػو بخدمػػة ممينػػة ر ػػب عمييػػا نف ػ

خاص لو ،إل جانب النف الماـ الناش عف أدا ىذه الخدمة (الكادم ،2010 ،ص. )83
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ب.

خصائص الرسـ :

أ .الرسـ مبمغ مف الماؿ يدعمو المكمفكف نقدان  :كىك ما يمني الصفة النقدية عي الرسـ .
ب .الرسػػـ يػػدع جب ػ انر مػػف المن ف ػ إل ػ الدكلػػة  :أم أف لمرسػػـ صػػفة اإلل ػزاـ ،كىنػػا نكػػكف أمػػاـ إحػػدل

حػػال يف  :الحالػػة األكلػ  ،أف يكػػكف الفػػرد مخيػ انر عػػي االن فػػاع مػػف الخدمػػة ال ػػي قػػدميا الدكلػػة أك عػػدـ

االن فاع ،عاذا ما قرر االن فاع يككف ممزمان بدع الرسكـ المقررة عم ىػذه الخدمػة ،كالحالػة السانيػة ،أف

يككف الفرد ممزمنا باالن فاع مف الخدمة ،كعي الكقت ذا و ممزمىا بدع الرسكـ المقػررة عمػ ىػذه الخدمػة

( اإلجبار القانكني ) ،كطف يمزـ القانكف األعػراد باسػ خراج بطاقػة ىكيػة لمػف بمػغ مػف الممػر  16عامػنا،
كم ذلؾ يقرر المشرع رسكمان ليذه الخدمات (نصار ،2011 ،ص.)58

ج .حقيػػؽ النفػ الخػػاص إلػ جانػػب النفػ المػػاـ  :يػػدع الرسػػـ مقابػػؿ الخدمػػة الخاصػػة ال ػػي يحصػػؿ
عمييا الفرد مف جانب إحدل الييئات المامة ،ك ميز ىذه الخدمة بكجو عاـ بطف النف الػذم يمػكد مػف

أدائيا ال ينحصر عم الفرد ،كانما ي مدل ذلؾ لصال المج م بطكممو (مسمكد ،2002،ص.)178
 .4القرض العاـ :

مجػػط الدكلػػة لػػو لزيػػادة إيرادا يػػا بمػػا يكفػ ل غطيػػة أعبػػا نفقا يػػا المامػػة ،كىػػك حالػػة اسػ سنائية

مجط إلييا الدكلة حينما صؿ الضريبة إل حدىا األقص بحيث ال يصػب لمدكلػة مجػاالن لفػرض مزيػد

مػف الضػرائب (رجػب ،2001 ،ص .)133كذلػػؾ رغػـ الخبلعػػات ال ػػي سػار بشػػطنيا مػف حيػػث خطػػكرة

االع ماد عمييا ،لما ليا مف مشاكؿ ن يجة األعبا الم راكمة عمػ القػرض كخدم ػو (مسػمكد،2002 ،
ص. )192
أ.

تعريؼ القرض العاـ :
بطنػػو عقػػد ديػػف مػػالي س ػ دينو الدكلػػة أك إحػػدل ىيئا يػػا المامػػة مػػف الجميػػكر أك المصػػارؼ

المحمية أك الدكلية ،م االل زاـ برد قيم و كدع عكائده كعقان لشركط المقد (الخطيب ،2006،ص.)39
ب.

خصائص القرض العاـ :

 القػػرض المػػاـ مبمػػغ مػػف المػػاؿ  :كالمػػاؿ قػػد يكػػكف عينػنا أك نقػػدنا ،كالقػػرض النقػػدم ىػػك األكسػػرشيكعنا (الخطيب كشامية ،2005 ،ص. )236

 أف القػػرض ديػػف عمػ الدكلػػة كلػػو أعبػػا أخػػرل م مسمػػة عػػي الفكائػػد المسػ حقة عميػػو كأنػػو يجػػبالسداد كعؽ شركط ممينة ،كأنو ي ـ بنرادة الم ماقديف أم أف األصؿ عيو االخ يار .

 بنمكاف الدكلة المجك إل السكؽ الػداخمي أك الخػارجي ،كيكػكف مخصصػان ل مكيػؿ مشػركعاتممينة أك لغرض محدد (رجب ،2001 ،ص.)133
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 القػػرض يس ػ ند إلػػص.)192

شػػري أم يجػػب أف كاعػػؽ عميػػو السػػمطة ال شػػريمية (مسػػمكد،2002 ،

ت.

أنواع القروض :

-

قروض داخمية وقروض خارجية :
القػ ػػركض الداخميػ ػػة ىػ ػػي القػ ػػركض ال ػ ػػي ي ػ ػ ـ عقػ ػػدىا م ػ ػ – أك االك ػ ػػاب عييػ ػػا بكاسػ ػػطة –

األشخاص المقيميف عم إقميـ الدكلػة سػكا كػانكا أشخاصػان طبيميػيف أـ ممنػكييف ،مػكاطنيف أـ أجانػب

مقيمػػيف .أمػػا القػػركض الخارجيػػة عيػػي القػػركض ال ػػي ي ػ ـ عقػػدىا م ػ – أك االك ػػاب عييػػا بكاسػػطة –

أشخاص ال يقيمكف عم إقميـ الدكلة سكا كػانكا أشخاصػان طبيميػيف أك ممنػكييف ،أـ دكؿ أـ منظمػات
دكلية أك مؤسسات دكلية كالبنؾ الدكلي أك صندكؽ النقد الدكلي  ..إل (مقبؿ ،2014 ،ص.)318
-

القروض االختيارية والقروض اإلجبارية :

القػػركض االخ ياريػػة ىػػي القػػركض ال ػػي يك ػػب عييػػا األعػراد أك الييئػػات الخاصػػة أك الييئػػات

المامػػة الكطنيػػة طكع ػان كاخ يػػا نار .أمػػا القػػركض اإلجباريػػة ىػػي القػػركض ال ػػي يك ػػب عييػػا األعػػراد أك

الييئات الخاصة أك الييئات المامة الكطنية جبريان ،كىي قػركض اسػ سنائية ال مجػط إلييػا ممظػـ الػدكؿ

إال عي حاالت الحركب كاألزمات المالية (عمي لطفي ،1997 ،ص.)114
-

القروض المؤبدة والقروض المؤقتة :

القػرض المؤقػت ىػك القػرض الػذم م ػزـ الدكلػة بالكعػا بػو عػي كقػت ممػيف كعقػان لقكاعػد م فػػؽ

عمييا عي قانكف االصدار ،أما القرض المؤبد عيك القرض الػذم ال م ػزـ الدكلػة بالكعػا بػو خػبلؿ مػدة
ممينة ،كلكنيا م زـ بدع الفكائد ح ػ يحػيف كقػت السػداد (عبػد المجيػد ،1990 ،ص . )408ك نقسػـ

القركض المؤق ة إل :
-

قروض قصيرة األجؿ :
ىػػي القػػركض ال ػػي صػػدرىا الدكلػػة لمػػدة ال جػػاكز السػػن يف ،مػػف أجػػؿ الكعػػا باح ياجا يػػا

المؤق ة خبلؿ السنة المالية  .ك سم السندات ال ي صدر بيا ىذه القركض بطذكنػات الخ ازنػة ،كغالبػان
ما مجط الدكلػة إلػ إصػدارىا لمكاجيػة المجػز المكسػمي عػي الميزانيػة ،كىػك المجػز الػذم يحػدث ن يجػة

ل ػػطخر الحصػػػكؿ عمػ ػ بمػػػض اإليػ ػرادات المقػػػررة عػػػي المكازنػػػة كخاصػػػة الضػ ػرائب (ناشػ ػػد،2000 ،

ص. )249
-

قروض متوسطة وطويمة األجؿ :

القػػركض م كسػػطة األجػػؿ ىػػي قػػركض يم ػػد أجميػػا ح ػ  5سػػنكات ،أمػػا طكيمػػة األجػػؿ عيػػي

م ػػد إل ػ نحػػك عش ػريف عام ػان .ك صػػدر الحككمػػة ل مػػؾ القػػركض لمػػبلج المجػػز الجػػكىرم عػػي المكازنػػة
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المام ػػة ،أك ل مكي ػػؿ مش ػػركعات ال نمي ػػة ،أك ل مكي ػػؿ نفق ػػات ال ػػدعاع كالح ػػركب (عب ػػد المجي ػػد،1990 ،
ص. )409

 .5اإلصدار النقدي الجديد :
قػػد مجػػط الدكلػػة بسػػمط يا النقديػػة إل ػ

غطيػػة الفػػرؽ بػػيف النفقػػات كاإلي ػرادات بػػطف طمػػب مػػف

البنؾ المركزم إصدار نقد مػادؿ قيم ػو حجػـ المجػز ،كاف إصػدار البنػؾ المركػزم لكميػات جديػدة مػف

النق ػػكد ال ي كق ػػؼ عمػ ػ رغب ػػة الحككم ػػة كح ػػدىا ،ب ػػؿ ي م ػػيف عميي ػػا أف حص ػػؿ عمػ ػ مكاعق ػػة الس ػػمطة
ال شريمية عم ىذه الكمية الجديدة مف النقكد ال ي سي ـ إصدارىا ،كىذا ي ـ عف طريػؽ صػدكر قػانكف
مف السمطة ال شريمية يحػدد حجػـ كميػة اإلصػدار بدقػة (نصػار ،2011 ،ص . )158-157كي ر ػب

بل عػي اآل ػػي (شػمبي كآخػػركف ،ب.ت.ف ،ص-76
عمػ اإلصػدار النقػػدم الجديػد عبئػنا اق صػادينا م مػػس ن

: )77

أ .ار فػاع األسػمار الػذم يػؤدم إلػ ار فػاع كػاليؼ االن ػاج ،كبال ػالي يشػػكؿ مشػكمة قكميػة قػؼ عائقػنا

أماـ زيادة اإلن اج .

ب .انخفاض القػكة الشػرائية لممممػة الكطنيػة أمػاـ الممػبلت األجنبيػة يػؤدم إلػ ار فػاع سمػف الصػادرات
عػػي األس ػكاؽ المالميػػة ممػػا يفقػػدىا القػػدرة عم ػ المناعسػػة ىػػذا مػػف ناحيػػة ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل انخفػػاض

حصيمة الدكلة مف الممبلت األجنبية يضمؼ السقة عي االن اج القكمي .

ت .ي ر ػػب عم ػ انخفػػاض القػػكة الش ػرائية ار فػػاع الػكاردات كبال ػػالي خفػػيض حجػػـ االح يػػاطي النقػػدم
مف الممبلت األجنبية .

ث .ي ر ب عمػ ال ضػخـ حػدكث المضػاربات كار فػاع قيمػة المقػارات كالممػادف النفيسػة لمػدـ السقػة عػي

المممة الكطنية كىركب األمكاؿ األجنبية مف الببلد كعدـ شجي االس سمارات األجنبية عي الببلد .
 .6اإلعانات واليبات :
أ .اإلعانات :

مق ػ بمػػض الػػدكؿ الناميػػة اعانػػات مػػف دكؿ كمؤسسػػات أجنبيػػة سػػاعدىا عػػي نفيػػذ بمػػض

المشػػاري  ،كعػػي سػػد عجػػز مكازنا يػػا  .ك م بػػر ىػػذه اإلعانػػات مصػػد نار مػػف مصػػادر اإليػرادات بالنسػػبة
لمػػدكؿ ال ػػي مقاىػػا بينمػػا م بػػر نكعػان مػػف أنػكاع النفقػػات لمػػدكؿ ال ػػي قػػدميا ،ك ػػر بط بمػػض اإلعانػػات
بشركط سياسية كاق صادية مف الدكؿ األجنبيػة المانحػة ،كليػذا عانػو ال يمكػف االع مػاد عمػ االعانػات

األجنبيػػة كمصػػدر ىػػاـ مػػف مصػػادر اإليػرادات (عصػػفكر ،2009 ،ص ،)326كذلػػؾ ألف ىػػذه المػػن

كاإلعانػػات األجنبيػػة م م ػػد عػػي الدرجػػة األكلػ ػ عمػػ المبلق ػػات السياسػػية ال ػػي ػ ػربط الػػدكؿ المانح ػػة
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بالػػدكؿ الم مقي ػػة لئلعانػػة ك مم ػػب المبلقػػات السياس ػػية دك انر رئيسػػيان ع ػػي حديػػد حج ػػـ المػػن الخارجي ػػة

كممدؿ دعقيا (خربكش كاليحيي ،1996 ،ص.)54
ب .اليبات :

ىي المبالغ النقدية ،أك المم مكات ال ي ؤكؿ إل الدكلة ن يجػة النقطػاع الػكارث ليػا ،أك ال ػي

ػػدع أك قػػدـ اخ يػػا انر بكاسػػطة األع ػراد ،كالشػػركات ،عمػ شػػكؿ برعػػات لمكاجيػػة حػػاالت الحػػركب ،أك

الكػكارث ،ال ػػي قػ عييػػا الػػببلد  .ك م بػػر اإلعانػػات كاليبػػات مػػف المصػػادر السانكيػػة لئليػرادات المامػػة،
كذلؾ ألنيا قميمة الحصيمة ،كغير من ظمة عي ممظـ األحكاؿ (عصفكر ،2009 ،ص.)237
 .7الغرامات الجزائية :
الغ ارم ػػات ى ػػي عقكب ػػات مالي ػػة فرض ػػيا الدكل ػػة عمػ ػ المخ ػػالفيف لمقػ ػكانيف كاألنظم ػػة المطبق ػػة

بالببلد  .كاليػدؼ األساسػي مػف عػرض الغ ارمػات ىػك ردع األشػخاص مػف ار كػاب المخالفػات ( كلػيس

الحص ػػكؿ عمػ ػ اإليػ ػرادات ) كى ػػك ى ػػدؼ اج م ػػاعي  .كمس ػػاؿ ذل ػػؾ غ ارم ػػات مخالف ػػة الس ػػيارات لنظ ػػاـ

المػػركر ،كغ ارمػػات مخالفػػة اإلقامػػة كالجنسػػية ،كغ ارمػػات مخالفػػة نظػػاـ الجمػػارؾ ،كغيرىػػا مػػف األنظمػػة
(عصفكر ،2009 ،ص .)326-325كقمة المخالفات القانكنيػة ػدؿ عمػ النجػاح عػي عػرض ك طبيػؽ
نظػ ػػاـ الغ ارمػ ػػات الرادعػػػة  .كال م بػ ػػر الدكلػػػة الغ ارمػ ػػات مػػػف المصػ ػػادر اليامػػػة لئلي ػ ػرادات كذلػ ػػؾ ألف

حصػػيم يا غيػػر ساب ػػة كيصػػمب ال نبػػؤ بيػػا نظ ػ نار الر باطيػػا بالمخالفػػات القانكنيػػة كجػػكدنا كعػػدمنا (دراز،

 ،2000ص. )108

رابعاً  :طرؽ تحصيؿ اإليرادات
.1

ي ـ حصيؿ اإليرادات المامة بكسائؿ عدة مسؿ باآل ي (حماد ،2013 ،ص:)178-177

بواسطة سندات القبض ر اإليصاالت ) :

حيث قكـ ك ازرة المالية بطباعة سندات القبض الخاصة بجباية األمكاؿ لكاعػة الػك ازرات ،كيػ ـ

حفظيا عي خزينة ك ازرة المالية ،ك سمـ لمك ازرات الجباية بمكجب نظاـ م بػ  ،حيػث قػدـ الػك ازرة الممنيػة
طمبيػػة مكق ػ عمييػػا مػػف مػػدير عػػاـ الػػك ازرة أك مػػف ككيػػؿ الػػك ازرة ،ك حػػدد عػػدد الػػدعا ر البلزمػػة لمػػك ازرة

الممنية ،ك سمـ الطمبية لػك ازرة الماليػة حيػث يػ ـ ال صػديؽ عمييػا مػف قبػؿ المسػؤكليف بػك ازرة الماليػة ،سػـ
سػمـ لمػػك ازرة الممنيػػة كميػػدة  .كمػػا يػ ـ طباعػػة سػػندات قػػبض خاصػػة ل ػكائـ طبيمػػة عمػػؿ الػػك ازرة ،مسػػؿ

ك ازرة االق صاد الكطني (ك ازرة ال مكيف) ،مجمس القضا األعم  ،ك ككف سندات القبض المطبكعػة عػي

كؿ األحكاؿ حمؿ أرقاـ مسمسمة ،كي طلؼ السند مػف أصػؿ كسػبلث صػكر ،حيػث يسػمـ األصػؿ لمػداع ،
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كصكرة رعؽ م ال قريػر المكجػو لػك ازرة الماليػة ،كصػكرة بقػ عػي الممػؼ الخػاص بالمماممػة ،كالصػكرة
األخيرة بق عي دع ر اإليصاالت الذم يماد لك ازرة المالية إلقفاؿ عيدة اإليصاالت .
.2

بواسطة الطوابع :

قكـ ك ازرة الماليػة بطباعػة طكابػ حسػب عئػات ممينػة لصػال بمػض الػك ازرات الممنيػة بجبايػة

األمكاؿ بكاسطة الطكاب بمد ال نسيؽ م ىػذه الػك ازرات ،ك حفػظ مػؾ الطكابػ عػي خزينػة ك ازرة الماليػة،
كي ـ الصرؼ منيا بمكجب طمبيات قد مف الك ازرة الممنية ي ـ ال صديؽ عمييا مف قبؿ الػك ازرة الماليػة،

ك صرؼ كميدة نقدية لمك ازرة الطالبػة ،ك سػدد شػيريان لحسػاب اإليػراد المػاـ بػك ازرة الماليػة ضػمف قػارير

اإليرادات الشيرية المقدمة لك ازرة المالية .
.3

بواسطة الفيش ر قسائـ اإليداع البنكية ) :
قػػكـ بم ػػض الجي ػػات الجابيػػة لئليػ ػراد ب حص ػػيؿ اإليػػرادات ع ػػف طري ػػؽ الػػدع المباش ػػر كم ػػف

األمسمػػة عم ػ ذلػػؾ م حصػػبلت القيمػػة المضػػاعة ،كاي ػرادات النقػػؿ كالمكاصػػبلت كغيرىػػا ،حيػػث يسػػجؿ
عمػ عيشػػة الػػدع رقػػـ الحسػػاب البنكػػي الفرعػػي ،كي حقػػؽ قػػبض اإلي ػراد عػػي ىػػذه الحػػاالت بمجػػرد خ ػ ـ

البنؾ لفيشة الدع .
.4

بواسطة الخصـ مف المنبع :

حيػػث يػ ػ ـ خصػػـ اإليػػراد قبػػؿ صػػرؼ المس ػ حؽ لممس ػ فيد ،كمػػف األمسمػػة عم ػ ذلػػؾ ضػػريبة

الدخؿ عم الركا ب ،حيث ي ـ اس قطاعيا مف ال ار ب قبؿ صرعو .

خامساً  :التيرب الضريبي
ال يػرب مػػف الضػريبة ىػػك الممػػؿ عمػ عػػدـ االل ػزاـ بيػػا كميػنا أك جزئيػنا أك ال يػػرب مػػف دعميػػا

بمد اس حقاقيا أيضنا كمينا أك بصكرة جزئية  .كينقسـ إل نكعيف :
.1

التيرب المشروع:

أ .جنػػب الض ػريبة يمنػػي الممػػؿ عمػػ عػػدـ االل ػزاـ بيػػا بصػػكرة مشػػركعة دكف مخالفػػة أحك ػػاـ
الق ػػانكف كيحص ػػؿ بمج ػػك المكم ػػؼ إلػ ػ كس ػػائؿ مكن ػػو م ػػف الم ػػركر ب ػػالسغرات المكج ػػكدة ع ػػي

ال شػريمات الضػريبية لمػ خمص مػػف الضػريبة ،كذلػػؾ بسػػبب الػػنقص عػػي ال شػري كعػػدـ إحكػػاـ
صػػياغ و ،كيمكػػف إي ػراد أمسمػػة عديػػدة عم ػ ىػػذا النػػكع مػػف ال يػػرب (شػػمس الػػديف،1987 ،
ص: )60-59

ب .كزيػ ػ ػ أرب ػ ػػاح ش ػ ػػركات األمػ ػ ػكاؿ عمػ ػ ػ المس ػ ػػاىميف بش ػ ػػكؿ ركا ػ ػػب كأج ػ ػػكر أك عمػ ػ ػ ش ػ ػػكؿ
مخصصات ألعضا مجالس اإلدارة ،كبذلؾ صب الضريبة ذات ممدؿ منخفض نظػ ار ألف
ممدؿ الضػريبة عمػ الركا ػب كاألجػكر كال مكيضػات كالمخصصػات يكػكف م ػدنيان ،أك المجػك
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إل طريقة كظيؼ األربػاح لزيػادة رأس المػاؿ كاعطػا أسػيـ مجانيػة بقيم يػا إلػ المسػاىميف

أك جزئػػة الشػػركة الكبػػرل إلػػ عػػدة ش ػػركات صػػغيرة مس ػ قمة ،كبػػذلؾ ػ خمص الشػػركة م ػػف
الخضكع لممدالت الضريبة ال صاعدية المر فمة.

ت .يمكػػف ال يػػرب مػػف الخض ػكع لض ػريبة ذات ممػػدؿ مر ف ػ إل ػ ض ػريبة ذات ممػػدؿ مػػنخفض
ب غيػػر صػػفة الممػػؿ ،بحيػػث م بػػر بمػػض األربػػاح مخصصػػة أك نا جػػة عػػف ممارسػػة أعمػػاؿ
ممفاة مف قسـ مف الضريبة ،عي حسف أف األعماؿ األخػرل المماسمػة غيػر ممفػاة ،مسػؿ شػيد

األبني ػػة كبيمي ػػا ش ػػققان كعقػ ػان لق ػػانكف اإلس ػػكاف ع ػػي ح ػػيف أف ش ػػركط اإلعف ػػا غي ػػر م ػػكعرة كاف
أعطيت ىذه الصفة .كيمكف لمدكائر المخ صة اك شاؼ حقيقة األمر ك طبيؽ األصكؿ.

ث .ال يػػرب مػػف ضػريبة ال ركػػات ،كمجػػك بمػػض األغنيػػا إلػ نقػػؿ ممكيػػة أمػكاليـ غيػػر المنقكلػػة
عػػي مػػرض المػػكت إل ػ الكرسػػة بطريقػػة البي ػ كالش ػ ار كبطسػػمار قػػد قػػؿ عػػف القيمػػة الحقيقيػػة

كب ػػذلؾ يخض ػػمكف لمم ػػدؿ م ػػنخفض كساب ػػت ب ػػدالن م ػػف الضػ ػريبة ال ص ػػاعدية .كم ػػا أف الكرس ػػة
.2

يمجئكف إل

ضخيـ ديكف كأعبا ال ركة كىي غير خاضمة لمضريبة .

التيرب غير المشروع:

عنػػدما يقػػدـ المكمػػؼ عمػ مخالفػػة األحكػػاـ القانكنيػػة ،يسػػمؾ ط ارئػػؽ الغػػش كاالح يػػاؿ ،مر كبػنا

بذلؾ جرائـ مالية يماقب عمييػا القػانكف كمػف أمسمػة ال يػرب الغيػر مشػركع (شػامية كالخطيػب،2005 ،

ص: )162

أ .عػػدـ قػػديـ المكمػػؼ ص ػريحان ض ػريبيان عػػف النشػػاط الخاض ػ لمض ػريبة ،ي ممػػد عيػػو ذلػػؾ بمػػدـ
كجكد مقر لنشاطو ،أك يممد إل نقؿ نشاطو مف جية إل أخرل ،كي حقؽ ىػذا األمػر بسػبب
ضػػمؼ الكسػػائؿ ال ػػي بميػػا الػػدكائر الماليػػة عػػي حػػؽ المكمفػػيف ،كعػػي مسػػؿ ىػػذه الحالػػة يكػػكف

ال يرب الضريبي شبو اـ .

ب .عندما يخفي المكمؼ السممة المس كردة بطريقة غير قانكنيػة (سػم ميربػة) عػف أعػيف الػدكائر
الماليػػة ،كبال ػػالي عػػنف قػػديـ ص ػري ض ػريبي ال ي ضػػمف مبيمػػات كأربػػاح ىػػذه السػػم  ،أك أف
يمجػػط المس ػ كرد إل ػ الحصػػكؿ عم ػ عػػكا ير كمس ػ ندات مػػف البمػػد المصػػدر بطقػػؿ مػػف القيمػػة

الحقيقية مف البضاعة المس كردة .

ت .أف يقكـ المكمؼ ب قديـ صري ضريبي غير صحي  ،بحيث ال ي ضػمف جميػ نشػاطا و ،أك
ال يرعؽ ممو جمي البيانػات كالكسػائؽ المؤيػدة لمػا ىػك مسػجؿ ضػمف ال صػري الضػريبي ،أك

يقػػكـ بنرعػػاؽ ال ص ػري ببيانػػات ككسػػائؽ غيػػر صػػحيحة ،كىػػك ييػػدؼ إل ػ ال ػ خمص مػػف دع ػ

الضريبة أك قد ال يدرج بمض إيرادا و م ممدان ،ل خفيض قيمة الضريبة الم ر بة عميو .
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ث .أف يقػػدـ المكمػػؼ صػػريحو بشػػكؿ صػػحي  ،سػػـ بػػيف لػػو أف اإلدارة الماليػػة بمػػد عحػػص ىػػذا
ال صري س بالغ عي قدير األرباح إل درجػة كبيػرة ممػا ػدع بػالمكمؼ عنػد حقيػؽ الضػريبة
كقبؿ حصيميا إل ال صرؼ عي مم مكا و بنخفائيا أك يريبيا إل الخارج .

ج .عدـ دع الضريبة الم ر بػة عمػ المكمػؼ ،كذلػؾ عنػدما ييػرب المكمػؼ خػارج الػببلد كبال ػالي
يصمب عم السمطات حصيؿ الضريبة الم ر بة عميو.

وفػػػي الختػػػاـ خ مػػؼ أن ػكاع ك قسػػيمات اإلي ػرادات المامػػة مػػف دكلػػة ألخػػرل حسػػب النظػػاـ السياسػػي
بل لد ارسػػة ىيكػػؿ ككاقػ اإلي ػرادات المامػػة
كاالق صػػادم الم ب ػ  .كاف مػػا سػػبؽ مػػف طصػػيؿ نظػػرم مػػدخ ن
الفمسطينية كال مرؼ عم محددا يا الداخمية كالخارجية .
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المبحث الثاني
واقع اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية وتطورىا
تمييد :
كػػكف اإلي ػرادات المامػػة ألم دكلػػة مػػف إي ػرادات ض ػريبية كغيػػر ض ػريبية ،ك حكميػػا األنظمػػة

كالقػكانيف عييػػا ،لكػػف الكضػ السياسػػي كاالق صػػادم عػػي عمسػػطيف يخ مػػؼ عػػف بػػاقي دكؿ المػػالـ ،عقبػػؿ

مجػػي السػػمطة الفمسػػطينية ك ػػاف الشػػمب الفمسػػطيني محركمػ ػنا كمػػا زاؿ إل ػ يكمن ػػا ىػػذا مػػف ممارس ػػة

سػػياد و الكاممػػة عم ػ أرضػػو كم ػكارده االق صػػادية ن يجػػة االح ػ بلؿ اإلس ػرائيمي ،ممػػا يفقػػده القػػدرة عم ػ

النمك االق صادم كباقي دكؿ المالـ .

كمنذ نشطة السمطة الفمسطينية عاـ  1994كاالح بلؿ اإلسرائيمي ي حكـ بجز كبير مف

إيرادا يا حت ما يسم إيرادات المقاصة بينيما كالذم اس حدث عم إسر ا فاؽ باريس االق صادم،

ىذا مف جانب كمف جانب آخر حكـ الدكؿ المانحة ال ي ميدت بدعـ السمطة الفمسطينية ماليان

كعنينا لدعـ اإلعمار كعممية السبلـ.
عم

إسر ما سبؽ عانت السمطة الفمسطينية مف عجز مس مر عي مكازن يا ،كاس مانت

باالق راض الداخمي كالخارجي لم خفيض منو ،باإلضاعة إل

ال نمكية اليادعة إل زيادة مس كل اإليرادات

محاكل يا ا باع المديد مف الخطط

أوالً :تقسيـ اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية
قبؿ الحديث عف طكر اإليرادات المامة لدل السمطة ،ال بد مف اس مراض قسيمات ىذه
اإليرادات كما نص عمييا قانكف المكازنة الفمسطيني عاـ  1998عي المادة ( ،)1كىي عم النحك اآل ي:

 .1اإليرادات المحمية :
كال ي ككف مف اإليرادات الضريبية ال ي ط ي مف الضرائب المباشرة كغير المباشرة،

كاإليرادات غير الضريبية ك مسؿ مصادرىا عي الرسكـ كالرخص كالغرامات كما عي حكميا.
أ .اإليرادات الضريبية :
 -الضرائب المباشرة :

 الضرائب عم الدخؿ واألرباح :
كىي أشير أنكاع الضػرائب المباشػرة كأىميػا ك مسػؿ عػي الضػرائب عمػ دخػكؿ األعػراد كعمػ

أربػاح الشػركات ،كيػ ـ حصػيؿ الضػريبة عمػ الػدخؿ مػف السػكاف عمػ أسػاس شػامؿ (يشػمؿ الممػػؿ،
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الحرعة ،المينة ،أك الكظيفة ال ي ي ر ب عمييا دع أجػكر كركا ػب ،األربػاح ،المكائػد ،الفكائػد) ،كالفكائػد
عمػػ القػػركض المامػػة كالمؤسسػػات غيػػر الربحيػػة ،إضػػاعة إلػػ عػػدـ عػػرض الضػػريبة عمػػ األرب ػػاح
الرأسمالية النقدية  .كما يمكف جباي يا مػف المصػدر كمػا ىػك الحػاؿ عػي الركا ػب كاألجػكر ،أك أف يػ ـ
دعمي ػػا بمكج ػػب أقس ػػاط أسن ػػا الس ػػنة ك ش ػػمؿ عمػ ػ األش ػػخاص كالش ػػركات ال جاري ػػة (ميال ػػة،2006 ،

ص. )125

أما الضرائب عم

أرباح الشركات فرض عم

أرباح الشركات بما عييا البنكؾ كشركات

ال طميف بنسبة %15عي مناطؽ السمطة الفمسطينية ،كىي منخفضة مقارنة بالدكؿ المجاكرة ،إذ بمغ

عي األردف بيف  ،%30-24ك %20عي مصر ،ك  %25عي إسرائيؿ (ماس كآخركف،2011 ،1
ص. )41
 ضرائب األمالؾ :
ىي ضريبة فرض عم الدخؿ المقدر لممقارات المبنية كاأل ارضػي بشػكؿ سػنكم ،ك ػنظّـ مػؾ

الضػريبة عػػي عمسػػطيف بقػػانكنيف مخ مفػػيف عػػي المضػػمكف كآليػػة ال قػػدير باإلضػػاعة إلػ اخػ بلؼ الجيػػة

المخكلػػة عػػي الجبايػػة  .عفػػي الضػػفة الغربيػػة قػػكـ دائ ػرة ض ػريبة األمػػبلؾ بجايػػة مػػؾ الض ػريبة ،كعػػي
قطاع غزة كل دائرة ضريبة األمبلؾ كالبمديات ممنا أك منفصميف عي ىػذه الميمػة  .ك قػدر الضػريبة

عػػي الضػػفة الغربيػػة ب ػ ( %17مػػف صػػاعي قيمػػة اإليجػػار السػػنكم لؤلبنيػػة بمػػد خصػػـ  %20مػػف قيمػػة

اإليجار السنكم كاس يبلؾ بما عي ذلؾ المسػاحة ال ػي قػكـ عمييػا ك حػيط بيػا أك بػ ليػا ،ك %10
مف صاعي قيمة اإليجار السنكم لؤل ارضي ،كال ي ال يكجػد عمييػا مبػاني أك عقػارات أك أمػبلؾ ) ،أمػا

عي قطاع غزة ع بمغ نسب يا  %15كعؽ ما حددىا القانكف (قباجة ،2012 ،ص.)46-44
 الضرائب غير المباشرة تشتمؿ عم : ضريبة القيمة المضافة :
ىي ضريبة فرض عم كاعػة أنػكاع السػم كالخػدمات كعمػ كػؿ مرحمػة مػف م ارحػؿ اإلن ػاج،

كعم ػ م ارحػػؿ ان قػػاؿ ممكي يػػا مػػف المن ػ

إل ػ

ػػاجر الجممػػة إل ػ ال جزئػػة ح ػ

صػػؿ إل ػ المس ػ يمؾ

النيائي ،كعميو عنف المس يمؾ النيائي ىػك الػذم ي حمػؿ عبئيػا (البسػطامي ،2006 ،ص. )29-28

كىػػي فػػرض عم ػ اإلن ػػاج المحمػػي ،كعم ػ جمي ػ البضػػائ المس ػ كردة بنسػػبة  ،%17كيحػػؽ لمسػػمطة
الفمس ػػطينية م ػػديؿ ى ػػذه النس ػػبة بنقط ػػيف زي ػػادة أك نقص ػػانان حس ػػب ا ف ػػاؽ ب ػػاريس ك بم ػػغ حاليػ ػان %15

(سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية ،2013 ،1ص . )38كي ػ ـ حسػػابيا بمػػد أف ػ ـ إضػػاعة المديػػد مػػف الرسػػكـ
كالضرائب األخرل  .ك قسـ ضريبة القيمة المضاعة حسب مكاف جباي يا إل قسميف :
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(ضػريبة القيمػػة المضػػاعة ال ػػي يػ ـ جباي يػػا عػػي منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية ،كضػريبة القيمػػة

المضػاعة ال ػػي يػ ـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف خػػبلؿ المقاصػػة مػ إسػرائيؿ كىػػي ال ػػي يػ ـ جباي يػػا مػػف قبػػؿ

الجانػب اإلسػرائيمي نيابػػة عػف الجانػػب الفمسػػطيني عمػ البضػػائ المسػ كردة مػف الخػػارج كمػػف إسػرائيؿ
مقابؿ رسكـ حصيؿ بمغ  % 3س قط لمجانب اإلسرائيمي) (مكس  ،1999 ،ص. )233
 ضريبة اإلنتاج وضريبة الشراء :
بالنسػػبة لضػريبة اإلن ػػاج عقػػد اسػ حدسيا االحػ بلؿ اإلسػرائيمي كىػػي عبػػارة عػػف رسػػكـ جمركيػػة

فرض عم نكع مف السم

ن

محميان مخصصة لبلس يبلؾ أك االسػ مماؿ عػي أم صػناعة كالسػم

الكيربائيػػة كأدكات ال جميػػؿ كاأللمػػاب كاألسػػاث الممػػدني كالمك بػػي ،كالػػذم ي حمػػؿ عبئيػػا الػػذم يس ػ فيد
مػػف اس ػ مماليا أم المس ػ يمؾ النيػػائي كىػػي يجب ػ إمػػا عم ػ شػػكؿ نسػػبة مئكيػػة أك بشػػكؿ مقطػػكع أك
بالطريق يف ممان (الخطيب ،2006 ،ص. )89-88
أمػا ضػريبة الشػ ار عيػػي جػز مػػف ال مرعػػة الجمركيػػة ك خ مػػؼ عػف غيرىػػا عػػي جػػداكؿ ال مرعػػة

بطنيػػا فػػرض عم ػ بمػػض المن جػػات المحميػػة كىػػي خ مػػؼ عػػف ض ػريبة القيمػػة المضػػاعة بطنيػػا غيػػر
مكحدة بممن أف نسب يا م فاك ة مف سممة ألخرل ،كىػي فػرض مػرة كاحػدة عنػد البيػ الػذم يقػكـ بػو
اجر الجممة أك المن

عند بي من جا و (حميض ،2006 ،ص. )38

 الجمارؾ :
فػػرض الرسػػكـ الجمركيػػة عمػ قيمػػة الػكاردات بمػػا عػػي ذلػػؾ رسػػكـ ال ػػطميف كالشػػحف  .ك صػػؿ

النسبة بشكؿ عاـ  %50مف قيمة البضاعة المس كردة إذا كانت مس كردة مف خػارج إسػرائيؿ (صػبي
كآخركف ،2008 ،ص. )280
 المكوس :

ىػػي ض ػريبة غيػػر مباش ػرة ي ػ ـ قاضػػييا عػػي مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ اس ػ يراد بمػػض المن جػػات أك

ػكردكف أسػمار
صنيميا .كاليدؼ منيا ىك قاضي كمفة اسػ يبلؾ ىػذه المن جػات ،كمػف ىنػا يرعػ الم ّ
ىػػذه المن ج ػػات ليمقػػكا بطعب ػػا الضػػريبة عمػ ػ المسػ ػ يمؾ النيػػائي ك ف ػػرض (ال طشػػيرات المكس ػػية عمػ ػ
الصػػحة أك ال مػػكث البيئػػي ،بيػػدؼ الحػػد مػػف اس ػ يبلكيا أك رمييػػا (مكق ػ اال حػػاد األكركبػػي) ،كمػػف
األمسمة عمييا المككس عم السجائر كالمككس عم لمحركقات (صبي كآخركف ،2008 ،ص.)262
ب .اإليرادات غير الضريبية :
ىػػي رسػػكـ قػػكـ الدكلػػة بفرضػػيا عم ػ الخػػدمات المامػػة ال ػػي قػػدميا لمم ػكاطف كىػػي م مػػددة
مسؿ باآل ي (حماد ،2013 ،ص: )181-180
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 الرسكـ بكاعة أنكاعيا  :كمف األمسمة عمييا ( رسكـ المحاكـ ،كرسكـ الطكاب  ،كرسكـ سجيؿالشركات ،كرسكـ سجيؿ األراضي ،كرسكـ ال طميف الصحي ) .

 الرخص  :مسؿ ( رخيص مركبات ،رخص البنا  ،رخص مزاكلة مينة ) . الغرامات  :مسؿ ( غرامات المياه ،مخالفات المركر ) . -البريد كاال صاالت .

 عكائد كأرباح اس سمارية  ( :عكائد سمطة النقد ،عكائد بنكية ،عكائد اس سمار ،أرباح محكلةمف الشركات المامة ) .

 -إيرادات مخ مفة ( طجير األمبلؾ ،بي مك ب ،بي من جات حككمية ) .

ج .إيرادات المقاصة :

ىػػي آليػػة ػػـ اس ػ حداسيا بمكجػػب ا فػػاؽ بػػاريس االق صػػادم لمػػاـ  1994المكق ػ بػػيف منظمػػة

ال حرير الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ ،كي ككف ىيكؿ إيرادات المقاصػة مػ إسػرائيؿ مػف ضػريبة القيمػة

المضػػاعة ،كالرسػػكـ الجمركيػػة عم ػ ال جػػارة الخارجيػػة ،كرسػػكـ الػػنفط ،كض ػريبة الػػدخؿ المق طمػػة مػػف
أجػػكر الممػػاؿ الفمسػػطينييف عػػي إس ػرائيؿ كالمس ػ كطنات ،كالرسػػكـ الصػػحية كغيرىػػا (صػػبي كآخػػركف،
 ،2008ص. )276
. 2المنح والمساعدات :
بمػ ػػد كقي ػ ػ ا فاقيػ ػػة أكسػ ػػمك بػ ػػيف منظمػ ػػة ال حريػ ػػر الفمسػ ػػطينية كاس ػ ػرائيؿ عػ ػػي 1993/9/13

بكاشػ ػػنطف ،عقػ ػػد عػ ػػي أك ػ ػػكبر مػ ػػف المػ ػػاـ نفسػ ػػو عػ ػػي كاشػ ػػنطف مػ ػػؤ م نار لمػ ػػدكؿ المانحػ ػػة بيػ ػػدؼ قػ ػػديـ

المس ػػاعدات المالي ػػة كالفني ػػة لمس ػػمطة الفمس ػػطينية ،كل ػػدعـ عممي ػػة الس ػػبلـ بيني ػػا كب ػػيف إسػ ػرائيؿ ،كا ازل ػػة
كاح كا أسباب ال ػك ر كالنػزاع (الممػد كعكر ػاني ،1999 ،ص . )69-67ك قسػـ المػن كالمسػاعدات

إل نكعيف :

أ  .منح لدعـ الموازنة :
ىػي مػن

قػػدـ ل غطيػة النفقػات الجاريػػة لمسػمطة الفمسػػطينية ،كال ػي عجػزت عػػف غطي يػا مػػف

خبلؿ إيرادا يا المحمية .
ب  .منح لدعـ المشاريع التطويرية :
ميػػدت الػػدكؿ المانحػػة منػػذ انطػػبلؽ عمميػػة السػػبلـ ب مكيػػؿ المشػػاري ال طكيريػػة كذلػػؾ لبنػػا

البنية ال ح ية الذم دمرىا االح بلؿ كاعادة إعمار عمسطيف (مكس  ،1999 ،ص. )238–237
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ثانياً :آلية العمؿ في الدوائر الجابية لإليرادات
قام ػػت ك ازرة المالي ػػة ع ػػي الس ػػنة األكلػ ػ لق ػػدكـ الس ػػمطة بفػ ػ

حس ػػابات إيػ ػرادات عرعي ػػة لكاع ػػة

الك ازرات كالييئات ال ابمة لمسمطة الجابية لئليرادات ،ك ػـ بميغيػا بطرقػاـ مػؾ الحسػابات عمػ أف م ػزـ
ىػػذه الػػك ازرات كالييئػػات ب كريػػد كاعػػة اإليػرادات المجبػػاة إلػ

(حماد ،2005 ،ص: )156-155
 .1أنو ـ ع

مػػؾ الحسػػابات يكميػان مػ م ارعػػاة مػػا يمػػي

مؾ الحسابات البنكية بطمر مف كزير المالية ،كال يمكف ألم جية أف سحب مف

ىذا الحساب بطم حاؿ مف األحكاؿ .

 .2ي ـ حكيؿ أرصدة ىذه الحسابات الفرعية إل
الظركؼ االس سنائية ي ـ ال حكيؿ أسبكعينا .

حساب الخزينة المكحد يكميان ،كعي بمض

 .3أف اإليرادات ال حصؿ إال بمكجب قانكف أك شري أك مرسكـ .

 .4قفؿ جمي الخزائف المكجكدة عي الك ازرات كالييئات المخ مفة الساعة السانية ظي انر لي مكف
الجابي مف ر يب أمكره ،ك كريد المبالغ الم جممة لديو عي نياية كؿ يكـ إل

الحساب

الفرعي بالبنؾ ،كاذا مذر ذلؾ ألسباب خارجة عف إراد و ي ـ حفظيا بمكجب محضر حفظ

يسجؿ بو المبمغ المحصؿ ،كسبب طخير كريده ،كي ـ ال كقي عم ىذا المحضر مف قبؿ

الجابي ،كمف المدير المخ ص ،ك سمـ صكرة عف المحضر لمدير الدائرة ،كصكرة بق عي
الخزينة ،كعي اليكـ ال الي ي ـ إيداع المبالغ عي البنؾ بمكجب عيشة منفصمة عف عيشة كريد
اليكـ الذم يميو .

 .5بمد أف ي ـ كريد المبالغ لمبنؾ ،كالحصكؿ عم عيشة ال كريد المخ كمة مف البنؾ ،كمكضحنا
عمييا كيفية حصيؿ مؾ اإليرادات ،ي ـ عمؿ قرير يكمي يكض طريقة ال حصيؿ ،كأرقاـ

سندات القبض ،كعي الجية اليسرل مف نمكذج ال قرير يسجؿ المبمغ المكرد ،كرقـ عيشة

ال كريد ،كال اري  ،عم أف ي ـ ال كقي عم
يم مده مدير الدائرة المخ ص .

 .6ي ـ جمي

ال قرير اليكمي مف قبؿ أميف الصندكؽ ،كأف

مؾ ال قارير اليكمية عي نياية كؿ شير عي ركيز شيرم سجؿ بو بنكد

اإليرادات المحصمة ك رعؽ بو سبك يات ال حصيؿ ،ككشؼ البنؾ الفرعي الذم يكض الحركة

خبلؿ الشير ،لكي ي ـ عمؿ ال سكية البنكية بيف كشؼ البنؾ كسبك يات ال حصيؿ.

 .7ي ـ عمؿ قرير منفصؿ لكؿ نكع مف أنكاع المممة بنفس الطريؽ السابؽ ذكرىا ،كيرسؿ
رسميان إل

ك ازرة المالية (مديرية حساب اإليرادات المامة) عي األسبكع األكؿ مف الشير
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ال الي ل حقؽ اإليراد لي ـ دقيقو كم ارجم و ،كال حقؽ مف دخكؿ اإليراد حساب اإليراد الماـ
لك ازرة المالية ك سجيمو عي سجبلت ك ازرة المالية .

ثالثاً :تعميمات وزارة المالية الفمسطينية المتعمقة باإليرادات العامة ومصادر التمويؿ
صدر ك ازرة المالية سنكينا مجمكعػة مػف ال مميمػات المامػة ال فصػيمية ذات المبلقػة بػاإليرادات

المامة كمصادر ال مكيؿ ك مسؿ ىذه ال مميمات عي اآل ي (حماد ،2013 ،ص: )174-173
 .1عند إعداد بيانات اإليرادات المامة كمصادر ال مكيؿ لمشركع المكازنة السنكية عم
مركز مسؤكلية حديد ما يمي :

كؿ

أ .الخطة المق رحة لزيادة اإليرادات ك حسيف كسائؿ جباي يا .
ب .المن كالمساعدات الخارجية الم كقمة كأكجو انفاقيا .
ت .المن

كالمساعدات المينية ك قدير قيم يا ل ضمينيا عي مشركع قانكف المكازنة

المامة كنيرادات عامة .

ث .ال مديبلت المق رحة كالم كق إقرارىا ،كالمكاعقة عمييا مف قبؿ الجيات الرسمية عم
ال شريمات المالية بيدؼ حسيف آلية حصيؿ اإليرادات كزياد يا.

ج .إج ار الدراسات البلزمة ل مديؿ الرسكـ المادية بشكؿ ي ناسب ككمف يا م
 .2ق عم

اإلج ار ات ل نفيذ ذلؾ ،ك حديد حجـ الرسكـ الم ر بة عم

حديد

قديـ خدمات إضاعية.

كؿ مركز مسؤكلية قديـ كشؼ فصيمي بالقركض المحمية كالخارجية السنكية

ال ي حصؿ عمييا ل اريخو ،م ضمنة القركض المكقمة لنياية الماـ الحالي م كصؼ كامؿ
لكؿ قرض مف حيث نسبة الفائدة كع رة ال سديد كأكجو االس خداـ كنكع المممة كقيمة

السحب ،كرصيد القرض ،كيحذر عم جمي مراكز المسؤكلية المجك إل االق راض المحمي
أك الخارجي المباشر دكف الرجكع إل

ك ازرة المالية ال ي ليا كحدىا حؽ الحصكؿ عم

القركض كعقنا لم شريمات المالية المممكلة بيا عي عمسطيف ،كال ي حكؿ بكامميا إل حساب

اإليراد الماـ .

 .3عم كؿ مركز مسؤكلية قديـ كشؼ فصيمي بالمن المحمية كالخارجية ال ي حصؿ عمييا
خبلؿ األعكاـ الماضية كالم كق الحصكؿ عمييا خبلؿ الماـ الحالي ،كأكجو االس خداـ كنكع

المممة ،كقيمة السحب ،كرصيد المنحة ،ككذلؾ الغاية منيا ،كغير ذلؾ مف المممكمات
األساسية .
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 .4ي ـ قديـ البيانات الم ممقة باإليرادات كمصادر ال مكيؿ لغايات مشركع المكازنة (لسنة
المكازنة) كعؽ األسس الكاردة أعبله ككعؽ ال صنيؼ المرعؽ بببلغ المكازنة عم

ال الي :

النحك

أ .اإليرادات الفممية لسنة مالية ماضية مقارنة بالمم مد عي المكازنة لنفس الماـ .

ب .اإليرادات الفممية لمنصؼ األكؿ مف الماـ الحالي كاإليرادات المقدرة لمنصؼ الساني
لمكصكؿ إل

المكازنة .

إعادة قدير اإليرادات لكامؿ عاـ المكازنة ،مقارنة بالمم مد عي

ت .اإليرادات الم كقمة لمماـ ال الي لممكازنة الحالية .
ث .حديد الزيادة الم كقمة أك االنخفاض ن يجة إج ار أم مديبلت مق رحة بشكؿ
فصيمي .

رابعاً :تطور اإليرادات العامة لمسمطة الفمسطينية ر ) 2015 -1994
عايشػػت السػػمطة الفمسػػطينية منػػذ قػػدكميا المديػػد مػػف ال قمبػػات السياسػػية كاالق صػػادية ،كار ػػبط

كض ػ ػػميا الم ػ ػػالي بالمس ػ ػػاعدات الخارجي ػ ػػة كبطبيم ػ ػػة المبلق ػ ػػة السياس ػ ػػية كاالق ص ػ ػػادية مػ ػ ػ الجانػػ ػػب
اإلسرائيمي ،كال ي أسرت بدكرىا عم حجـ كطبيمة النشاط االق صادم المحمػي كعمػ إيػرادات السػمطة
أيض ػ ػنا (قباجػ ػػة،2012،ص ،)13-12بم ػ ػنا ل مػ ػػؾ ال قمبػ ػػات ،سػ ػػي ـ قسػ ػػيـ طػ ػػكر إيػػ ػرادات الس ػ ػػمطة
الفمسطينية خبلؿ الف رة ( )2014-1994إل سب

م ارحػؿ أساسػية كىػي مرحمػة ال طسػيس (-1994

 ،)1999كس ػػنكات االن فاضػػػة السانيػػػة ( ،)2002-2000كمرحم ػػة بػػػدأ اإلص ػػبلح المػػػالي (-2003
 ،)2005كمرحمػ ػ ػػة الحصػ ػ ػػار كاالنقسػ ػ ػػاـ ( ،)2007-2006كمرحم ػ ػ ػػة برنػ ػ ػػام اإلصػ ػ ػػبلح كال نمي ػ ػ ػػة

( ،)2010-2008كمرحمػػة خطػػة ال نميػػة الكطنيػػة ( ،)2013-2011كمرحمػػة خطػػة ال نميػػة الكطنيػػة
(. )2016-2014

 .1مرحمة التأسيس ر)1999- 1994
قب ػػؿ س ػػمـ الس ػػمطة الفمس ػػطينية لمحاعظ ػػات غػ ػزة كأريح ػػا ،ك ػػاف اإلنف ػػاؽ الم ػػاـ ع ػػي األ ارض ػػي
الفمسػػطينية ينحصػػر عػػي نفقػات اإلدارة المدنيػػة اإلس ػرائيمية كككالػػة الغػػكث الدكليػػة  .عقػػد كانػػت اإلدارة
المدنيػػة اإلسػػرائيمية نف ػػؽ مػػا يمػػادؿ  % 13–12م ػػف النػػا

المحمػػي سػػنكينا خػػبلؿ الف ػ ػرة – 1987

 ،1992ي ػ ـ مكيمي ػػا بالكام ػػؿ مػػف الضػ ػرائب كالرس ػػكـ ال ػػي حصػػميا م ػػف المػ ػكاطنيف الفمس ػػطينييف .

كيػػذكر أف الجػػز األكبػػر مػػف ىػػذه النفقػػات كانػػت عمػ شػػكؿ نفقػػات جاريػػة كخاصػػة ركا ػػب المػػكظفيف
كالذيف كاف ممظميـ يمممكف عي قطاع ال مميـ  .أما بالنسبة لككالة الغكث الدكليػة ،عقػد كانػت نفقا يػا
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ركز عي قطاعات ال مميـ كالصحة كالخدامات المامة عي مخيمػات البلجئػيف كال ػي بمغػت عػي عػامي

 1994 ،1993حػ ػكالي  % 4-3مػػػف الن ػػا

المحمػػػي اإلجمػػػالي  .كمػ ػ

سػػػمـ السػػػمطة الفمسػػػطينية

لصبلحيا يا المالية عي  ،1994/5/18حيث كانت شمؿ صبلحي يا منطق ي غزة كأريحػا ،أصػبحت
ػػكل مسػػؤكلية اإلنفػػاؽ المػػاـ بػػدالن مػػف اإلدارة المدنيػػة اإلس ػرائيمية ،كأصػػبحت إيرادا يػػا كػػكف مػػف

ض ػريبة الػػدخؿ كض ػريبة القيمػػة المضػػاعة كعػػدد كبيػػر مػػف الرسػػكـ باإلضػػاعة إل ػ إيػػرادات المقاصػػة

(سػمطة النقػد الفمسػػطينية ،1995 ،ص . )29-28كالجػدكؿ رقػـ ( )1-1يسػ مرض اإليػرادات المامػػة

ل مؾ الف رة (: )1999-1994

جدوؿ رقـ ر)1 - 1

االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )1999 – 1994بالمميوف دوالر
البياف

1994

1995

1996

1997

1998

1999

اجمالي االيرادات العامة والمنح

399.8

549.1

937

1075.4

1104.7

1186.5

االيرادات المحمية

267.9

411.3

645.5

807.2

868.4

941.5

اإليرادات الضريبية

N.A

N.A

207.8

213

227.6

247.8

اإليرادات غير الضريبية

N.A

N.A

85.9

118.3

96.8

114

إيرادات المقاصة

N.A

N.A

351.7

475.9

543.9

579.7

0

0

0

0

0

0

131.9

137.8

291.5

268.1

236.3

244.9

منح لدعـ الموازنة

N.A

N.A

49.2

5.8

0.5

5.6

منح لدعـ المشاريع التطويرية

N.A

N.A

242.3

262.3

235.8

239.4

ارجاعات ضريبية ر)-
المنح والمساعدات

الجدكؿ جمي الباحسة مف المصادر ال الية :

 .1السنكات  ،1995-1994سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم األكؿ ،1995 ،ص . 92

 .2السنكات  ،1999-1996المكق االلك ركني لسمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. /http://www.pma.ps ،

شكؿ ر )1-1تطور اإليرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر)1999-1995
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إعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الجدكؿ رقـ ()1-1
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مف الجدير بالذكر أف مكازنة عاـ  ،1994اع برت مكازنة اس سنائية ألنيا غطت سبمة
شيكر كنصؼ عقط ،أم أنيا غير سنكية (البنؾ الكطني لممممكمات/قطاع االق صاد،2001 ،

ص .) 50كما راعقت عممية نقؿ الصبلحيات لمسمطة بمض االخ بلالت كخاصة عيما ي ممؽ
بنج ار ات حصيؿ الضرائب ،كعم أسرىا انخفضت اإليرادات المحمية عي عاـ  1994بنحك %9.5
مقارنة بالماـ  ،1993حيث بمغت  267.9 ،295.7مميكف دكالر لمماميف  1993ك 1994عم

ال كالي .كبمغ نصيب السمطة مف اإليرادات المحمية  51.5مميكف دكالر ،بينما نصيب اإلدارة

اإلسرائيمية بمغ  216.4مميكف دكالر(سمطة النقد الفمسطينية ،1995،ص)92 ،29

إال أف اإليرادات المامة زادت بنحك  %35عي عاـ  1994مقارنة بالماـ السابؽ حيث
بمغت  399.8مميكف دكالر ،كيمكد السبب لممن كالمساعدات ال ي ميدت الدكؿ المانحة ب قديميا

لمسمطة لضماف اس مرار عممية السبلـ م الجانب اإلسرائيمي ،كالبالغة  131.9مميكف دكالر عي

نفس الماـ.

أما عي عاـ  ،1995بمغت اإليرادات المحمية  411.3مميكف دكالر ،أم بزيادة % 53.5

عما كانت عي عاـ  ،1994كار ف نصيب السمطة الفمسطينية منيا إل

 386.8مميكف دكالر،

ك راج نصيب اإلدارة المدنية إل  24.5مميكف دكالر .كيمكد السبب عي ذلؾ إل عامميف رئيسييف
كىما سمـ السمطة لصبلحيات حصيؿ الضرائب المباشرة كضريبة القيمة المضاعة عم

االن اج

المحمي منذ أكاخر عاـ  ،1994باإلضاعة إل انخفاض نسبة ال يرب الضريبي ك ماكف المكاطنيف

م السمطة عي ىذا المجاؿ(سمطة النقد الفمسطينية ،1995 ،ص .)92،30-29كأيضان ار فمت

المن كالمساعدات بممدؿ  %4.4عف الماـ السابؽ ،حيث بمغت  137.8مميكف دكالر .

أما خبلؿ ع رة ( ،)1999-1996عقد سجؿ أعم نمك لئليرادات لمماـ  ،1996حيث بمغ

 %70.5مقارنة بالماـ السابؽ ،ك  %7.4 ،%2.7 ،%14.8لؤلعكاـ ال الية ،1998 ،1997

 1999عم ال كالي  .كيمكد ذلؾ النمك الم حقؽ عي حصيمة اإليرادات المحمية ل مؾ األعكاـ ل كس

الرقمة الجغراعية ال ي كلت السمطة الصبلحيات االق صادية عييا (عبد الرازؽ ،2002 ،ص،)26
باإلضاعة إل

الجيكد الم ضاعرة ال ي بذل يا ك ازرة المالية ل حسيف أدا ىا الفني ،كمنيا دريب

مكظفي جباية الضرائب ،ك نظيـ حمبلت كعية لمجميكر ،كأيضان كشؼ ال زكير الضريبي (الشمة،

 ،2005ص. )40

كما كار فمت إيرادات المقاصة م إسرائيؿ بشكؿ مممكس ،ككاف ممدؿ نمكىا السنكم

 %17لمف رة  ،1999/1995كيبمغ ممدليا السنكم أكسر مف  %45مف اإليرادات المامة ،كحكالي
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 %65.8مف اإليرادات المحمية (صبي كآخركف ،2008 ،ص . )276كذلؾ يمكس طكر اإلدارة
الفمسطينية لممقاصة م إسرائيؿ بصكرة كاضحة ،مما أدل إل

ار فاع اإليرادات المامة الم حققة

منيا بصكرة مس مرة (عبد الرازؽ ،2002 ،ص .)28كيذكر ىنا أنو عي صيؼ عاـ  1996جرل

كقؼ حكيؿ إيرادات المقاصة ( 78مميكف دكالر) ،أسنا إغبلؽ الضفة الغربية كقطاع غزة ،كقاـ

بل ائ مانينا قصير المدل لكي س طي السمطة الفمسطينية االس مرار
اال حاد األكركبي ب كعير سيي ن
عي نفيذ عمميا يا  .ك ـ حكيؿ اإليرادات المح جزة لدل إسرائيؿ عي كقت م طخر مف الماـ نفسو (

المجمة ،2011 ،1ص. )50

أما المن كالمساعدات عقد سجمت أعم نمك عي مؾ الف رة لمماـ  1996بممدؿ %111.5

مقارنة بالماـ السابؽ كبمغت  291.5مميكف دكالر ،ك راجمت عف ذلؾ عي السنكات ،1997

 ،1999 ،1998ككاف ال راج األكبر لسنة  1998حيث بمغت  236.3مميكف دكالر .

كيذكر ىنا أف المن لدعـ المكازنة ا سمت بطابميا المؤقت ،ككانت جو إل االنخفاض

سكا مف حيث حجميا أك أىمي يا النسبية إل أف اخ فت عي مكازنة عاـ  . 1998أما الممكنات

المقدمة لدعـ المشاري ال طكيرية خبلؿ الف رة ( )1999-1995عقد اع مد عمييا المكازنة ال طكيرية

مف أجؿ إعادة إعمار كبنا البنية ال ح ية لبلق صاد الفمسطيني ،حيث بمغ الم كسط السنكم

لمساىمة الممكنات الخارجية  %98.5مف النفقات ال طكيرية الفممية لمسمطة الفمسطينية ،عي حيف
لـ يزد مساىمة الخزينة المامة عي مكيؿ ىذه النفقات عف  %1.5عقط (صبي كآخركف،2008 ،

ص. )283

 .2سنوات االنتفاضة الثانية ر ) 2002 -2000

بمد ع رة طكيمة مف اليدك األمني عي األراضي الفمسطينية كبمد ذركة المفاكضات السممية

بيف السمطة الفمسطينية كالحككمة اإلسرائيمية ،اندلمت ان فاضة األقص كذلؾ ردنا عم اق حاـ أرئيؿ
شاركف لمحرـ القدسي الشريؼ .كعم أسر ذلؾ جا الحصار لؤلراضي الفمسطينية عي الضفة

الغربية كقطاع غزة ،كالذم مسؿ باإلج ار ات ال الية (عبد الرازؽ ،2001 ،ص:)3-1

األراضي الفمسطينية،

أ .عرضت إسرائيؿ ب اري  2000-9-28إغبلقان شامبلن كداخمينا عم
ك قسيميا إل مناطؽ منمزلة عف بمضيا البمض كمنمت حركة األعراد كالبضائ كالمركبات
بيف ىذه المناطؽ كبينيا كبيف األردف كمصر كاالق صاد اإلسرائيمي .

ب .من اآلالؼ مف عماؿ الضفة الغربية كقطاع غزة مف الممؿ عي إسرائيؿ .

ت .من الصادرات الفمسطينية مف الكصكؿ الي أسكاقيا عي إسرائيؿ أك عبر مكانئيا إل المالـ
الخارجي أك عبر األردف كمصر إل المالـ المربي .
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ث .منمت الكاردات الفمسطينية االس يبلكية كمدخبلت اإلن اج القادمة مف إسرائيؿ أك مف المالـ
عبر إسرائيؿ أك مف المالـ المربي مف الممابر م األردف كمصر ،مف الكصكؿ إل

األراضي الفمسطينية .

كأسػ ػػرت ىػ ػػذه اإلج ػ ػ ار ات اإلس ػ ػرائيمية عم ػ ػ جمي ػ ػ مجػ ػػاالت الحيػ ػػاة الفمسػ ػػطينية االق صػ ػػادية

كاالج ماعي ػػة كغيرى ػػا ،كأنمك ػػس ى ػػذا ال ارجػ ػ ال ػػذم أص ػػاب الم ارع ػػؽ االق ص ػػادية كاع ػػة عمػ ػ القػػػدرة
الفمس ػػطينية عمػ ػ دعػ ػ الضػ ػرائب كالرس ػػكـ المخ مف ػػة ،حي ػػث أدل انخف ػػاض ال ب ػػادؿ ال ج ػػارم كال ػػدخؿ
كاإلن ػػاج إلػ ػ انخف ػػاض حص ػػيمة اإليػ ػرادات المحمي ػػة بش ػػقييا (الضػ ػريبية كغي ػػر الضػ ػريبية) ،كم ػػا أدل
انخفاض ال بادؿ ال جارم م االق صاد اإلسرائيمي إل انخفػاض حصػيمة المقاصػة .كىػذا مػا يكضػحو

الجدكؿ رقـ ( )2-1ل مؾ الف رة :

جدوؿ رقـ ر)2 - 1

اإليرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترةر )2002 – 2000بالمميوف دوالر
البياف

2000

2001

2002

اجمالي االيرادات العامة والمنح

1449

1122

987

اإليرادات المحمية

939

273

290

اإليرادات الضريبية

241

183

141

اإليرادات غير الضريبية

111

92

82

إيرادات المقاصة

587

0

72

0

2

5

510

849

697

منح لدعـ الموازنة

54

531

468

منح لدعـ المشاريع التطويرية

456

318

229

ارجاعات ضريبية ر)-
المنح والمساعدات
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البيانات الكاردة عي الجدكؿ السابؽ بيف أف اإليرادات المحمية لمماـ  2000لـ

بنا ن عم
طسر كسي نار بنج ار ات الحصار اإلسرائيمية باع بار أنيا بدأت م طخرة عي أك كبر منو  .كمف سـ عقد

نمت اإليرادات المحمية نمكان سالبنا قياسان عم  ،1999حيث بمغ . %0.3-

أما عاـ  ،2001عكاف طسير الحصار عميو كاضحان ،حيث ىبطت اإليرادات المحمية بشكؿ

حاد نحك  %71عف الماـ السابؽ ،كيمكد ذلؾ إل

الضريبية  .باإلضاعة إل

انخفاض كؿ مف اإليرادات الضريبية كغير

إيرادات المقاصة كال ي بمغت صف نار ،حيث جرل كقؼ حكيؿ إيرادات

المقاصة عي ديسمبر/كانكف األكؿ  ،2000ك ـ إيداع مؾ األمكاؿ المح جزة عي حساب لدل البنؾ

المركزم اإلسرائيمي ،ك راكمت ل صؿ إل  500مميكف دكالر  .كقد عكضت السمطة ذلؾ مف خبلؿ
سييؿ نقدم مف اال حاد األكركبي ،كقركض مف البنؾ اإلسبلمي لم نمية ،باإلضاعة إل

خدمات الطكارئ الممكؿ مف جانب المؤسسة الدكلية لم نمية كالمانحيف األكركبييف ،ك كل

مشركع

البنؾ

الدكلي إدار و ،إل أف ـ اس ئناؼ ال حكيبلت عي ديسمبر/كانكف األكؿ  ،2002بمد ممارسة ضغط
سياسي عم

إسرائيؿ مف الكاليات الم حدة األمريكية ،باإلضاعة إل

قديـ طمينات مف السمطة

الفمسطينية إلصبلح عممية ال دقيؽ الداخمي لمنفقات (ككؾ كقسيس ،2011،ص)8-7

بينما شيد عاـ  2002ار فاعنا طفيؼ عي اإليرادات المحمية ما نسب و  ،%6كيمكد ذلؾ إل

إيرادات المقاصة حيث حكلت إسرائيؿ منيا ما مقداره  72مميكف دكالر ،أما االنخفاض عقد طاؿ

اإليرادات الضريبية بنحك  ،%23كغير الضريبية بنحك  %11عف الماـ السابؽ .

أما المساعدات الخارجية عكانت الممجط الكحيد لمسمطة ،كبمد أف كانت المن لدعـ المكازنة
شكؿ بندان م ناقص األىمية إل

أف كقؼ مامان عي مكازنة الماـ  ،1998أصبحت شكؿ بندان

رئيسيان مف بنكد اإليرادات المامة عي الماميف 2002 ،2001حيث بمغت  531ك  468مميكف
دكالر عم ال كالي  .كذلؾ بسبب الضائقة المالية الحادة منيا السمطة الفمسطينية كزيادة الضغكط

اإلنفاقية الجارية أيضنا ،مما اضطر الدكؿ المانحة إل

إعطا األكلكية ل غطية النفقات الجارية،

كبال الي كجيو المساعدات الخارجية ك ركيزىا عي مكيؿ كدعـ اإلنفاؽ الجارم خصكصنا النفقات

ال حكيمية ،كبرام

ال شغيؿ الطارئ كالمساعدة االج ماعية لمكاجية االر فاع الحاد عي ممدالت

البطالة كالفقر ال ي سببيا الحصار كاإلغبلؽ كالمدكاف اإلسرائيمي  .كعي المقابؿ طاؿ ال ناقص

المن المقدمة لمنفقات ال طكيرية حيث بمغت  229 ،318مميكف دكالر لمماميف 2002 ،2001
عم

ال كالي مقارنة بالماـ  2000كالبالغة  456مميكف دكالر (صبي

. )298،300
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كآخركف ،2008 ،ص

 . 3مرحمة اإلصالح المالي ر)2005 – 2003

ميزت ىذه الف رة باإلصبلح المالي الجدم ،كالذم بد مف يكنيك /حزيراف  ،2002ن يجة

لضغط األزمة المالية كالسياسية كلضغكط الدكؿ المانحة ال ي كاجي يا السمطة ،ك مسمت أىـ ممالـ

اإلصبلح عي طسيس "حساب الخزينة المكحد" ،ك جمي سركات السمطة الفمسطينية (ك قميص نشاطا يا
عي مجاؿ األعماؿ) عي صندكؽ االس سمار ،كأيضان كض سقؼ لم كظيؼ الماـ .كمما ساعد عم نجاح

اإلصبلح لمبد بنعادة دع أمكاؿ المقاصة ككعكد الدكؿ المانحة ب كعير المساعدات(ماس كآخركف،2

 ،2011ص .)21كالجدكؿ رقـ( )3-1سكؼ يبيف الن ائ الفممية لذلؾ:
جدوؿ رقـ ر)3 - 1

االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2005 – 2003بالمميوف دوالر
البياف

2003

2004

2005

اجمالي االيرادات العامة والمنح

1367

1403

2006

االيرادات المحمية

747

1050

1370

اإليرادات الضريبية

167

191

231

اإليرادات غير الضريبية

129

146

245

إيرادات المقاصة

472

713

894

ارجاعات ضريبية ()-

16

0

0

المنح والمساعدات

620

353

636

منح لدعـ الموازنة

261

353

349

منح لدعـ المشاريع التطويرية

359

0

287
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لقد ألقت عممية اإلصبلح المالي ظبلليا عم عاـ  ،2003حيث شيدت اإليرادات المحمية

ار فاعنا كبي ارن بممدؿ نمك  % 158عف الماـ السابؽ ،حيث بمغت  747مميكف دكالر  .كيمزل ذلؾ
االر فاع إل اآل ي (سمطة النقد الفمسطينية ،2004 ،ص: )27،29

أ .اس مادة الدعمات الشيرية المن ظمة الم ممقة بنيرادات المقاصة م الجانب اإلسرائيمي بمد
انقطاع داـ عاميف .

ب .ال حسف الذم ط أر عم مصداقية النظاـ المالي ج ار قياـ الحككمة ب سديد مديكنية القطاع
الخاص كدع اإليرادات الضريبية دكف أم طخير ،األمر الذم جمؿ مف الممكف ال شدد عي
مطالبة المكمفيف ب سديد ال زاما يـ الضريبية عم نحك من ظـ .
ت .إنيا بمض اإلشكاالت ال ي ان ابت المبلقة المالية بيف الحككمة كعدد مف كبار المكمفيف
عي القطاع المصرعي كقطاع ال طميف كاال صاالت .

ث .ا خاذ إج ار ات عممية كحاسمة لمكاعحة ال يرب الضريبي ،كاف أىميا مؾ ال ي بدأ نفيذىا
عي النصؼ الساني مف عاـ  2003عي مجاؿ اعادة نظيـ الممؿ عي قطاع المحركقات مف
أجؿ كض حد لما أع رل ىذه القطاع مف غش ك يريب خبلؿ الف رة السابقة.

ج .ار فاع اإليرادات غير الضريبية بالرغـ مف عدـ ان ظاـ عمؿ المديد مف الدكائر الحككمية
ذات المبلقة بيذا النكع مف اإليرادات ن يجة لمظركؼ ال ي مرت بيا األراضي الفمسطينية،

كبيذا ييمزل االر فاع إل اإليرادات الم حققة مف المكائد كاألرباح االس سمارية ال ي حصؿ
عمييا الحككمة مف خبلؿ سمطة النقد كالفكائد البنكية كأرباح الشركات المامة .
أما اإليرادات المحمية لماـ  2004عقد شيدت ار فاعان بسيطان عف الماـ السابؽ حيث بمغت

 1403مميكف دكالر ،بينما االر فاع الكبير كاف عي الماـ  2005عقد بمغت اإليرادات المحمية
كيمزل ذلؾ االر فاع عي كبل الماميف الس مرار الحككمة
 2006مميكف دكالر بممدؿ نمك  % 42ي
ب فميؿ اإلج ار ات الم ممقة باإلصبلح المالي كعكدة االن ظاـ عي عمؿ المديد مف الدكائر الحككمية

ذات المبلقة ،كالمكائد كاألرباح االس سمارية ال ي حصؿ عمييا السمطة ،ك زايد إيرادات المقاصة

أيضان (سمطة النقد الفمسطينية ،2006 ،ص. )44-41
أما المن كالمساعدات عقد انخفضت لماـ  2003حيث بمغت  620مميكف دكالر بمقدار 77

مميكف دكالر بمقارنة بالماـ  ،2002ككاصمت االنخفاض بشكؿ كبير ال

الماـ  2004حيث بمغت  353مميكف دكالر ،كمف سـ ار فمت إل
 2005كبالرغـ مف ار فاعيا بق أقؿ مف عاـ . 2002
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ما يقارب النصؼ عي

 636مميكف دكالر عي الماـ

 .4الفترة الرابعة ر ) 2007-2006
كاجيت السمطة أزمة مالية حادة عقب عكز حركة حماس عي االن خابات ال شريمية ال ي

جرت عي كانكف الساني  ،2006ذلؾ ج ار

مميؽ حكيؿ الدعمات الشيرية إليرادات المقاصة مف

قبؿ الجانب اإلسرائيمي ،ك شديد القيكد عم حركة األعراد كالممالة كالبضائ الفمسطينية بحجة المديد
مف الذرائ األمنية ،كأيضان كقؼ المساعدات المالية المقدمة مف الدكؿ الغربية المانحة باس سنا

الممكنات اإلغاسية كالطارئة منيا  .كساىـ عي ذلؾ أيضنا الضغكط اإلنفاقية الم زايدة ال ي مرضت

ليا السمطة بفمؿ الزيادة ال ي طرأت عم ال كظيؼ كعم ركا ب مكظفي القطاع الماـ عي النصؼ

الساني مف عاـ  2005إل جانب زيادة اإلنفاؽ االج ماعي ،كاس نزاؼ صاعي اإلقراض لممزيد مف

المكارد المالية ،كعدـ اس قرار الكض المالي ،كعدـ القدرة عم النفقات خاصة الجارية منيا ،ذلؾ
أكجد خمبلن كاضحان عي ىيكمية كزي

المكارد عم

أكجو االنفاؽ المخ مفة ،خاصة كأف جباية

اإليرادات لـ يكف بالقدر الكاعي لمكاجية ىذه الضغكط اإلنفاقية الم زايدة ،ككض السمطة عي أزمة
مكيؿ حقيقية  .كما كحالت ىذه األزمة المالية الخانقة دكف كاصؿ جيكد االصبلح المالي الذم
بذل يا خبلؿ السنكات القميمة الماضية ،بؿ كأسر سمبنا عمييا  .عاخ مت مصداقية النظاـ المالي

الفمسطيني ،كاإلدارة الضريبة ،راجمت قاعد يا ،كازدادت عمميات ال يرب الضريبي .باإلضاعة ال

كقؼ الممؿ بحساب الخزينة المكحد الذم ي ـ مف خبللو رصد اإليرادات كالنفقات ك مددت جيات

اإلنفاؽ ،مف مك ب الرئيس إل

رئاسة الكز ار إل

آلية مؤق ة لمرباعية األكركبية (سمطة النقد

الفمسطينية ،2007 ،ص ،)63-61مما جمؿ ميمة مبلحقة اإلنفاؽ كاإليراد صمبة كبدكف شفاعية

(ماس ،2013 ،1ص. )7
أك ح

كلقد انمكس ىذا الكض عم حصيمة اإليرادات المامة كحاؿ دكف حقيؽ أم حسف عييا،
المحاعظة عم مس كاىا الم حقؽ عي عاـ  ،2005بؿ انخفضت عاـ  2006بممدؿ 13.2

 %كالجدكؿ رقـ ( )4-1يبيف ذلؾ :
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جدوؿ رقـ ر)4 - 1
االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2007 – 2006بالمميوف دوالر
البياف

2006

2007

اجمالي االيرادات العامة والمنح

1741

2938

االيرادات المحمية

722

1616

اإليرادات الضريبية

221

202

اإليرادات غير الضريبية

157

122

إيرادات المقاصة

344

1318

0

26

1019

1322

منح لدعـ الموازنة

738

1012

منح لدعـ المشاريع التطويرية

281

310

ارجاعات ضريبية ر)-
المنح والمساعدات
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يتبيف مف الجدوؿ أف اإليرادات المحمية انخفضت إل

 722مميكف دكالر ب راج نسب و

 %47.3عف الماـ السابؽ الذم شيد نمكنا كاضحنا عي إجمالي اإليرادات  .كيمكد ذلؾ النخفاض
كؿ مف اإليرادات ضريبية كغير الضريبية ،باإلضاعة إل

جميد حكيؿ إيرادات المقاصة عم اسر

عكز حماس ،عبمغ مجمكع ما ـ حكيمو عم مدار الماـ  344مميكف دكالر عقط .
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أما من كمساعدات الدكؿ المربية كاالسبلمية كبمض الدكؿ الغربية ،خاصة دكؿ اال حاد

األكركبي (مساعدات ىذا األخير كانت عم شكؿ ممكنات طكارئ ) شكمت المبلذ الكحيد لمسمطة

لمخركج مف األزمة المالية الخانقة ال ي عانت منيا .كما شكمت حجز الزكايا عي ىيكؿ اإليرادات،

كعي المكازنة المامة ب مكيميا لجز كبير مف النفقات الم كررة ،ك حديدان بند أجكر كركا ب مكظفي

القطاع الماـ ،كالمس كردات الحككمية (سمطة النقد الفمسطينية ،2007 ،ص.)67

أما عاـ  ،2007شيد االق صاد بداية مرحمة الخركج مف األزمة ال ي بدأت منذ بداية عاـ

 ،2006كما كشيد النصؼ الساني المديد مف ال طكرات بد نا بسيطرة حركة حماس عم مؤسسات
السمطة عي قطاع غزة كما راعؽ ذلؾ مف أحداث دمكية مؤسفة (سمطة النقد الفمسطينية،2008 ،

ص .)19كال ي أدت إل إعبلف حالة الطكارئ ك شكيؿ حككمة الطكارئ عي من صؼ شير حزيراف
مف الماـ  ،2007حيث شرعت بمد شكيميا ب طبيؽ خطة االنماش السري كال ي ىدعت باألساس

إل

كعير ال مكيؿ الكاعي ل سديد ركا ب مكظفي القطاع الماـ كالنفقات ال شغيمية لمؤسسات السمطة

ك سديد الديكف المس حقة لمقطاع الخاص كالمكظفيف (ماس كآخركف ،2008 ،ص . )12كعم إسر
شكيؿ حككمة الطكارئ قامت الكاليات الم حدة كاال حاد األكركبي كاسرائيؿ بفؾ الحصار المالي

المفركض عم السمطة عي الضفة الغربية كابقاؤه مفركضان عم غزة  .أعقب ىذه ال طكرات حسف
دريجي عي كض السيكلة لدل السمطة كازدادت سقة القطاع الخاص باالق صاد ،كال ي ساىمت

بدكرىا عي إحداث نكع مف ال حسف عي النشاط االق صادم  .أضؼ إل

ذلؾ حالة ال فاؤؿ ال ي

سادت ب خفيؼ القيكد عم حرية المبكر كالخركج كال نقؿ ك خفيؼ الحصار عم

(سمطة النقد الفمسطينية ،2008 ،ص.)19

الحركة ال جارية

كي بيف مف الجدوؿ أف اإليرادات المحمية ال ي مكنت السمطة مف جميميا شيدت ار فاعنا

كبي نار ل بمغ  1616مميكف دكالر بممدؿ  % 123.8عف الماـ السابؽ ،كجا ىذا ال حسف م طس نار
بار فاع عي حصيمة إيرادات المقاصة ،كذلؾ بمد عكدة االن ظاـ عي حكيميا عي النصؼ الساني مف

الماـ (سمطة النقد الفمسطينية ،2008 ،ص ،)35بالرغـ مف قياـ االح بلؿ اإلسرائيمي با خاذ جممة
مف اإلج ار ات ضد سكاف قطاع غزة بمد شير يكنيك /حزيراف مف الماـ  ،2007حيث قامت بفرض
حصار اق صادم مشدد ،مسؿ بنغبلؽ الممابر كالمناعذ ،كالغا الككد الجمركي الخاص بقطاع غزة،
كمن رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف مف ال كاصؿ م نظرائيـ عي الضفة الغربية أك ح

اإلسرائيمييف ،كمنميـ مف الخركج إل

م ال جار

المالـ الخارجي كمن دخكؿ المكاد الخاـ البلزمة لمصناعة،

ك قييد البنكؾ عي اس جبلب الممبلت مسؿ الدكالر كالدينار ،كعرض ضغكط عم البنكؾ عي قطاع

غزة ،كاغبلؽ الممابر ال جارية عي كجو االس يراد كال صدير؛ مما أدل إل
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دىكر الكض

االق صادم عي األراضي الفمسطينية بصفة عامة كقطاع غزة بصفة خاصة (مقداد كالكحمكت،

 ،2009ص .)764عي المقابؿ راجمت اإليرادات الضريبية كغير الضريبية مما يمكس الحالة
االق صادية الصمبة خاصة عي قطاع غزة  .كال ي عم ضكئيا أكقفت حككمة الطكارئ عي النصؼ
الساني مف الماـ حصيؿ إيرادات مف القطاع  .كما ك ـ طميف دعـ خارجي بقيمة  1322مميكف

دكالر ،جز نا مف ىذه المن كالمساعدات قد ـ حكيميا مف خبلؿ مك ب الرئيس ،كجز نا آخر مباشرة
إل

حساب المكظفيف بشكؿ نقدم كما عي حالة الدعـ األكركبي ( سمؼ عم

المكظفيف) (سمطة النقد الفمسطينية ،2008 ،ص. )36-35

حساب ركا ب

 . 5مرحمة برنامج اإلصالح والتنمية ر ) 2010 -2008
ن يج نة ل جدد األزمة المالية راج أدا إدارة النظاـ المالي ،عبمد سنكات مف ال قدـ نحك

حقيؽ الشفاعية كالمسا لة المالية بما ي فؽ م الممايير الدكلية ،ـ جميد حساب الخزينة المكحد

بسبب آلية الصرؼ ال ي كضميا المانحكف ،كما عان مسئكلك السمطة مف شمؿ عي صن القرار

كرسـ السياسات كالمشاري ال نمكية ،كذلؾ راجمت الرقابة المالية مف قبؿ السمطة  .لذلؾ سارعت

السمطة بمجرد كلي الدك كر سبلـ عياض رئاسة الكز ار عي من صؼ  2007ال خاذ خطكات عكرية
لمكاجية ال حديات الماسمة ،حيث ـ إنشا حساب الخزانة المركزية لك ازرة المالية ،كما أعدت كؿ مف
كزار ي ال خطيط كالمالي خطة برنام اإلصبلح كال نمية ( )2010 -2008ك ـ قديميا لمؤ مر

المانحيف الذم عقد عي باريس ب اري ( 2007/12/17المجمة ،2011 ،1ص ،)56ك ـ إعداد

اإلطار المالي الم كسط األمد عم مجمكعة اع راضات كىي (ك ازرة ال خطيط الفمسطينية،2008 ،

ص:)40
أ .أف ككف إسرائيؿ مس مدة ال خاذ اإلج ار ات المطمكبة إلزالة المراقيؿ اإلدارية كالمادية
المفركضة عم حركة األعراد كالبضائ الفمسطينية .

ب .قياـ المانحيف ب قديـ قدر كبير مف المساعدات ال ي يدؼ إل
كبرنام االس سمار الماـ ال ي بناه السمطة .

دعـ المكازنة الجارية

ت .ال زاـ السمطة بفرض سيادة القانكف ،ك نفيذ اإلصبلحات المالية .
كما كاش مؿ برنام

اإلصبلح الكارد عي الخطة عم

إصبلح الضرائب ،ك قميص حجـ

عا كرة ال ار ب ،كاصبلح نظاـ ال قاعد ،ك سديد الم طخرات ،باإلضاعة إل
ك سم

السمطة مف ك ار ذلؾ إل

خفيض صاعي اإلقراض.

بذؿ جيكد جادة لضبط اإلنفاؽ ك قميص االع ماد عم

المساعدات الخارجية المخصصة لدعـ المكازنة الجارية مف أجؿ االس غنا عنيا نيائيان بحمكؿ
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 . 2010كقامت السمطة ب نفيذ خط يا خبلؿ الف رة ( )2010 – 2008مس ندة إل اإلصبلحات

ال ي أنجزت خبلؿ النصؼ الساني مف الماـ  2007كبالفمؿ نجحت السمطة عي انجاز جز ا ميمان
مف أىداعيا حسب الخطة ،حيث جاكزت اليدؼ عيما ي ممؽ بزيادة باإليرادات عكاف المس يدؼ

 %25.5مف النا

المحمي اإلجمالي لكف نسبة اإليرادات كصمت  ،% 26كالنفقات الجارية أيضان

كنسبة مف الن ائ عقد انخفضت بشدة مف  % 50إل  % 44كلكنيا لـ صؿ إل  %41.2حسب

ىدؼ الخطة (المجمة ،2011 ،1ص. )57،60

كالجدكؿ رقـ ( )5-1يس مرض اإليرادات المامة ل مؾ الف رة :
جدوؿ رقـ ر)5 - 1

االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2010 – 2008بالمميوف دوالر
البياف

2008

2009

2010

اجمالي االيرادات العامة والمنح

3757.8

3950.4

3177.7

االيرادات المحمية

1779.7

1548.6

1900.4

اإليرادات الضريبية

272.8

301.5

474.4

اإليرادات غير الضريبية

486.2

283.6

270.4

إيرادات المقاصة

1137

1090

1242.5

ارجاعات ضريبية ر)-

116.3

126.5

86.9

1978.1

1401.8

1277.3

1763.1

1355

1146.8

215

46.8

130.5

المنح والمساعدات
منح لدعـ الموازنة
منح لدعـ المشاريع التطويرية
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في ضوء ىذا الجدوؿ ،بيف أف اإليرادات المحمية لمماـ  2008شيدت ار فاعنا بممدؿ

كيمزل ذلؾ االر فاع الكبير الذم ط أر عم اإليرادات الضريبية إل جيكد
 %10عف الماـ السابؽ ،ي
اإلصبلح اإلدارم ال ي أدخمت عي المجاؿ الضريبي ،خاصة عي ضريبة الدخؿ كضريبة القيمة
المضاعة ،مما كاف لو األسر عي ار فاع حصيم يا عم

الرغـ مف طبيؽ مديبلت قانكف ضريبة

الدخؿ ال ي دخمت حيز ال نفيذ منذ بداية الماـ ،حيث رعمت مؾ ال مديبلت مف حد اإلعفا ات
الممنكحة كزادت مف صاعي ركا ب مكظفي القطاعيف الماـ كالخاص عم حد سكا  .كما مخضت

ال حسينات عي آلية عمؿ ضريبة القيمة ال مضاعة عف زيادة إمكانيات ال حصيؿ (سمطة النقد

الفمسطينية ،2009 ،ص.)44كار فمت اإليرادات غير الضريبية ج ار ضمينيا لمبالغ غير م كررة
كمكائد (أرباح سيمية) مف صندكؽ االس سمار الفمسطيني بمغت  25مميكف دكالر ،باإلضاعة إل

 80مميكف دكالر رسكـ رخيص مف شركة الكطنية لبل صاالت الفمسطينية (أسامة كنماف كآخركف،
 ،2009ص.)67

كمما جدر االشارة إليو ،أف الزيادة عي إيرادات الجباية المحمية جا ت بالرغـ مف قياـ

الحككمة بنعفا مكاطني قطاع غزة مف دع ضريبة الدخؿ كالضرائب المحمية األخرل كعي محاكلة
لمساعد يـ عي ال غمب عم الظركؼ الصمب ة ال ي يميشكنيا كدعـ النشاط االق صادم عي القطاع

الذم كاجو مزيدان مف ال دىكر عم

خمفية المزؿ كالحصار ال اـ المفركض عميو مف قبؿ الجانب

اإلسرائيمي أما إيرادات المقاصة عقد راجمت بنحك  %31.7قياسنا بالماـ السابؽ ،عم

خمفية

ال راج الحاد عي إيرادات المقاصة عي قطاع غزة ج ار إغبلؽ الممابر كالحصار كالمزلة المفركض

عميو (سمطة النقد الفمسطينية ،2009 ،ص. )44

وتشير الباحثة ىنا إل أف عاـ  2008سجؿ أعم

حجـ لممن كالمساعدات خبلؿ ع رة

الدراسة كيرج ذلؾ لمدعـ السخي مف الدكؿ المانحة الذم عاؽ ال كقمات ،كالذم بمغ 1978.1

مميكف دكالر .

أما الماـ  2009شيد انخفاضنا عي اإليرادات المحمية بممدؿ  %13مقارنة بالماـ السابؽ،

م طسرة بال راج الحاد عي إيرادات المقاصة مف قطاع غزة بسبب شديد الحصار المفركض كاغبلؽ

الممابر  .كيمزل االر فاع الحاصؿ عي اإليرادات الضريبية كغير الضريبية إل ال حسف الذم ط أر

عم النشاط االق صادم عي الضفة الغربية ،باإلضاعة إل اإلصبلحات اإلدارية عي مجاؿ حصيؿ

الضرائب كنظـ الجباية لمرسكـ كالضرائب المخ مفة (سمطة النقد الفمسطينية ،2010 ،ص. )37
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بينما عاـ  2010شيدت اإليرادات المحمية عيو ار فاعان بنسبة  %22.7مقارنة بالماـ

السابؽ  .كار فمت اإليرادات الضريبية ن يجة ل حسف االم ساؿ الضريبي عي الضفة الغربية ،كأيضان

سداد م طخرات ضريبة الدخؿ المس حقة منذ 2007عم

كبار الشركات حيث بمغت  50مميكف

دكالر (أسامة كنماف كآخركف ،2011 ،1ص ،)19باإلضاعة إل

النشاط االق صادم الذم شيده

عاـ  2010كالذم أسيـ بشكؿ إيجابي عي زيادة المائدات الضريبية ،كعي المقابؿ راجمت اإليرادات
غير الضريبية عم

خمفية راج اإليرادات مف رخص مزاكلة المينة ،كار فمت إيرادات المقاصة

أيضان ن يجة لزيادة النشاط االق صادم ك خفيؼ القيكد المفركضة عم

قطاع غزة (سمطة النقد

الفمسطينية ،2011 ،ص ،)32-31حيث رعمت الحككمة اإلسرائيمية القيكد المفركضة عم كاردات
السم االس يبلكية كمس مزمات االس سمار الماـ كمشاري إعادة ال ممير ال ي شرؼ عمييا جيات

مانحة (أسامة كنماف كآخركف ،2010 ،ص .)5أما المن كالمساعدات عقد راجمت ل بمغ 1227.3

مميكف دكالر .

 .6مرحمة خطة التنمية الوطنية ر)2013 -2011
م بر خطة ال نمية سمرة خطة ال نمية ال ي سبق يا ( خطة اإلصبلح كال نمية – 2008
 ،) 2011إذ ـ البنا عمييا ك طكيرىا ك ضمنت مساىمة كمشاركة القطاعات المخ مفة ،كقد ـ
قسيـ القطاعات إل

أربمة كىي الحككمة ،االق صاد ،كالقطاعات االج ماعية ،كالبنية ال ح ية .

كضمف قطاع الحككمة سم الخطة إل

حقيؽ مجمكعة مف األىداؼ منيا االس مرار عي مزيز

المسا لة عي المؤسسات الحككمية ،كاالم ساؿ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كاالس مرار عي إصبلح

األدا الحككمي المركزم كالمحمي ،كمزيد مف اإلصبلح لنظـ اإلدارة المالية الحككمية ( ماس،1
 ،2011ص ،)9-8ك رمي ىذه الخطة إل

كسي

الكعا الضريبي ك حسيف درجة االم ساؿ

الضريبي ،بما عي ذلؾ إنشا إدارة مكحدة لئليرادات ش مؿ عم

كحدة لكبار المكمفيف كحكسبة

سجبلت المكمفيف لمحد مف ال يرب الضريبي .ك بدأت السمطة الفمسطينية ب طبيؽ إصبلح شامؿ

لئلدارة الضريبية مس مينة عي ذلؾ بمساعدة عنية مف صندكؽ النقد الدكلي كادارة ال نمية الدكلية

( . )DFIDحيث عممت السمطة عم

نفيذ خطة عمؿ لمف رة ( ،)2013-2011كمنذ أكائؿ 2011

بدأ مكظفي دائرة ضريبة الدخؿ عي مقي دريب حكؿ ال طبيؽ الفماؿ الذم ـ كضمو حديسنا حكؿ

إج ار ات الممؿ ال شغيمية لدائرة ضريبة الدخؿ  .ك مسؿ إحدل الخطكات الميمة ال ي ـ ا خاذىا عي

عاـ  2011عي كسي قاعدة ال حصيؿ الضريبة عم المم مكات إل  37بمدية (كذلؾ مف مجمكع

 107بمدية عي الضفة الغربية) عي نياية يكنيك /حزيراف ،كذلؾ بيدؼ غطية  52بمدية بنياية
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( 2011أسامة كنماف كآخركف ،2011 ،2ص . )25-24ككاف أسر ذلؾ كاضحان عم
 2011كالجدكؿ ال الي يبيف ذلؾ :

الماـ

جدوؿ رقـ ر)6 - 1
االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2013 – 2011بالمميوف دوالر
البياف

2011

2012

2013

اجمالي االيرادات العامة والمنح

3160.2

3172

3678

االيرادات المحمية

2176.9

2240

2320

اإليرادات الضريبية

482.3

483

597

اإليرادات غير الضريبية

219.2

232

255

إيرادات المقاصة

1488.9

1574

1690

13.5

50

222

983.3

932

1358

814.3

777

1251

169

155

107

ارجاعات ضريبية ر)-
المنح والمساعدات
منح لدعـ الموازنة
منح لدعـ المشاريع التطويرية

الجدكؿ جمي الباحسة مف المصادر ال الية :

 .1السنكات  ،2013 ،2011ال قرير السنكم  ،2013سمطة النقد الفمسطينية ،2014 ،ص . 118
 .2سنة  ،2012ال قرير السنكم  ،2012سمطة النقد الفمسطينية ،2013 ،ص . 105
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إعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الجدكؿ رقـ ()6-1

يبيف الجدكؿ أف عاـ  2011شيد ار فاعان عي اإليرادات المحمية بممدؿ  %14.5عف الماـ

السابؽ ،كيمزل ىذا االر فاع إل

إيرادات المقاصة كاإليرادات الضريبية ،حيث ار فمت إيرادات

المقاصة بشكؿ ممحكظ ن يجة لزيادة النشاط االق صادم عي الضفة الغربية ،كال خفيؼ الجزئي لمقيكد
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المفركضة عم

قطاع غزة كالسماح لبمض السم كالخدمات بال دعؽ إل

القطاع خاصة السم

االس يبلكية كالمكاد الغذائية ،بالرغـ مف قياـ الجانب اإلسرائيمي ب خفيض ضريب ي اإلن اج كالش ار

عم المن جات الب ركلية عي بداية الماـ ،إل جانب إحبلؿ المن جات األرخص مف مصر إل غزة
محؿ المن جات المس كردة مف إسرائيؿ (سمطة النقد الفمسطينية ،2012 ،ص. )41-40
كيذكر عي ذلؾ الماـ أف الحككمة اإلسرائيمية عرقمت حكيؿ نحك 100مميكف دكالر مف

المقاصة عي مايك /أيار  ،2011عقب كقي ا فاقية المصالحة بيف ع

كحماس  .أدل ذلؾ إل

فاقـ مشكمة السيكلة ال ي كاجو السمطة الفمسطينية كال طخر عي دع المر بات لمكظفي القطاع

الماـ ،كن يجة لذلؾ شيدت بمض البنكؾ ال جارية عي الضفة الغربية كقطاع غزة حاالت خمؼ عف
سداد أقساط القركض المس حقة عم

ص. )17

مكظفي السمطة الفمسطينية (كنماف كآخركف،2011 ،2

بينما اإليرادات غير الضريبية انخفضت كذلؾ لقياـ السمطة الفمسطينية بدع مبالغ مالية

مس حقة عمييا لشركات اال صاالت (جكاؿ كزيف الككي ية) بمد إلغا

الفمسطينية ،إل

اال فاقية م

السمطة

جانب ككف مدعكعات أرباح صندكؽ االس سمار الفمسطيني المكزعة أقؿ مما ىك

مدرج عي المكازنة (كنماف كآخركف ،2012 ،ص .)13كأيضنا االنخفاض طاؿ المن كالمساعدات

بممدؿ %23عف الماـ السابؽ .

أما عاـ  ،2012بالرغـ مف الصمكبات كال حديات ال ي كاجيت السمطة الفمسطينية خبللو،

إال أف اإليرادات المحمية ار فمت بنحك  %2.9مقارنة بالماـ السابؽ ،كيمزل ىذا االر فاع إل زيادة

كؿ مف اإليرادات الضريبية كغير الضريبية ،حيث ار فمت اإليرادات الضريبية عم أسر قياـ السمطة
الفمسطينية برع ضريبة القيمة المضاعة مف  %14.5إل

 %15.5عي شير أيمكؿ ،ماشيان م

ار فاع ممدالت ضريبة القيمة المضاعة عي إسرائيؿ ،لكف ـ خفيض ىذه النسبة إل

 %15عي

شير شريف األكؿ ( 2012سمطة النقد الفمسطينية ،2013 ،1ص . )38-37باإلضاعة إل زيادة
الحككمة لممدؿ ضريبة الدخؿ عم أعم شريحة مف شرائ نظاـ ضريبة الدخؿ مف  %15إل

 ،% 20كقياـ ك ازرة المالية ب كسمة نطاؽ ال غطية لدائرة كبار المكمفيف بما يضمف ضـ كاعة

بل سنكيان أكسر مف  10مميكف شيكؿ ،حيث ار ف عدد كبار المكمفيف
المكمفيف الذيف يحققكف دخ ن
ضمف نطاؽ غطية ىذه الدائرة بنحك  ،%40كما كاصمت الك ازرة بنعادة خميف قطاعات نظيمية

جديدة مف األمبلؾ (سمطة النقد الفمسطينية ،2013 ،2ص . )19كما بدأ بالظيكر خبلؿ ىذا الماـ
مردكد الشريحة الضريبية الجديدة عم الدخؿ الذم يزيد عف  125000شيكؿ كال ي بدأ الممؿ بيا

عي  . 2012/1/1أما اإليرادات غير الضريبية عار فمت عم إسر مدعكعات األرباح المكزعة مف
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صندكؽ االس سمار الفمسطيني لمسمطة الفمسطينية ،حيث ـ حكيؿ مبمغ  120مميكف شيكؿ خبلؿ

شير مكز/يكليك مف عاـ  ،2012كىذا المبمغ أعم مف المبمغ المرصكد عي المكازنة ك البالغ 95
مميكف شيكؿ (ك ازرة المالية ،2013 ،ص.)8

كعي الكقت نفسو شيد عاـ  2012مجمكعة مف ال ناقضات عيما يخص اإليرادات ع ارة قكـ

إسرائيؿ ب حكيؿ إيرادات المقاصة مسبقان  ،كما ىك الحاؿ خبلؿ أشير ،مكز كأيمكؿ ك شريف األكؿ،

ك ارة أخرل قكـ بكقؼ حكيؿ ىذا الجز الميـ مف اإليرادات كما حدث عي شيرم ،شريف الساني

ككانكف األكؿ ،كذلؾ عم خمفية ال كجو إل األمـ الم حدة لمحصكؿ عم مقمد دكلة مراقب غير
عضك مف جية ،كاس خدمت إسرائيؿ ليذا اإليرادات لسداد ديكف الكيربا القائمة لشركة الكيربا
اإلسرائيمية مف جية سانية  .مما سبب عي فاقـ أزمة السيكلة لدل الحككمة الفمسطينية ،إال أنيا

جا ت أعم مقارنة بالماـ السابؽ ،حيث ييمزل جز مف ىذا االر فاع إل ال طكر الذم حقؽ عي
حصؿ عكا يرىا عي قطاع غزة ،عمنذ كانكف الساني 2012
حصيؿ ضريبة القيمة المضاعة ال ي ي ّ

بدأت السمطة الفمسطينية حصيؿ عكا ير ضريبة القيمة المضاعة عم البضائ المس كردة مف خبلؿ

الممبر الرئيس بيف قطاع غزة كاسرائيؿ (سمطة النقد الفمسطينية ،2013 ،1ص . )39-38بينما
المن كالمساعدات انخفضت عف الماـ السابؽ بنحك . %5.2
كعي عاـ  ،2013ار فمت اإليرادات المامة عيو بنحك  %15.9مقارنة بالماـ السابؽ  .جا

ىذا االر فاع بشكؿ أساسي ن يجة لزيادة كؿ مف إيرادات الجباية المحمية كالمن

كالمساعدات

الخارجية ك ـ اس غبلؿ جز مف ىذه الزيادة عي غطية بند اإلرجاعات الذم زايد بنحك أربمة
أضماؼ عف ما كاف عميو عي عاـ  2012ليبمغ  222مميكف دكالر مقارنة م  50مميكف دكالر

عاـ  ،2012م جاك ناز بذلؾ ضمؼ المبمغ المس يدؼ عي مشركع المكازنة ،األمر الذم يمكس ال كجو
الحككمي ل سديد ىذا النكع مف الم طخرات كعدـ راكميا  .كما ك ار فمت اإليرادات الضريبية عم

خمفية ار فاع كؿ مف إيرادات ضريبة القيمة المضاعة ،كمككس السجائر ،كالجمارؾ ،كايرادات
ضريبة الدخؿ  .كيذكر عي ىذا السياؽ أف الماـ  2013قد شيد ار فاعان عي نسبة ضريبة القيمة

المضاعة مف  %15إل

 %16عي شير حزيراف ،كالذم يمد االر فاع الساني عي ىذه الضريبة

(حيث ـ رعميا بنصؼ نقطة مئكية ،مف  % 14.5إل

 %15عي أيمكؿ عاـ  ،) 2012كذلؾ

ماشينا م ار فاع ممدالت ضريبة القيمة المضاعة عي إسرائيؿ  .بينما ار فمت اإليرادات غير

الضريبية عم خمفية حقيؽ بمض المكائد االس سمارية ،باإلضاعة إل زيادة إيرادات بمض الرسكـ

المحمية (سمطة النقد الفمسطينية ،2014 ،ص. )38
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أما إيرادات المقاصة انخفضت عف عاـ  ،2012لكف ىذا البند شيد ان ظامان عي حكيؿ

الدعمات الشيرية بشكؿ دكرم دكف أم ذبذب يذكر كذلؾ بخبلؼ  2012الذم شيد عدة ان ظاـ

ك ذبذب كاض عي حكيؿ ىذه المس حقات مما أدل إل عجز الحككمة عف الكعا بال زاما يا كدع
ركا ب مكظفييا عي بمض األحياف (سمطة النقد الفمسطينية ،2014 ،ص. )38

بينما المن كالمساعدات قد ار فمت بشكؿ ممحكظ نسبيان خبلؿ الماـ  ،2013أم بار فاع نسب و 37
 %مقارنة بالماـ  . 2012كجا ىذا االر فاع بمد انخفاض م كاصؿ لؤلعكاـ ،2010 ،2009

. 2011

 .7مرحمة خطة التنمية الوطنية ر) 2016-2014
شكؿ خطة ال نمية الكطنية  2016-2014المرحمة السالسة مف مراحؿ ال خطيط الكطني

الشامؿ ،ال ي أطمق يا الحككمة الفمسطينية عي الماـ  ،2007مس ندة عي ذلؾ إل ال راكـ الممرعي

كالخبرة ال طبيقية مف إعداد الخطط السابقة (ك ازرة ال خطيط كال نمية اإلدارية ،2014 ،ص. )1
كاش ممت الخطة كض اس ار يجية شاممة إلصبلحات السياسة كاإلدارة الضريبية ضمف كصيات
مف الخب ار الدكلييف ك يدؼ االس ار يجية إل

كسي الكعا الضريبي كزيادة عدد المكمفيف ،مزيز

ام ساؿ المكمفيف المسجميف ،مراجمة اإلعفا ات الضريبية الحالية ،بما عي ذلؾ مؾ المقدمة عي
قانكف شجي االس سمار ،حسيف المبلقات ال جارية كالمالية م الجانب اإلسرائيمي مف خبلؿ لجاف
عاممة رئيسية م خصصة كلجاف عرعية ميم يا البت عي القضايا المالقة ك حسيف ال حصيؿ مف

خبلؿ المقاصة (ديكنفالد كآخركف ،2014 ،ص. )17

جدوؿ رقـ ر)7 - 1
االيرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2015 – 2014بالمميوف دوالر
البياف

2014

2015

اجمالي االيرادات العامة والمنح

4021.6

3688.2

االيرادات المحمية

2791.2

2891.4

604

606.6

اإليرادات غير الضريبية

270.5

249.8

إيرادات المقاصة

2054.3

2046.9

ارجاعات ضريبية ر)-

137.6

68.2

1230.4

796.8

1029.4

707.1

201

89.7

اإليرادات الضريبية

المنح والمساعدات
منح لدعـ الموازنة
منح لدعـ المشاريع التطويرية

المصدر  :مكق سمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. /http://www.pma.ps ،

55

شكؿ ر )7-1تطور اإليرادات العامة الفمسطينية خالؿ الفترة ر)2015-2014

5000
4000

3000
2000
1000
0
2015
المنح والمساعدات

2014
اإليرادات المحلية

اإليرادات العامة والمنح

إعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الجدكؿ رقـ ()6-1

كيكض الجدكؿ السابؽ أف عاـ  2014شيد ار فاعان ممحكظان عي اإليرادات المحمية بنحك

%20.3عف الماـ السابؽ ،كم ىذا االر فاع ككف اإليرادات المامة الم حققة عاقت المس يدؼ
حسب مشركع المكازنة .كيمزل ذلؾ إل إيرادات المقاصة كال ي زادت بممدؿ  %21.6مقارنة بالماـ

السابؽ ،كليصؿ حجـ الم حقؽ منيا إل  %111.8مف المبمغ المس يدؼ بحسب مشركع المكازنة
مقارنة بنحك  %95.6خبلؿ الماـ  ،2013ك مكد مؾ الزيادة إل

االس مرار عي حسيف كفا ة

ال حصيؿ الضريبي ،كزيادة الم حصبلت الضريبية مف قطاع غزة ن يجة ل راج نشاط اق صاد الظؿ
(إغبلؽ األنفاؽ م مصر كاقامة منطقة حدكدية عازلة) ،كبال الي حكؿ ال جار الغزييف إل

االس يراد المباشر مف إسرائيؿ ،األمر الذم ساىـ عي رعد خزينة الدكلة بمبالغ مالية ال يس ياف بيا،
باإلضاعة إل

ار فاع كؿ مف ضريبة القيمة المضاعة كالجمارؾ كالمحركقات (سمطة النقد

الفمسطينية ،2015 ،1ص ،)34حيث ار فمت إيرادات ضريبة القيمة المضاعة بنحك  %13بمد قياـ
ك ازرة المالية خبلؿ  2014ب طبيؽ خصـ ضريبي قدره  %8عم ضريبة القيمة المضاعة المدعكعة

مسبقان .كما كار فمت عائدات كؿ مف الجمارؾ كالمحركقات بنحك  %21.6ك  %25.6عم ال كالي
مقارنة بالماـ السابؽ .مما يمكس ال طسير اآلني الر فاع كاردات النفط مف إسرائيؿ إل

غزة عبر

الممابر اإلسرائيمية ،كيمكس أيضنا زيادة اس يبلؾ المحركقات عي الضفة الغربية ن يجة لبلنخفاض
النسبي كأسمارىا (سمطة النقد الفمسطينية ،2015 ،2ص.)9

عي المقابؿ كاف االر فاع عي اإليرادات الضريبية طفيفنا بنسبة  %1.17عف الماـ السابؽ،

كيمكد ذلؾ إل

راج اإليرادات الم حصمة مف مككس السجائر ،باإلضاعة إل
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انخفاض ضريبة

الدخؿ كضريبة األمبلؾ كمككس المش ريات ،كعم عكس ذلؾ ار فمت م حصبلت القيمة المضاعة

كالجمارؾ  .أما اإليرادات غير الضريبية ار فمت بنسبة  %6عف الماـ السابؽ ،كجا ال حسف بشكؿ
أساسي ن يجة ل حسف الم حصبلت مف بند رسكـ سمطة األراضي (سمطة النقد الفمسطينية،2015 ،

ص .)35بينما المن كالمساعدات عمادت إل

االنخفاض كما ىك الحاؿ بالسنكات السابقة لمماـ

 ،)2011،2010،2009( 2013حيث بمغ االنخفاض  %9.4مقارنة بالماـ السابؽ .

كأخي نار عي عاـ  2015انخفضت اإليرادات المامة بنحك  % 8.29عف الماـ السابؽ ،عم

إسر االنخفاض الكبير عي المن كالمساعدات كالبالغ نسب و  % 35عف الماـ السابؽ  .ك أيضنا

انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة  % .36عف الماـ السابؽ عم أسر ال طكرات السياسية (اليبة
الشمبية) ال ي حدست بالرب السالث مف الماـ ،كيذكر أف إسرائيؿ كقؼ عف حكيؿ إيرادات المقاصة
خبلؿ الرب األكؿ مف الماـ كقامت حكيميا بالرب الساني  .باإلضاعة إل انخفاض اإليرادات غير

 % 7.83الضريبية بنسبة عف الماـ السابؽ عم

إسر راج المكائد االس سمارية  .أما اإليرادات

الضريبية عقد زادت بشكؿ طفيؼ بنحك  % .43عف الماـ السابؽ ،كنجمت مؾ الزيادة عف ار فاع
كؿ مف ضريبة القيمة المضاعة كضريبة الدخؿ كضريبة األمبلؾ كاإليرادات الم حصمة مف مككس

المشركبات ،باإلضاعة إل

بمض ال مديبلت عم

قانكف ضريبة الدخؿ بيدؼ خفيؼ المب

الضريبي كال شجي عم دع ضريبة الدخؿ (سمطة النقد الفمسطينية ،2016 ،ص.)30–27
كيذكر ىنا أنو اس حدث عي مكازنة الماـ  2015بند جديد حت مسم

( حصيبلت

مخصصة ) كىي إيرادات خص ىيئات الحكـ المحمية ،ك مسؿ نحك  %90مف ضريبة االمبلؾ،
 %50مف ضرائب النقؿ كالمكاصبلت ،كبمغت  32.8مميكف دكالر (البيانات ال راكمية. )2016 ،
ك بلحظ الباحسة أف اإليرادات الضريبية لمسمطة الفمسطينية منخفضة جدان مقارنة بدكؿ

أخرل لمحددات م نكعة سي ـ ذكرىا بالفصؿ الساني ،حيث بمغ نسبة اإليرادات الضريبية مف النا

المحمي  %7.85لمماـ  ،2015ك % 6.6لمماـ  ،2012كالجدكؿ ال الي يكض نسب اإليرادات
الضريبية إل النا

المحمي لدكؿ عربية كأجنبية لمماـ : 2012
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الجدوؿ رقـ ر)8-1
مقارنة نسبة اإليرادات الضريبية لمسمطة الفمسطينية بنسب اقميمية ودولية
الدولة

نسبة اإليرادات الضريبية

فمسطيف

6.6

مصر

13.2

إسرائيؿ

22.1

األردف

15.3

لبناف

15.5

ماليزيا

16.1

السويد

20.7

تونس

21

انجمت ار

25.3

فرنسا

21.4

المصدر  :مكق البنؾ الدكليwww.data.albankaldawli.org ،

خامساً  :تطور الديف العاـ لمسمطة الفمسطينية

عي ظؿ األزمات الم بلحقة ال ي مرض ليا السمطة الفمسطينية ،كال ي أسرت عم األدا

االق صادم بشكؿ عاـ كعم المكارد المالية المحمية بشكؿ خاص كأماـ زايد ضغكط اإلنفاؽ عم

الخزينة كضركرة طميف النفقات الطارئة ك مكيؿ المجز الحاصؿ عي المكازنة (المجمة،2011 ،2

ص . )41حيث أف مكازنة السمطة ميش دائمنا عم حاعة األزمة الخانقة  .كيكمف جكىر األزمة
عي أف ىناؾ إنفاقنا مؤكدنا ي كجب عم السمطة دعمو شيرينا (ي مسؿ بالركا ب ال ي س قط نحك أكسر
مف نصؼ المكازنة ) عي مقابؿ إيرادات غير مؤكدة (المساعدات ك حكيبلت المقاصة)  .ك زداد

المشكمة مقيدان عند أخذ ال كقيت بميف االع بار  .إذ ح

عندما إيرادات المساعدات كالمقاصة

كاعية ل غطية اإلنفاؽ عنف كزيميا عم ام داد أشير السنة قد ال ي كاعؽ م

(ماس ،2013 ،1ص.)7

كما سبؽ يزيد مف اع ماد خزينة السمطة الفمسطينية عم

كزع اإلنفاؽ الشيرم

الديف الماـ (القركض المحمية

كالخارجية)  .كاف اع مادىا عم ىذا الحجـ مف الديف الماـ ،كعي ظؿ دعؽ المن كالمساعدات،
يسير الكسير مف المخاكؼ حكؿ األعبا

المباشرة كغير المباشرة ليذا الديف عم

االق صاد

الفمسطيني ،خاصة عيما ي ممؽ بطسر خدمة ىذا الديف عم األجياؿ القادمة عندما يحيف مكعد سديد
األقساط عي المس قبؿ ،كعم

عممية النمك االق صادم كال نمية المس دامة عي المدم الطكيؿ .كقد

عاقـ ىذا الكض عدـ كجكد خطط مسبقة ،كعدـ اإلسراع عي اإلصبلح المالي عي كقت مبكر،
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كان شار الفساد كالمحسكبية ،مما أدل إل عدـ اس غبلؿ المكارد المالية ال ي كعرت سكا محمية أك

خارجية اس غبلالن أمسؿ (المجمة ،2011 ،2ص. )41

وفيما يمي سيتـ استعراض تطور الديف العاـ بشقيو المحمي والخارجي خالؿ الفترة ر-1994
 )2014عمي مرحمتيف المرحمة األول ر )1999-1995والمرحمة الثانية ر:)2015-2000
 .1المرحمة األول ر)1999-1995
ا سمت ىذه الف رة مف حياة السمطة الكطنية الفمسطينية بالكسير مف مارض األكلكيات
كال ضارب بيف مياـ الك ازرات كالمؤسسات  .حيث إف ىذه الف رة ىي ع رة نشطة لمؤسسات السمطة،

عقد أدل ضخـ حجـ اإلنفاؽ الماـ لمكاجية إقامة المؤسسات ك زايد أعداد المكظفيف ك ردم حالة

البن

ال ح ية المكركسة عف االح بلؿ ،إل

كضمفيا ،إال أف عممية اإلقراض كبنا عم

ال شريمي ،كانت ف قر خبلؿ ىذه الف رة إل

سارع حجـ الديف أماـ محدكدية المكارد المحمية
قرير لجنة المكازنة كالشؤكف المالية عي المجمس

اس ار يجية كاضحة حكميا ،إضاعة إل

عدـ كعر

اإلطار القانكني البلزـ ليا (قانكف الديف الماـ) ،الذم أقر بمد ذلؾ بسنكات (أبك مدلمة كالمجمة،

 ،2013ص. )277

الجدوؿ رقـ ر)9-1

تطور الديف العاـ لمسمطة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )1999-1995بالمميوف دوالر
السنة

إجمالي الديف العاـ

1995

96.3

1996

258.2

1997

403.3

1998

548.3

1999

648.5

المصدر  :محسف صال كآخركف ،المؤشرات االق صادية لمسمطة الفمسطينية  ،2013 – 1994مركز الزي كنة لمدراسات
كاالس شارات ،بيركت ،2015 ،ص . 20

كما يكض الجدكؿ ،أف الديف الماـ عي عمسطيف مكد نشط و إل الماـ  ،1995حيث بمغ
حجـ الديف  96.3مميكف دكالر ك سارع نمكه خبلؿ ىذه الف رة ليصؿ إل  258.2مميكف دكالر عي

السنة البلحقة  1996سـ إل  648.5مميكف دكالر عاـ . 1999

كقد اس خدـ ممظـ ىذه القركض عي إقامة مشاري بنية ح ية ،حيث ـ كجيو نحك 15.5

مف إجمالي القركض إل قطاع المياه كالمجارم % 13.3 ،لمكيربا  % 5.2 ،طرؽ كاسكاف4.3 ،
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 %لمزراعة % 2.7 ،مناطؽ صناعية ،بينما اس خدـ  % 14.1مف إجمالي القركض حت بند
مساعدات عنية (المجمة ،2012 ،ص. )9

أم أف االق راض اق صر ركيزه عمي مشاري البنية ال ح ية ك المشركعات الخدمية كالمراعؽ

المامة دكف ال ركيز عم

المشاري

االس سمارية الصناعية الكبيرة ،أك ال ركيز عمي المشاري

بل لخزينة الدكلة ككذلؾ مف
اإلن اجية الم كسطة كالصغيرة ال ي س خدـ لبلس يبلؾ المحمي ك در دخ ن
المبلحظ عطف النصيب األكبر مف ىذه المشاري ي ـ نفيذىا مف خبلؿ القطاع الماـ حيث أف القطاع

الخاص لـ يطخذ دكره عي ذلؾ(أبك مصطف  ،2009 ،ص.)140
 .2المرحمة الثانية ر)2015-2000

شيدت مؾ الف رة اندالع أحداث سب مبر  2000كال ي سميت بان فاضة األقص عم أسر

دخكؿ رئيس الكز ار اإلسرائيمي لمحرـ القدسي الشريؼ .كن يجة لمسياسات ال دميرية ال ي ان يجيا

االح بلؿ اإلسرائيمي ،كما مارسو مف سياسات م ممدة لخنؽ االق صاد الفمسطيني بكاعة الكسائؿ،
كحجز األمكاؿ المس حقة لمسمطة الكطنية ،كمصادرة بمضيا (الخطيب ،2005 ،ص ،)7باإلضاعة
إل مرحمة االنقساـ الفمسطيني كالحصار الذم بله كما زاؿ إل اآلف ،كأيضنا كالحركب عم قطاع

غزة عي األعكاـ ( ،) 2014 ،2012 ،2008مما زاد مف لجك السمطة الكطنية إل

االق راض

الخارجي كالداخمي لرعد إيرادات المكازنة المامة الفمسطينية لمقابمة االل زامات الطارئة  .كالجدكؿ

ال الي يبيف إجمالي الديف بنكعيو خبلؿ مؾ الف رة :

الجدوؿ رقـ ر)10-1
تطور الديف العاـ لمسمطة الفمسطينية خالؿ الفترة ر )2015-2000بالمميوف دوالر
السنة

إجمالي الديف العاـ

الديف الداخمي

الديف الخارجي

2000

863

342.8

520.1

2001

872.6

312.9

559.7

2002

749.1

151.9

597.2

2003

849.7

238.7

611

2004

1002.2

391.2

611

2005

1196.9

572.6

624.3

2006

1092

462.6

629.4

2007

1451.4

417

1034.4

2008

1557.4

523.1

1034.4

2009

1736.1

649.2

1086.9

2010

1882.8

839.6

1043.3
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السنة

إجمالي الديف العاـ

الديف الداخمي

الديف الخارجي

2011

2212.9

1098.6

1114.3

2012

2482.6

1384.7

1097.9

2013

2376.3

1267.6

1108.7

2014

2216.9

1128

1088.9

2015

2537.3

1466.5

1070.8

المصدر  :المكق االلك ركني لسمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. /http://www.pma.ps ،

شير بيانات الجدكؿ أف السمطة الكطنية لجطت إل

النظاـ المصرعي ل مكيؿ بمض مف

عجز المكازنة المامة .ككاف صاعي ال مامؿ م البنكؾ عي غالبية السنكات مكجبنا أم مضيفا إل

مديكنية السمطة لدل البنكؾ ،كىي األعكاـ ( ،2009 ،2008،2005 ،2004،2003 ،2000

 ،) 2015 ،2012 ،2011 ،2010كقامت السمطة عي بمض السنكات بسداد بمض ديكنيا (حيث

كاف صاعي مامميا م البنكؾ سالبان) كىي األعكاـ ( ،2013،2007 ،2006 ،2002 ،2001

 . )2014كما أف ممظـ القركض مف البنكؾ ىك مف نكع "جارم  -مديف" كىك عي المادة مكمؼ

أكسر مف األنكاع األخرل (عبد الرازؽ ،2016 ،ص. )94–93

كيبلحظ أف الديف الداخمي بمغ عي الماـ  2015أكسر مف نصؼ إجمالي الديف الماـ ،أم

ما نسب و  .%57.8ك إف ال كس عي الديف الماـ الداخمي لو مسالب اق صادية قكية لمغاية عم

قميص

االس سمار إذ أنو يؤسر عم االس سمار الخاص مف جي يف  :يرع سمر الفائدة كيؤدم إل

القركض الم احة أماـ االس سمار الخاص (ماس كآخركف ،2011 ،2ص. )22
كما كيشير الجدكؿ إل

 ) 2006 – 2000ليصؿ إل

زايد الديف الماـ الخارجي لمسمطة الفمسطينية دريجيان خبلؿ الف رة (
 629.4مميكف دكالر عي الماـ  ،2006سـ قفز إل

1034.4

مميكف دكالر بممدؿ  % 3.2عف الماـ السابؽ ،سـ ذبذب الديف الماـ الخارجي بيف االر فاع

كاالنخفاض (بيف سنة كال الية) ليصؿ إل حكالي  1070.8مميكف دكالر عي الماـ . 2015

كي بيف أيضنا مف الجدكؿ أف إجمالي الديف الماـ عي عاـ  2015بمغ  2537.3مميكف

دكالر ،باإلضاعة إل

اع بار الم طخرات الحككمية الم راكمة جز مف الديف كاجب السداد ،كبذلؾ

ير ف سقؼ الديف الماـ إل

مس كيات قياسية ما نسب و  % 47.4مف النا

المحمي اإلجمالي،

مقارنة بنحك  %39عي الماـ ( 2014سمطة النقد الفمسطينية ،2016 ،ص. )36-35

كيبدك أف زيادة رصيد الديف الماـ بيذا الحجـ الكبير ،باإلضاعة إل ضمؼ المكارد المحمية
ك زايد حجـ النفقات ن يجة حاالت الطكارئ ،قد ن
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عنو الكقكع عي الحمقة المفرغة ،إذ مف المممكـ

أف زيادة حجـ الديف يؤدم إل

زيادة أعبا خدمة الديف ،كخاصة الفكائد ،األمر الذم يؤدم إل

زيادة النفقات المامة ،كعي ظؿ عدـ طكر اإليرادات المامة بنفس النسبة ،عنف المجز عي المكازنة

سيزداد ليؤدم مرة أخرل إل مزيد مف االق راض .كىكذا ظير الحمقة المفرغة الس مرار زيادة حجـ
الديف (أبك مدلمة كالمجمة ،2013 ،ص.)278
كي كجب االن باه إل

أف السمطة الفمسطينية ال س طي االس مرار باالس دانة مف القطاع

المصرعي إل ماال نياية ،إذ أف قانكف الديف يحدد عي ماد و الخامسة سقفنا لمديف الماـ ( %40مف
النا

المحمي اإلجمالي) (ماس كآخركف ،2011 ،2ص . )22باإلضاعة إل

أف المصارؼ

المحمية مصدر غير مضمكف ،حيث قامت المصارؼ عاـ  2006عقب عكز حركة حماس
كاالنقساـ ب قميص انكشاعيا جاه ديكف الحككمة خكعان مف المقكبات كالمبلحقة القانكنية عي الخارج
عبر خصـ الضرائب ال ي ي كجب عمييا دعميا مف رصيد ديكف الحككمة (ماس ،2013 ،ص. )7

وفي الختاـ بيف أف إيرادات السمطة الفمسطينية سـ بانخفاض ممدال يا ،ك أف إسرائيؿ
س خدـ إيرادات المقاصة أداة الب زاز السمطة الفمسطينية كعقان لم طكرات السياسية ،كأيضان إلظيار

السمطة بمظير الماجز عف القياـ بمسؤكلي يا  .حيث قامت ب طخيرىا ك كقيفيا عدة مرات كاف أشدىا
عي عاـ  2002حيث بمغ مجمكع ما ـ حكيمو  72مميكف دكالر عقط  .باإلضاعة إل
السمطة الفمسطينية عم

اع ماد

مصدر م ذبذب كغير مؤكد كمرىكف ألجندة سياسية كىك المن

كالمساعدات ،جمي ما ـ ذكره أدل إل ار فاع سقؼ الديف الماـ إل مس كيات قياسية ما نسب و
 % 47.4مف النا

المحمي اإلجمالي عي عاـ  ،2015كىذا ي مارض م قانكف الديف الفمسطيني

إذ يحدد عي ماد و الخامسة سقفان لمديف الماـ ( %40مف النا
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المحمي اإلجمالي) .

الف ل الثاني
حمددات اإليرادات العاىة للسلطة
الفلسطيهية وحتليلها
وٌحخوي عهى انًباحث :
 انًبحث األول  :انًحذداث انذاخهٍت
 انًبحث انثانً  :انًحذداث انخارجٍت

المبحث األوؿ
المحددات الداخمية
تمييد :
عممت عم

سـ اإليرادات الفمسطينية بالضمؼ الماـ ن يجة طسرىا بالمديد مف المحددات الداخمية ال ي
خفيضيا كحالت دكف طكرىا كزياد يا .ك مسؿ المحددات الداخمية بضمؼ القطاعات

االق صادية ،كاالنقساـ السياسي الفمسطيني كالحصار عم
باإلضاعة إل

قطاع غزة الذم بمو كظاىرة األنفاؽ،

مدد األنظمة كالقكانيف الضريبية ال ي نظـ عممية عرض كجباية الضرائب عي

عمسطيف ،ك مدد اإلدارات الضريبية كالضرائب ال ي يدعميا المكمفكف ،كمماناة الدكائر الضريبية مف
نقص المكارد البشرية كاإلمكانيات المادية كال جييزات الفنية ،كغياب ال نسيؽ عيما بينيا عي الممؿ،

كبينيا كبيف المؤسسات الحككمية األخرل ،جميميا باإلضاعة إل
ي بناىا القانكف كؿ ذلؾ أدل إل ا ساع ظاىرة ال يرب الضريبي .

ضمؼ طبيؽ المقكبات ال ي

أوالً  :القطاعات االقتصادية
بل
ي طسر االق صاد الفمسطيني منذ أعكاـ بالمديد مف الظركؼ السياسية ككنو اق صادنا مح ن

ك ابمان ،كال ي ركت أس نار سمبينا عميو بشكؿ عاـ كعم كاعة قطاعا و المخ مفة بشكؿ خاص ،كنظ نار

لبلر باط المباشر بن يرادات السمطة ،س مرض الباحسة عيما يمي أىـ القطاعات االق صادية مبينة

أىمي يا بالنسبة لبلق صاد الفمسطيني ،م مسمة عي قطاع الزراعة ،قطاع الصناعة ،قطاع اإلنشا ات،

قطاع الخدمات.
 .1القطاع الزراعي:
م بر الزراعة عي عمسطيف جز ان أساسيان مف مككنات النسي الكطني كالسقاعي كاالق صادم

كاالج ماعي الفمسطيني ،كىي ذات أىمية خاصة لدل الفمسطينييف ككنيا مسؿ عنكاف الصمكد

كال شبث باألرض ،كذلؾ شكؿ مصد انر ىامان لمدخؿ كالغذا عي أكقات األزمات (ك ازرة الزراعة،

 ،2010ص.)VIII

يماني القطاع الزراعي مف دىكر ك راج مس مر ناجـ عف أسباب عديدة كم نكعة أىميا

االح بلؿ اإلسرائيمي ،كالذم يس يدؼ ىذا القطاع بصكرة ممنيجة كمنظمة عبر السيطرة عم

مساحات كاسمة مف الضفة الغربية

كمصادر يا

كاغبلقيا كمناطؽ عسكرية يحظر عم

الفمسطينييف دخكليا ،كاقامة المس كطنات عمييا ،كجرؼ مساحات كبيرة مف األرض الزراعية إلقامة
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الطرؽ االل فاعية لممس كطنات ،كقم األشجار ك خريب األرض عبر جمميا مكبات لمنفايات السامة

كبركان لممياه المادمة ،ك أيضنا السيطرة شبو الكاممة عم مصادر المياه الجكعية عي الضفة الغربية.
كما اق ط الجدار الفاصؿ مساحات كبيرة مف الضفة الغربية ،يضاؼ إل

ذلؾ السيطرة المطمقة

عم الممابر الحدكدية كال حكـ بممميات االس يراد كال صدير ،كبالذات لمس مزمات اإلن اج الزراعي

كلممن جات الزراعية (صال  ،2012 ،ص. )217-216

كما كيماني مف عدـ كفاية ال شريمات كالقكانيف الزراعية المناسبة ،كغياب اآلليات كالقكانيف

الم ممقة بمن
كعر برام

مكيضات عند حدكث الككارث المؤسرة عم

القطاع الزراعي  .باإلضاعة إل

عدـ

اإلقراض كال مكيؿ الزراعي ،كضمؼ األدا كال ناعس بيف المؤسسات ذات المبلقة

بالقطاع الزراعي (صبي كآخركف ،2008 ،ص ،)191حيث يم بر القطاع الزراعي أقؿ القطاعات

االق صادية اس فادة مف النظاـ المصرعي حيث بمغ نسبة القركض ال ي حصؿ عمييا مف البنكؾ

أقؿ مف  % 1مف مجمكع ال سييبلت االئ مانية الممنكحة لكؿ القطاعات االق صادية األخرل ،مسؿ
قطاعات ال جارة كالصناعة كاالسكاف (صبرم ،2008 ،ص. )75

كساىـ المامؿ الفمسطيني الذا ي عي دىكر القطاع الزراعي ،عاال جاه نحك الزراعة

الكمالية ،كاالس غبلؿ غير الرشيد لؤلرض الزراعية عي إقامة المباني كالكرش الصناعية كال جارية،

ك ف ت ممكية األرض ،كمشاكؿ سجيؿ األراضي عي الضفة الغربية ،كغياب ال خطيط الكطني
لمزراعة ،كان شار الممارسات كالسمككيات الزراعية البلمس دامة ،كاالس مماؿ المفرط كالفكضكم
لمكيماكيات ،كاس فحاؿ النزعة االس يبلكية ،كضمؼ اإلرشاد الزراعي ،كؿ ىذه المكامؿ ساىمت عي
راج الزراعة الفمسطينية بشكؿ كبير جدان .باإلضاعة إل أف السمطة الفمسطينية لـ قدـ لمقطاع

االى ماـ الذم يس حقو ،بؿ كىمش و عي مكازنا يا المالية ،كلـ جمؿ مف ال نمية الزراعية كاالى ماـ

باألرض كالمزارع مسطلة ليا أكلكية عي برامجيا (صال  ،2012 ،ص. )218–217
النا

جمي ما ـ ذكره انمكس سمبنا عم القطاع الزراعي كعمؿ عم

المحمي ،باإلضاعة إل

راج نسبة مساىم و عي

راج قدر و عم ال كظيؼ ك آكؿ القاعدة اإلن اجية .كالجدكؿ ال الي

يبيف القيمة المضاعة لمقطاع الزراعي منذ عاـ : 1995
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الجدوؿ رقـ ر)1-2
نسبة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة ر )2015-1995بالمميوف دوالر
السنة

القيمة المضافة لقطاع الزراعة

نسبة مساىمتو في%GDP

1995

372.8

11.30

1997

385

10.05

1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المصدر  :نسبة مساىمة القطاع الزراعي عي النا

13.03

435.3
430.8

9.83

356.1

8.21

244.7

7.11

8.90

422

7.55

297.1

7.04

276.3

7

300

236.1

5

299.6

6.10

5.21

240.4

6.46

336.9

6.13

347.5

5.43

332.9

6

408.7

4.63

339.1

4.14

309.9

3.76

280.2

3.28

253.8

المحمي اإلجمالي مف اح ساب الباحسة باالع ماد عم

البيانات المنشكرة عي مكق

سمطة النقد الفمسطينية. /http://www.pma.ps ،

كيكض الجدكؿ السابؽ أف المس كل األعم عي القيمة المضاعة لقطاع الزراعة حقؽ عي

عاـ  ،1996حيث بمغ  435.3مميكف دكالر ،كذلؾ قبؿ أحداث االن فاضة السانية ال ي ي ض عييا

ال راج بشكؿ جمي ،حيث راج بم كسط  %16خبلؿ الف رة ( ،)2002-2000كاس مرت القيمة
المضاعة لمقطاع الزراعي بال ذبذب صمكدان كىبكطان ح

كصمت إل

 ،2015كالذم يم بر منخفض بنسبة  %41.7عف عاـ . 1996

 253.8مميكف دكالر عاـ

 .2القطاع الصناعي :
ي مرض القطاع الصناعي منذ عاـ  1994كح

اآلف لممكقات عديدة ر بط بالدرجة

األكل باالح بلؿ اإلسرائيمي كسياسا و ك ا فاؽ باريس االق صادم ،حيث ما زاؿ ىذا القطاع يماني
سمار و كضمؼ مبئة مدخ ار و كضمؼ إن اجي و ك ربحي و ،ذلؾ بسبب االع ماد عم
مف آكؿ اس ا
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خبرات ذا ية عائمية غير قابمة لم طكر كال جدد كال بمية لبلق صاد اإلسرائيمي كاالع ماد عم

الشركات اإلسرائيمية عي مبية اح ياجات المنشآت الصناعية الفمسطينية  .رغـ ذلؾ حاكلت السمطة

الفمسطينية حسيف أدا ىذا القطاع مف خبلؿ إصدار مجمكعة مف القكانيف كا باع السياسات
اليادعة إل

كعير بيئة اس سمارية مناسبة ك حسيف البنية ال ح ية كانشا المناطؽ الصناعية (نصراهلل

كعكاد ،2004 ،ص ،) 7كىك ما رجـ عبر الكاق عقد بمغ م كسط القيمة المضاعة لمقطاع الصناعي
خبلؿ ع رة الدراسة  798.2مميكف دكالر ،لكف ىذه الف رة ضمن يا المديد مف االن كاسات بسبب
االع دا ات كالسياسات اإلسرائيمية ال ي انمكست سمبان عم

الصناعة الفمسطينية ،حيث حقؽ

االنخفاض األكبر لمقيمة المضاعة لقطاع الصناعة عاـ  2006بفمؿ سياسة اإلغبلؽ الم مبة مف

قبؿ اال ح بلؿ ،كأخذت بال زايد عي السنكات البلحقة ل مكد إل االنخفاض مرة أخرل بسبب االع دا

المسكرم األخير عم قطاع غزة عاـ . 2014

ك ضيؼ الباحسة أف االح بلؿ اإلسرائيمي سبب رئيسي عي انخفاض القيمة المضاعة لقطاع

الصناعة ،حيث أف آساره طالت القاعدة اإلن اجية لمقطاع الصناعي ،مما أسر عم
اإلن اج كالمساىمة عي النا

قدر و عم

المحمي اإلجمالي ك شغيؿ المامميف كال خفيؼ مف مشكم ي البطالة

كالفقر.
الجدوؿ رقـ ر)2-2
نسبة مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة ر )2015-1995بالمميوف دوالر
السنة

القيمة المضافة لقطاع

نسبة مساىمتو في%GDP

1995

702.8

21.30

1996

592.1

17.72

1997

607.5

15.86

1998

671.5

15.33

1999

659.3

14

2000

591.5

13.64

2001

673.9

17.13

2002

572.4

16.63

2003

696.9

17.76

2004

707.6

16.34

2005

831.8

17.34

2006

643.6

14

2007

710.2

14.45

2008

894.5

17.16

الصناعة
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السنة

القيمة المضافة لقطاع

نسبة مساىمتو في%GDP

2009

925.9

16.34

2010

956.6

15.62

2011

963.3

14

2012

1091.6

15

2013

1158.5

15.50

2014

1078.3

14.47

2015

1032.1

13.36

الصناعة

المصدر  :نسبة مساىمة القطاع الصناعي عي النا
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 .3قطاع اإلنشاءات :
نب أىمية قطاع اإلنشا ات ككنو يشكؿ أحد أىـ دعائـ االق صاد الفمسطيني ،حيث يكعر

بل كاعينا لشريحة كاسمة مف أعراد الشمب ،إذ ال يح اج إل مس كل عالي
الممؿ عي ىذا القطاع دخ ن
مف الميارات كالخبرات ،كمما يمزز مف أىمية ىذا القطاع كذلؾ نكعية السم ككمي يا كالخدمات

ال ي يقدميا ،حيث يم بر المسكف الذم يكعره مف السم الضركرية لممج م  ،ك زداد أىمية ىذا

القطاع مف خطكرة بمض األعماؿ ال ي ـ ممارس يا ضمف أنشط و مسؿ ال مديدات الكيربائية

كغيرىا (عكض كمكحكؿ ،2006 ،ص ،)1باإلضاعة إل

دكره عي حفز الطمب ك مزيز النشاط

االق صادم كمساى م و المباشرة عي حؿ مشكمة البطالة ككنو يكعر عرص عمؿ لمدد كبير مف األعراد

(مكحكؿ كعطياني ،2002 ،ص.)i

كبمد مراجمة اإلحصا ات المنشكرة عي الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني نجد أف

القيمة المضاعة قد طسرت باالن فاضة كسياسات االح بلؿ كممارسا و ،حيث خمؿ ع رة الدراسة

انخفاضات كاف اقصاىا خبلؿ الف رة ( ،)2002-2000كآخرىا عاـ  2014بفمؿ االع دا

المسكرم األخير عم

قطاع غزة الذم أسر سمبان عم

قطاع اإلنشا ات ككؿ ،ك حققت أقؿ قيمة

مضاعة ليذا القطاع عاـ  2002بفمؿ االن فاضة ك داعيا يا ،كأعم

قيمة مضاعة عاـ 2013

بسبب خفيؼ الحصار كان ماش قطاع اإلنشا ات كزيادة المباني كاعادة اإلعمار .
ك ؤكد الباحسة عم

األىمية االق صادية لقطاع اإلنشا ات حيث يساىـ بشكؿ كبير عي

ال كظيؼ ،مف حيث خمؽ عرص الممؿ كما ير بط بو مف حؿ لمشكمة البطالة كالفقر ،ككذلؾ دكره

عي قديـ األبنية كاألماكف السكنية لمميش.
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الجدوؿ رقـ ر)3-2
نسبة مساىمة قطاع اإلنشاءات في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة ر )2015-1995بالمميوف دوالر
السنة

القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات

نسبة مساىمتو في%GDP

1995

733.8

22.23

1996

755.3

22.61

1997

842.4

22

1998

949.2

21.67

1999

1210.4

25.52

2000

843.2

19.44

2001

638.1

16.22

2002

509.9

14.81

2003

658

16.77

2004

759.9

17.55

2005

805.1

16.78

2006

591.8

12.83

2007

593

12.07

2008

845

16.21

2009

1009.8

17.83

2010

914.4

15

2011

1169.6

17

2012

1364.8

18.65

2013

1425.3

19.06

2014

1191.8

16

2015

643

8.23

المصدر  :نسبة مساىمة قطاع اإلنشا ات عي النا
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 .4قطاع الخدمات :

يكاجو قطاع الخدمات عي عمسطيف ممكقات عديدة مسؿ عي القيكد الصارمة المفركضة مف

قبؿ اال ح بلؿ اإلسرائيمي عم حركة السم كالخدمات ككسائؿ النقؿ ،كضمؼ خدمات البن ال ح ية
مف كيربا كا صاالت كمكاصبلت ،كذلؾ القيكد الم ممقة باألطر ال شريمية كالمؤسسية ،كالقيكد

الم ممقة ب مكيؿ اال س سمارات عي القطاع الخاص ،مف ار فاع سمر الفائدة كعدـ كعر الضمانات
البلزمة لمحصكؿ عم ال مكيؿ كا باع البنكؾ سياسة محاعظة ممؿ عم

القطاع (الجمفرم كآخركف ،2003 ،ص.)5

قميص ال مكيؿ الم اح ليذا

ا سمت القيمة المضاعة عي قطاع الخدمات خبلؿ ممظـ سنكات الدراسة بال زايد ،كقد بمغ

م كسط القيمة المضاعة لمخدمات خبلؿ الف رة ( )2015-1995حكالي  1133.067مميكف دكالر،
69

ككباقي القطاعات االق صادية طسرت القيمة المضاعة الخاصة بالخدمات باالن فاضة السانية

كاج ار ات االح بلؿ مما عمؿ عم

راجميا ،كذلؾ عاـ  2006راجمت بنسبة  %18.8مقارنة

بالماـ السابؽ ،ك طسرت أيضنا باالع دا ات المسكرية كسياسات الحصار المفركضة مف قبؿ إسرائيؿ
كال ي عممت عم انخفاضيا ،كذلؾ عي السنكات  2010-2009لكف ىذا ال راج يم بر راجمنا

منخفضان مقارنة بال ارج عي السنكات السابقة .
كىنا ؤكد الباحسة عم

أف االق صاد الفمسطيني اق صاد خدمي يم مد بدرجة كبيرة عم

الخدمات ك ر ف عيو القيمة المضاعة كنسبة مساىم يا عي النا

المحمي اإلجمالي ،بالرغـ أف قطاع

الخدمات يماني مف مجمكعة مف الممكقات ،كال ي عممت عم

الفمسطيني كأسرت عم أدا ىذا القطاع .

مميؽ ال شكه عي االق صاد

الجدوؿ رقـ ر)4-2
نسبة مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة ر )2015-1995بالمميوف دوالر
السنة

القيمة المضافة لقطاع الخدمات

نسبة مساىمتو في%GDP

1995

885.2

26.82

1997

1012.3

26.43

1160.2

24.46

1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

المصدر  :نسبة مساىمة قطاع الخدمات عي النا

835.1

1124.8
1171
1002

905.3

25

25.68
27

25.48
26.30

1002.5

25.55

1135.6

23.67

1054.2
928.5

24.35
20.14

1001.8

20.39

1141.7

20.15

1227

17.82

1148

1079.9

22.02
17.63

1416.9

19.37

1546.6

20.76

1477.5
1538.3

19.76
19.92

المحمي اإلجمالي مف اح ساب الباحسة باالع ماد عم البيانات المنشكرة

عي مكق سمطة النقد الفمسطينية. /http://www.pma.ps ،
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كأخي انر ح ؿ القطاعات االق صادية أىمية خاصة عي اق صاديات الدكؿ المخ مفة نظ نار

لدكرىا الفماؿ عي حريؾ عجمة النمك كال نمية االق صادية ،ألنيا ضيؼ قيمة ان اجية جديدة داخؿ

االق صاد ،كعم

الصميد الفمسطيني ماني كاعة القطاعات االق صادية م مسمة عي ( القطاع

الزراعي كالصناعي كاإلنشا ات كالخدمات) مف مشاكؿ كممكقات مر بطة باالح بلؿ كالسياسات

الم بمة مف قبؿ السمطة الفمسطينية كال ي حالت دكف قياميا بدكرىا المنكط بيا عي عممية ال نمية

ك سببت عي انخفاض نسب مساىم يا عي الن اج المحم اإلجمالي ،ك راج دكرىا عي مزيز إيرادات

السمطة الفمسطينية بشكؿ خاص .

ثانياً  :االنقساـ السياسي الفمسطيني
أدل االنقساـ السياسي الفمسطيني بمد سيطرة حركة حماس عم قطاع غزة عي 14يكنيك

 ،2007إل كجكد حككم يف عمسطيني يف كاحدة عي راـ اهلل كأخرل عي غزة ،بايف عييما مصادر
كطريقة الحصكؿ عم

المكارد المالية ككذلؾ أكجو اإلنفاؽ ليذه المكارد  .كبالرغـ مف االنقساـ

اس مرت الحككمة الفمسطينية عي راـ اهلل عي دع ركا ب  77ألؼ مكظؼ مدني كعسكرم عي قطاع

غزة ،كال ي بمغت حكالي  65مميكف دكالر شيرينا ،كعي غطية جز مف عا كرة الكيربا ال ي يحصؿ

عمييا القطاع مف مصر كاسرائيؿ ،باإلضاعة إل

دعـ جيازم الصحة كال مميـ ،كدع بمض

المساعدات اإلنسانية (مدعكعات الشؤكف االج ماعية ) (قدي  ،2012 ،ص . )172_171أضؼ
إل ذلؾ زيادة حجـ اإلنفاؽ المكجو لمقطاع مف مكازنة السمطة بمد كؿ عدكاف إسرائيمي ،مما أدل

إل

زايد األعبا عم مكازنة السمطة (المجمة ،2013 ،1ص. )48

ويمكف تمخيص أىـ النتائج المالية واالقتصادية المترتبة عم االنقساـ فيما يمي :
 .1كضمت السمطة الفمسطينية عقب االنقساـ سبلث خطط لم نمية (خطة اإلصبلح كال نمية
 ،2010-2008كخطة إقامة الدكلة كبنا المس قبؿ  ،2013 – 2011كالخطة الجديدة

 ) 2016 – 2014كجميميا يشمؿ قطاع غزة ضمف ال خطيط مف الناحية النظرية ،لكف

االنقساـ حاؿ دكف نفيذىا عمبلن عم أرض الكاق .

 .2صدكر المديد مف القكانيف عي الضفة ذات الطاب االق صادم كالمالي منيا قانكف غسيؿ

األمكاؿ ،كقانكف ضريبة الدخؿ كالمديد مف األنظمة كالقكانيف لـ ي ـ طبيقيا عي قطاع غزة

(عكدة ،2014 ،ص. )33-32

 .3راج حجـ ال بادؿ ال جارم بيف الضفة الغربية كقطاع غزة مف جانب ،كم المالـ الخارجي
مف جانب آخر .
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 .4خسارة نحك  82مميكف شيكؿ مف الضرائب ن يجة إصدار قرار مف رئيس السمطة
الفمسطينية بنعفا مكاطني قطاع غزة مف الرسكـ كالضرائب.

 .5خسارة مكازنة السمطة إيرادات ضريبة القيمة المضاعة ( ) 200-150مميكف شيكؿ عم
البضائ

الكاردة لقطاع غزة مف إسرائيؿ بسبب عدـ إظيار عا كرة المقاصة الضريبية

المكحدة مف قبؿ المس كرديف أك الحككمة عي غزة ك مذر حصيميا مف الطرؼ اإلسرائيمي .

 .6حرماف السمطة إليرادات المقاصة الخاصة بكاردات غزة بسبب الحصار الم ر ب عم
االنقساـ .

 .7عدـ كصكؿ أمكاؿ المانحيف عي مؤ مر شرـ الشي  ،كعشؿ كاعة المبادرات ال كحيدية الرامية
ل شكيؿ ىيئة مس قمة مف المج م المدني كالقطاع الخاص كالمنظمات الدكلية باإلشراؼ
عم عممية إعادة اعمار قطاع غزة .األمر الذم حرـ القطاع مف مصدر رئيس لؤلعماؿ

كحرـ البنكؾ مف دكرة اق صادية ذات أىمية (أماف ،2012 ،ص. )3

ك ؤكد الباحسة أف االنقساـ أسر عم إيرادات السمطة مف ضريبة القيمة المضاعة ،حيث أعاد

قرير البنؾ الدكلي أنو عاـ  2006بمغت مساىمة قطاع غزة  %17مف إيرادات ضريبة القيمة
المضاعة ،عي حيف أنيا أصبحت ال جاكز  %6عاـ ( 2010قباجة ،2012 ،ص ،)Xكىك ما
يؤكد عم

راج اإليرادات بمد االنقساـ الفمسطيني ،كيجدر بالذكر أف آسار االنقساـ مدل حدكد

اإليرادات ،إذ أسرت عم

كاعة .

حقيؽ األىداؼ االق صادية كاالج ماعية المخ مفة لبلق صاد الفمسطيني

ثالثاً  :ظاىرة األنفاؽ
عم أسر االنقساـ الفمسطيني أصب اق صاد غزة يقكـ عم األنفاؽ ال ي ليس ليا عبلقة

بكسر الحصار ،ىذا أف لـ يكف قد أكده كأطاؿ بممره ،بؿ أنيا ظاىرة ذات كجو جارم بحت،

(المجمة ،2013 ،1ص  )48حيث نجـ عم االع ماد عمييا آسار سمبية جسيمة مسؿ باآل ي:

 .1حكلت قطاع غزة إل سكؽ اس يبلكي عقط ،حيث ال ي ـ صدير أم مادة أك سممة عبر
األنفاؽ.

 .2أدخمت قطاع غزة عي أزمة نقدية بسبب صدير األمكاؿ كاس يراد السم .
 .3عممت عم إضماؼ االق صاد الكطني كخاصة الصناعة.

 .4ار فاع أسمار السم كالمكاد ال ي يجرل يريبيا كىذا نا

عف جش ال جار كأصحاب

األنفاؽ ،إضاعة إل الرسكـ كالضرائب ال ي فرضيا حككمة حماس المقالة .
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 .5عدـ كجكد رقابة عم السم لمن االح كار كغبل االسمار ،حيث أصبحت األسكاؽ مك ظة
بالبضائ لكف الغالبية المظم

الفاحش باألسمار .

مف المكاطنيف غير قادريف عم

الش ار بسبب االر فاع

 .6أصبحت األنفاؽ أداة رئيسية لبلس غبلؿ كاالح كار كالسركات السكدا كغير المشركعة لدل
المس فيديف منيا.

 .7ظيكر طبقة مف األسريا الجدد كىـ أم ار األنفاؽ يزيد عددىـ عف  2000شخص،
أصبحت سركا يـ بالمبلييف كأصب مالكيف لؤلراضي كالفمؿ كالسيارات الحديسة .

 .8كرست عزلة قطاع غزة عف المالـ الخارجي عي ظؿ غياب الخطة الكطنية كال نمكية
الشاممة كعي ظؿ الصمت الدكلي كالمربي ا جاه الحصار.

 .9مميؽ االنقساـ كاالنفصاؿ السياسي عف الضفة ،مما يساىـ عي فكيؾ النسي االج ماعي
كاليكية الكطنية.

 .10أعقدت الشمب الفمسطيني الكسير مف الدعـ كالمؤازرة الدكلية كالمربية ،خاصة بمد أف
اس غمت اسرائيؿ المكضكع اعبلميان ل كحي بطف أىؿ قطاع غزة مكنكا مف ممالجة مشكمة

الحصار .

 .11خفضت األنفاؽ مف الضغط عم اسرائيؿ لف

الممابر كرع الحصار ،ك ممؿ اسرائيؿ عبر

محاكالت دريجية لم خمص مف قطاع غزة كزجو عي كجو مصر ،كال نصؿ مف مسؤكلي يا

كدكلة اح بلؿ ،كعصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية .

 .12أدت األنفاؽ إل عمميات نصب كاح ياؿ حيث ـ ىدر نحك  600مميكف دكالر مف أىالي
قطاع غزة ،جمميا جار كحاعرك األنفاؽ مف المكاطنيف بحجة شغيميا باألنفاؽ ككعدىـ

بطرباح صؿ إل

 %50لكنيا ذىب عي عمميات نصب كاح ياؿ ك يريب كىركب إل

الخارج (أبك مدلمة كاألغا ،2011 ،ص. )1172_1170

ومما يجدر اإلشارة إليو أف الم حصبلت الضريبية مف قطاع غزة لمماـ  2014قد زادت،
كذلؾ ن يجة ل راج نشاط اق صاد الظمؿ (إغبلؽ األنفاؽ م مصر كاقامة منطقة حدكدية عازلة)،
كبال الي حكؿ ال جار الغزيكف إل

االس يراد المباشر مف اسرائيؿ ،األمر الذم ساىـ عي زيادة

إيرادات المقاصة ،حيث بمغت  2054.3مميكف دكالر ،بزيادة ما نسب يا  %21.6عف عاـ ،2013

كال ي بمغت عيو  1690مميكف دكالر (سمطة النقد الفمسطينية ،2015 ،ص. )34

وتتفؽ الباحثة م ما سبؽ عي أف األنفاؽ كاف ليا المديد مف اآلسار ال ي انمكست سمبنا

عم االق صاد الفمسطيني ككؿ ،كأف األنفاؽ ىي ظاىرة ذات كجو جارم بحت ،كليس ليا عبلقة
73

بمكاجية الحصار ،بؿ أطالت بممره ،باإلضاعة إل أف االس يراد عبرىا كمّؼ السمطة سمنان باىظان،
لذلؾ يجب أف يككف االس يراد بشكؿ رسمي عبر ممبر رع أك عبر إسرائيؿ ،كعكدة إيرادا و إل

ال مف كجييا لممن كالمساعدات أك االق راض .
السمطة ل ككف قادرة عم الكعا بال زاما يا ،بد ن

رابعاً :عدـ مالئمة التشريعات والقوانيف الضريبية
ار بط الكض الضريبي عي األراضي الفمسطينية بال طكرات السياسية ال ي عاش يا بمد

النكبة عاـ  1948ك قسيـ عمسطيف إل سبلث مناطؽ (إسرائيؿ ك الضفة الغربية كقطاع غزة)  .عقد
طبقت القكانيف األردنية عي الضفة الغربية منذ عاـ  1950عي أعقاب دخكليا عي كحدة اندماجية

م الضفة الشرقية لنير األردف عي إطار المممكة األردنية الياشمية  .أما قطاع غزة عكانت ديره
مصر ال ي أبقت القكانيف الضريبية الفمسطينية المنسكخة عف القكانيف اإلنجميزية مطبقة بو دكف
غيير  .لكف عي أعقاب حرب حزيراف عاـ  1967اح مت إسرائيؿ الضفة الغربية كقطاع غزة،

كانسجامان م أىداعيا االح بللية أعرغت الكسير مف القكانيف مف مضامينيا بسبب ال مديبلت ال ي
أجر يا عمييا بمكجب أكامر عسكرية م مددة مف االح بلؿ ،كما عرضت ضرائب جديدة أىميا

ضريبة القيمة المضاعة كضريبة األرنكنا كغيرىا ،كما ك بلعبت بمقادير الشرائ كالنسب الضريبية

بما ال يخدـ الظركؼ االق صادية كاالج ماعية لممكمؼ الفمسطيني ،من يكة بذلؾ مكاسيؽ األمـ

الم حدة القاضية بمدـ السماح لمدكلة المح مة ب غيير القكانيف ال ي كانت مطبقة كقت االح بلؿ عي

اإلقميـ المح ؿ ،إال بما ق ضيو مصمحة األخير عقط (ع يؽ ،2013 ،ص . )519سـ بمد ذلؾ

ا ف اؽ باريس االق صادم بيف السمطة الفمسطينية كالجانب اإلسرائيمي ،باإلضاعة إل

مجمكعة

األكامر كالقكانيف لك ازرة المالية (رابي ،2003 ،ص. )108
إف ال مديبلت ال ي أدخمت عم

عرضيا عم

النظاـ الضريبي خبلؿ ع رة االح بلؿ اإلسرائيمي ك ـ

السمطة الفمسطينية خبلؿ الف رات االن قالية أدت إل

كيمكف إيجازىا عم النحك ال الي (حميض ،2006 ،ص: )69-65

المديد مف المشاكؿ القانكنية،

 .1الفروؽ بيف قوانيف الضرائب الضفة الغربية وقطاع غزة :ىناؾ عركؽ بيف (ممدالت
الضرائب ،كبمض أنكاعيا ،كشركع خضكع الضريبة) عي كؿ مف الضفة الغربية كقطاع
غزة مساؿ ذلؾ أنكاع ضرائب البمدية كممدال يا ،حيث فرض أربمة ضرائب بمدية عي

الضفة الغربية ،عي حيف يفرض نكعيف عي قطاع غزة .

 .2الفراغ القانوني  :ىناؾ عراغ قانكني ي ممؽ بالضرائب غير المباشرة المطبقة حسب ما ىك
الكض عميو عي الجانب اإلسرائيمي دكف أف ي ـ شريميا عي السمطة الفمسطينية ،حيث لـ
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قـ السمطة بطم غطية قانكنية لمضرائب غير المباشرة ال ي يجرم طبيقيا حالينا ،كعميو

عنف ىناؾ حاجة إلصدار أمر ب حديد الضرائب غير المباشرة السارية كال مريؼ بيا  .كمف

أمسمة الفراغ القانكني ىك ما يحدث عند مديؿ رسكـ الجمارؾ كضريبة المش ريات ال ي ال

يكجد شري ضريبي يفرضيا ،كانما عرضت عم مس كردات الجانب اإلسرائيمي ،كأصبحت

ألينا مفركضة عم

السمطة الفمسطينية ،كال يكجد أم كضكح عي الفركؽ بيف الرسكـ

الجمركية ،كضريبة المش ريات ،كرسكـ اإلن اج .

 .3تشابؾ الضرائب غير المباشرة  :ىناؾ عدـ كضكح عي المبلقة بيف الضرائب غير
المباشرة ،كىي عي مجمكعيا فرض عم

السم كالخدمات ،عيناؾ شابؾ بيف ضريبة

اإلن اج كالضريبة المضاعة ،كبيف ضريبة المش ريات كالرسكـ الجمركية ،ككذلؾ بيف ىذه

الضرائب كبيف ضريبة القيمة المضاعة ،كىناؾ صمكبة عي حساب الممدالت عم السممة

ال ،ضريبة اإلن اج أـ المضاعة ؟ ،كىناؾ مف السم ما خض
الكاحدة ،مسؿ أييما حسب أك ن
ليما جميمان ،كعي حيف سم أخرل خض لبمض منيا .

 .4تعدد الضرائب التي يدفعيا المموؿ  :ىناؾ المديد مف الضرائب ال ي دع عي السمطة
الفمسطينية ،ىي عي حقيق يا ضرائب مكررة ،كما ىك الحاؿ عي الضرائب المحمية كالضرائب
غير المباشرة ،كعم سبيؿ المساؿ يطمب مف منشطة أعماؿ عمسطينية أف مامؿ م سبلسة
عشر نكعان مف الضرائب كىي ( ضريبة الدخؿ عم

األرباح النا جة مف الممؿ كرأس

الماؿ ،رسكـ جمركية ،رسكـ االن اج ،ضريبة مش ريات ،ضريبة مضاعة عم

الكاردات،

ضريبة عقارات ،ضريبة ممارؼ "غير مكجكدة عي غزة " ،ضريبة رخص ميف ،ضريبة

رخص حرؼ ،نسبة مضاعة عم المش ريات المس كردة ،ضريبة دخؿ عم دخؿ المكظفيف،
ضريبة مضاعة ،ضريبة مضاعة باس خداـ أساس الركا ب لممنشآت المالية كغير ىادعة

لمرب )

سرع عي إصدار قكانيف غير مدركسة كفاية
باإلضاعة إل ما ذلؾ ىناؾ عكض شريمية ك ّ
كغير ناضجة أك م فؽ عمييا بيف المؤسسات كىيئات المج م المدني كذلؾ إباف كقؼ المجمس

ال شريمي الفمسطيني عف الممؿ منذ الماـ  2007كح

اآلف ،حيث بمغت عدد الق اررات بقانكف

ال ي أصدرىا الرئيس الفمسطيني منذ مطم الماـ  2007كح

نياية  )113( 2014قرار بقانكف،

كأف عدد الق اررات ذات البمد االق صادم كالمالي منيا بمغت 42قرار  .ك كزعت ىذه بيف  7ق اررات

عي المجاؿ ال جارم ك 35قرار عي المجاؿ المالي (بما عييا ق اررات إصدار المكازنة) ( .ماس
كآخركف ،2015 ،ص)5
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عم

سبيؿ المساؿ ،قانوف ضريبة الدخؿ وتعديالت المتتالية حيث أصدر الرئيس

الفمسطيني ب اري  11آذار  2014ق ار نار ب مديؿ قانكف ضريبة الدخؿ الذم صدر بقرار بقانكف (رقـ
 8لماـ  ،) 2011كىذا ىك ال مديؿ الساب الذم ط أر عم قانكف ضرائب الدخؿ منذ الماـ . 2007
أم أف الحككمات الفمسطينية قامت ب مديؿ قانكف ضريبة الدخؿ مرة عي كؿ سنة بالم كسط خبلؿ

السنكات السب الماضية  .إذ صدرت  3ق اررات بقكانيف عي  2009 ،2008 ،2007ـ بمكجبيا
إج ار

مديبلت عم قانكف الدخؿ األصمي الذم أصدره المجمس ال شريمي عي الماـ  . 2004سـ

صدر عي الماـ  2011قرار بقانكف ألغ قانكف ضريبة الدخؿ األصمي ك مديبل و ،ككض مكانو
قانكنان جديدان  .سـ قاـ مجمس الكز ار بنصدار ق ارريف عي الماـ  2012عدؿ عييما الشرائ كالنسب

شكؿ قرار بقانكف أيضنا ،ال بؿ ك بطسر رجمي

الضريبية  .كأخي نار جا ىذا ال مديؿ الجديد عم

(ماس كآخركف ،2014 ،1ص. )61

إف كا ر ال مديبلت يفقد القانكف ىيب و ،ك سير ساؤالت حكؿ طريقة ال مامؿ م كاحد مف

أىـ القكانيف االق صادية عي الببلد ،كذلؾ يقمؿ مف اح راـ المكاطنيف كال زاميـ بو  .كلقد كاجيت

ال مديبلت ان قادات شديدة حاؿ صدكرىا مف الخب ار القانكنييف كمف خب ار الضرائب عم حد سكا ،
ك ناكلت االن قادات أصمدة مخ مفة منيا ضمؼ الصياغة القانكنية كالمغكية ،مرك انر بالغمكض كعدـ
الكضكح ،بؿ ضارب المقاصد ،كاآلسار السمبية المح ممة عم النشاط االس سمارم (ماس كآخركف،1

 ،2014ص ،) 61كما كانت ممؾ ال شريمات م مارضة بشكؿ جسيـ م

ك س يدؼ دائمنا ذات النصكص  .كظيرت الفكض عي ال شري أيضنا بالمبلقة م
شجي االس سمار (ماس كآخركف ،2015 ،ص. )6

بمضيا البمض،

مديبلت قانكف

ك فؽ الباحسة م أف ما سبؽ أكرث األراضي الفمسطينية كضمنا جمؿ إدار يا الضريبية

ماني الكسير مف السمبيات سكا عي مامميا م الجميكر ،ك عي قدر يا عم

عرض االل زاـ

الضري بي عم المكمفيف أك عي قدر يا عم رعد خزينة السمطة الكطنية الفمسطينية باألمكاؿ البلزمة
لمقياـ بكاجبا يا  .كما جمميا عاجزة عف ال نفيذ السميـ لمقكانيف الضريبية سارية المفمكؿ ،كمف سـ

أعشميا عي نفيذ السياسات الضريبية البلزمة ل حقيؽ األىداؼ االج ماعية كاالق صادية المنشكدة
(ع يؽ ،2013 ،ص. )520

خامساً :قانوف تشجيع االستثمار واإلعفاءات الضريبية
أصدر رئيس السمطة الفمسطينية عي عاـ  2011ق ار انر ب مديؿ قانكف شجي االس سمار رقـ 1

لسنة  ،1998كىك ال مديؿ الساني بمد مديبلت  ،2004ك يدؼ ال مديبلت بحسب ك ازرة االق صاد
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الكطن ي إل
يمي :

حفيز المزيد مف االس سمارات عي االق صاد الفمسطيني ،كيؤخذ عم ال مديؿ الجديد ما

 .1يؤخذ عم
يؤخذ عم

ال مديؿ الجديد إغفالو المشاري الصغيرة كعدـ إدراج حكاعز خاصة بيا ،كما
القانكف اق صاره عم

اس خداـ مميار رأس الماؿ كمحدد لمحصكؿ عم

اإلعفا ات ،كبالرغـ مف كجكد ممايير أخرل قد ككف عمالة عي حفيز االس سمارات مسؿ نكع
القطاع الذم يممؿ بو المشركع كمساىم و عي ال شغيؿ ،كقدر و عم

كالمنطقة الجغراعية ،كغيرىا مف المكامؿ .
 .2رع ال مديؿ الحد األدن

خمؽ عرص عمؿ،

لرأس ماؿ الشركات المسجمة حديسان مف  100ألؼ دكالر إل

 250ألؼ دكالر كشرط لبلس فادة مف اإلعفا ات الضريبية ،كىذا يؤسر سمبان عم

أعداد

الشركات حيث يذكر أف نصؼ عدد الشركات المسجمة لدل ك ازرة االق صاد الكطني يقؿ

رأسماليا عف  100ألؼ دكالر .

 .3مامؿ ال مديؿ الجديد م ال كسمات عي المشاري القائمة باع بارىا مشاري حديسة ي ـ
منحيا إعفا ات كمية ،شريطة أف زيد قيمة ال كسمات عف  100ألؼ دكالر (ماس

كآخركف ،2011 ،1ص. )41-40
كما قاـ الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني كسمطة النقد بنج ار مس

األجنبية ىك األكؿ مف نكعو عي األراضي الفمسطينية ،ك كصؿ المس

إل

لبلس سمارات

أف إجمالي رصيد

االس سمارات األجنبية عي عمسطيف بمغ  1586مميكف دكالر عي نياية الماـ  ( 2009ماس كآخركف،

 ،2010ص. )49
قكض الجيكد الرامية ل حصيؿ
كما أف اإلعراط عي اإلعفا ات الضريبية الدائمة كالمؤق ة ّ
اإليرادات  .ك سـ اإلعفا ات الضريبية الحالية باإلعراط عي سخائيا كبال مقيد بدكف ضركرة ،كىناؾ
شككؾ عي إمكانية نجاحيا  .ك قدر كاليفيا بنسبة راكح بيف  ٤,٠ك  % ٥,١مف إجمالي النا

غالبا لمشاري
بل .عاإلعفا ات الضريبية من
المحمي ،كمف الم كق أف ر ف بدرجة أكبر مس قب ن
ن
حقؽ ربحية عالية كانت س قاـ عم أم حاؿ .كىي عرضة إلسا ة االس خداـ ،كاحداث شكىات،
ك مقيد اإلدارة الضريبية  .ك بالرغـ مف اى ماـ السمطات بنصبلح الحكاعز الضريبية ،عنف أصحاب
المصال الشخصية كاالع بارات السياسية قد مكنكا ح

اآلف مف الحفاظ عم ىذه الحكاعز ،ح

عي خضـ الضغكط الخطيرة ال ي مرضت ليا المالية المامة لمسمطة الفمسطينية ( ديكنفالد كآخركف،

 ،2013ص.)15

77

ك بلحظ الباحسة أف المس فيد مف مؾ اإلعفا ات كبشكؿ كبير ىي المشاري

كاالس سمارات األجنبية ،بينما المشاري

الفمسطيني كانت األقؿ حظان .

الصغيرة كال ي شكؿ ممظـ المشاري

الكبيرة

عي االق صاد

سادساً  :التيرب الضريبي
إف االع دا عم الماؿ الماـ مف خبلؿ ما يمرؼ بال يرب الضريبي يشكؿ أحد أىـ صكر

كأشكاؿ الفساد ،نظ انر لما يشكمو مف اع دا عم حؽ مزدكج لكؿ مف الدكلة كاألعراد ،عبالنسبة لمدكلة
ىك اع دا عم حؽ مف حقكقيا كايرادا يا ،كمف جانب األعراد عيك يحرميـ مف ال م
الماؿ الماـ الذم لك لـ ي ـ االع دا عميو ل ـ سخيره عي الصال

الماـ عم

بسمرة ىذا

صكرة خدمات

لممكاطنيف (عبلكنة ،2011 ،ص. )2
كأشكاؿ ال يرب الضريبي جم بػيف غيػر المسػجميف كالمسػجميف غيػر المم ػزميف كالم بلعبػيف

بػ ػػدع الض ػ ػرائب ،كىنالػ ػػؾ نسػ ػػبة ضػ ػػئيمة مسػ ػػجمة كمم زمػ ػػة بالػ ػػدع ال مػ ػػدل ( % 50ك ازرة الماليػ ػػة،

 ،2014ص  .)178كعم ػ إسػػر ذلػػؾ ال جػػاكز إي ػرادات ض ػريبة الػػدخؿ  % 7مػػف قيمػػة االي ػرادات
الفمس ػػطينية (الحي ػػاة االق ص ػػادية ،2015 ،ص ،)20ك ػػدني اإليػ ػرادات الجمركي ػػة أيضػ ػان كال ػػذم س ػػي ـ
شرحيا الحقان عي المبحث الساني مف ىذا الفصؿ .

كاذا ما قكرنت نسبة مساىمة ضريبة الدخؿ عي عمسطيف بدكؿ أخرل عسنجدىا أيضنا

منخفضة جدان  .أنظر الجدكؿ اآل ي :

جدوؿ ر) 5-2
مساىمة ضريبة الدخؿ لعدة دوؿ 2009
الدولة

إيرادات ضريبة الدخؿ ر %مف اإليرادات اإلجمالية)

إيرادات ضريبة الدخؿ ر %مف اإليرادات الضريبية)

فمسطيف

5

6

األردف

16.9

26.6

مصر

27.8

49.2

لبناف

15.5

20.4

الجزائر

59.7

63.7

ألمانيا

16.5

40.6

اليوناف

20.7

39.5

إسرائيؿ

26.3

41.6

تركيا

26.5

31.6

المصدر :أحمد قباجة ،اإلس دامة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية :ال جربة ال اريخية كاآلعاؽ المس قبمية ،مميد أبحاث
السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،القدس ك راـ اهلل -عمسطيف ،2012 ،ص . 35
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كيمكد انخفاض إيرادات ضريبة الدخؿ إل

ار فاع نسب ال يرب الضريبي عي ممظـ

قطاعات الميف الحرة ،ألنو مف الصمب حديد الدخؿ الم حقؽ مف مزاكلة مينة كالطبيب أك
المحاماة ألف الشخص المزاكؿ ليذه المينة يس طي أف يبي سمم و مف غير عا كرة سبت ذلؾ .
باإلضاعة إل أنيـ يبيمكف سممة خاصة ىي الممرعة كىي سممة صمب حصرىا ك قديرىا  .عمذلؾ

يجب كض نظامنا خاصنا ل قدير دخكؿ المامميف عي الميف الحرة (قباجة ،2012 ،ص. )40

كما يساعد عم كجكد ظاىرة ال يرب الضريبي ك فاقميا أسباب عديدة كم نكعة ،منيا يمكد

لئلدارة الضريبية كمنيا يمكد إل المكمفيف أنفسيـ ،كأيضنا ضمؼ النظاـ الضريبي ،كضمؼ أنظمة

المكاعحة ،مسؿ باآل ي (عبلكنة ،2011 ،ص: )27–19،26

 .1مدد ك نكع األطر القانكنية الناظمة لمضرائب عي عمسطيف خمؽ إرباكنا لدل المكمفيف،
كأضمؼ قدر يـ عم

ممرعة اليدؼ مف ىذه القكانيف ،باإلضاعة إل

مدد اإلدارات

الضريبية ،ال ي يشكؿ كؿ منيا جسما مس قبل قائما بذا و ،إل جانب مدد الضرائب ال ي

يدعميا المكمفكف ،ككؿ ذلؾ يؤدم إل ا ساع ظاىرة ال يرب الضريبي .

 .2الخمؿ الذم مانيو المؤسسات المسؤكلة عف حصيؿ الضرائب كالرسكـ ،مف إشكالية
النقص عي المكارد البشرية كاإلمكانيات المادية كال جييزات الفنية ،كغياب ال نسيؽ عيما بينيا

عي الممؿ ،كبينيا كبيف المؤسسات الحككمية االخرل

 .3المقكبات ال ي ي بناىا القانكف ليست رادعة مف الناحية المادية أك الممنكية ،عقد يككف المبمغ
الذم يرب المكمؼ مف أدائو يفكؽ مبمغ الغرامة ،كبال الي لف ردعو المقكبة عف ال يرب

مرات أخرل .

 .4عدـ كجكد دائرة دقيؽ كل

ميمة الفحص كال حقؽ مف مدل مطابقة ق اررات مطمكر

ال دقيؽ لمقانكف ،عغياب مسؿ ىذه الجية الرقابية يجمؿ ق ار نار ال قدير جزاعية كمخالفة لمقانكف.

 .5ظاىرة جريمة المحاسب القانكني عي مساعدة المكمفيف عم

ال يرب ،كمسبلن عي إعطا

شيادة عم صحة بيانات حسابات خ امية كميزانيات لمنشطة أعماؿ دكف قيامو بالمراجمة

المطمكبة أك أنيا ال مكس الكض المالي الصحي لممنشطة .

 .6ضمؼ الزيارات الميدانية مف قبؿ مطمكرم ال قدير عم

الرغـ مف نفيذىا ،كعدـ ناسب

عدد مطمكرم ال قدير الذيف قدر عددىـ ب (  ) 88مقدر ضريبة ،م عدد الممفات ال ي

قدرت حسب ممسؿ ك ازرة المالية ب ( )112000ممؼ ،ىذا إل جانب اإلشكالية الم ممقة
بالضمؼ عي م ابمة ممفات المكمفيف كعحصيا باس مرار لكشؼ الممفات الكىمية .
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 .7بيئة الممؿ غير النزيية ك االج ار ات غير الشفاعة عي إدارة الضرائب زيد مف عرص
الفساد ،كيشكؿ بنا عبلقات شخصية كمصمحية بيف مطمكرم الضرائب مف جية كبيف

المكمفيف بدع الضرائب أك مندكبييـ مف مدققي الحسابات مف جية أخرل إل

بركز

مظاىر كصكر لمفساد عي ىذا المجاؿ .كبشكؿ خاص عندما يمن مسؤكلك جم الضرائب

سمطات قديرية كاسمة (الحياة اق صادية ،2015 ،ص. )20

 .8قصير عي الم ابمة لدل الدكائر الضريبية ،كاك فائيا بما لدييا مف مممكمات كبيانات كال
سم لمحصكؿ عم مممكمات إضاعية .

 .9أف ك ازرة المالية ال قكـ ب كزي عادؿ لمكظفييا عي مراكزىا الضريبية حيث كجد اعداد
كبيرة عي مراكز ضريبية ذات كساعة سكانية عالية كأخرل قميمة المدد رغـ أنيا مناطؽ ذات

مراكز سكانية مر فمة ( .القدس االق صادم ،2013 ،ص. )19

 .10ع دـ كجكد آليات كخطط عي الدكائر الضريبية لزيادة الجباية المحمية بشكؿ عاـ ،كمف
الميف الحرة بشكؿ خاص ،حيث ينمدـ الكشؼ الميداني عم قطاع الميف الحرة مف قبؿ
مكظفي الدكائر الضريبية ككذلؾ انخفاض الداعمية ألكلئؾ المكظفيف لم ابمة ىذا القطاع لما

ي طمبو ذلؾ مف ار فاع الكفا ة المينية كىي غير م كعرة بطكلئؾ المكظفيف .

 .11راخي م خذك القرار بك ازرة المالية كاإلدارات المامة لمضرائب عف ال شدد عي ال مامؿ م
قطاع الميف الحرة ،كاالك فا بزيادة حصيؿ الضرائب السيمة مساؿ الضرائب عم

كالسجائر كالمس كردات ،كبغض النظر عف حقيؽ المدالة الضريبية .

 .12المكامؿ النفسية كاالج ماعية لذكم الميف الحرة كأسرىا البارز عم
مساؿ الحفاظ عم

ال بغ

عدـ االل زاـ الطكعي،

مس كل عالي مف الحياة االج ماعية ،كعامؿ ربط الضريبة باالح بلؿ

كعدـ االر ياح لزيارة مكظفي الضرائب .

 .13عدـ السقة عي إدارة األمكاؿ المامة كالفساد كالمحسكبيات كالفكض مف أعم مسببات عدـ
االل زاـ الضريبي (حماد ،2004 ،ص. )246-244

 .14ال كجد عدالة ضريبية عي المج م الفمسطيني ،حيث ال يدع الضريبة سكل نسبة قميمة مف
المكاطنيف ما خمؽ شمك نار لدل المكاطنيف المم زميف بطنيـ أقؿ حظنا مف غير المم زميف

ضريبينا (القدس االق صادم ،2013 ،ص. )19

سابعاً  :ارتفاع نسبة التيريب في السوؽ
إف عدـ سيطرة السمطة عم

الحدكد الفمسطينية جمؿ ال يريب مف كال

إسرائيؿ

كالمس كطنات اإلسرائيمية مصد نار آخر مف مصادر الخسارة الكبيرة لئليرادات ،حيث أنو عي ار فاع
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مس مر  .كعي دراسة لؤلكنك اد قدرت قيمة البضائ الميربة ما بيف  % 25ك 35 %مف مجمكع
كاردات األرض الفمسطينية المح مة .كعي الحاالت ال ي ككف عييا البضائ الميربة من جة عي
إسرائيؿ ،فقد السمطة الكطنية إيرادات الضريبة عم

القيمة المضاعة كالضريبة عم

المش ريات

(الحياة االق صادية ،2014 ،ص. )19
كعم سبيؿ المساؿ ال الحصر ،سي ـ ال طرؽ لحال يف مف ال يريب مسؿ باآل ي:
 )1تيريب السجائر :
فقد خزينة السمطة ما يقارب  500مميكف شيكؿ سنكينا ن يجة ل يريب السجائر ،حيث

أشارت دراسات مخ مفة إل أف أكسر مف  %40مف السجائر المكجكدة عي السكؽ الفمسطينية ىي

سجائر ميربة ،ك أف  45مميكف عمبة سجائر سنكيان باع عي األسكاؽ بدكف دع ضرائب ،كىك ما
يؤسر سمبان عم ايرادات السمطة كبال الي حيث يكبدىا خزينة الدكلة خسائر قارب  2مميكف شيكؿ

يكمينا (شبكة الحرية االخبارية.)2014 ،
 )2تيريب وتبيض التمور :

عي منطقة األغكار ناعس قرل عمسطينية م المس كطنات اإلسرائيمية عي زراعة ال مكر .

إال أف مؾ المناعسة ي ـ مكاجي يا مف خبلؿ يريب مكر مف المس كطنات إل

أسكاؽ الضفة

الغربية ،ك غميفيا كبيميا بطسما عربية خدع المس يمؾ الفمسطيني عم أنيا ان اج مزارع كشركات

عمسطينية  .قكـ بذلؾ سمسمة حمقات بد ان مف شركات إسرائيمية مرك انر ب جار كشركات عمسطينية،

رغـ كجكد قانكف يجزـ ال مامؿ م المس كطنات بطشكالو كاعة ،مس غميف ضمؼ رقابة السمطة

الفمسطينية مف خبلؿ كزار ا الزراعة كاالق صاد كعدـ كاجد الضابطة الجمركية عي بمض األماكف،

كسبت كجكد بييض عي ال مكر مف خبلؿ كجكد أسما لشركات عديدة عم عمب ال مكر ال ي ليس

بل عف إس غبلؿ المنطقة (ج)
ليا أم كجكد عم أرض الكاق أك عي سجبلت ك ازرة االق صاد ،عض ن
الغير خاضمة لسيطرة السمطة عي ال يريب (ككالة كطف لؤلنبا . )2014 ،

كعؽ بيانات ك ازرة الزراعة ،عنف حجـ اإلن اج الفمسطيني مف ال مكر خبلؿ مكسـ  2013بمغ

قرابة 3200طف ،ك ـ صدير حكالي  2000طف منيا ،بينما بق لمسكؽ المحمية  1200طف ،إال
أف ذلؾ غير و
كاؼ ل مبية اح ياجات السكؽ المحمية ال ي ح اج إل  6000طف مف ال مكر عي أقؿ
قدير  .كحسب كزارة الزراعة ،عنف حجـ اس يراد ال مكر مف الجانب اإلسرائيمي يبمغ  1000طف

عم مدار الماـ (ككالة كطف لؤلنبا .)2014 ،

81

كىنا نكه الباحسة إل

أف السكؽ يح اج إل

 3800طف مف ال مر قريبنا ،كال ي لـ ي ـ

اس يرادىا بشكؿ رسمي ،إذ ـ يريبيا عبر المس كطنات ،كىك ما أسر سمبان عم اإليرادات الضريبية
الخاصة بالسمطة ،كبذلؾ كاف لمدـ سيطرة السمطة الفمسطينية عم حدكدىا أسر سمبي عممية عم

ال يريب عي السكؽ ،حيث عمؿ عم زيادة ال يريب األمر الذم خفض مف اإليرادات الفمسطينية .

ثامناً  :تدني القاعدة الضريبية
ماني منظكمة اإليرادات الضريبية الفمسطينية مف ضمؼ عي ممدالت الجباية ك دني

القاعدة الضريبية ،كنمني بالقاعدة الضريبية كاعة األصكؿ كالمناصر كاألنشطة الخاضمة لمضريبة

) ،(ITEP, 2011, P.1كيؤسر دني القاعدة الضريبية سمبنا عم المبالغ المجباة مف ىذه الضريبة،
كبال الي نخفض ممدالت الجباية الفممية عف ممدالت الجباية المف رضة بالشكؿ الذم يؤسر سمبنا
عم حصيمة اإليرادات الضريبية الفمسطينية.

كيمكد ذلؾ إل النظاـ الضريبي كال يرب الضريبي ك يرب السكؽ الذم ـ ذكرىـ باإلضاعة

إل البنكد ال الية :
.1

مشاكؿ وعقبات تسوية وتسجيؿ ممكية األراضي في الضفة الغربية :
إف سجيؿ األراضي لو أبماد سياسية كاق صادية كمالية جمة ،عصراعنا م إسرائيؿ ىكا

صراع عم

األرض ك سبيت ممكي يا أساسي ،كما كأف مؾ األراضي المطكبة ي ـ االس فادة منيا

كضمانات لقركض يحرؾ االق صاد ،باإلضاعة إل جباية الرسكـ المالية منيا  .كعي حالة القياـ
بحممة كطنية شاممة ل سجيؿ كاعة األراضي "أ ك ب" خبلؿ  5سنكات ،عنف المائد الضريبي ي جاكز
 150مميكف دكالر سنكينا كسي ـ شغيؿ  5000ميندس كمساح إدارم (ماس ،2013 ،2ص.)20
ممؽ بطعماؿ سكية ك سجيؿ األراضي ،كىذه

كيسرم عي األراضي نحك  26شري

ال شريمات مكركسة مف السمطات المسمانية كاإلنجميزية كاألردنية ال ي حكمت األراضي الفمسطينية
عي القركف الماضية .كما كيبمغ المدد الحالي لمكظفي سمطة األراضي كدكائر الطابك ال ابمة ليا عي

المحاعظات الفمسطينية حكالي  480مكظفنا ،كرغـ ضاعؼ ىذا المدد مقارنة بالكض قبؿ 5
سنكات إال أنو ما زاؿ أقؿ مف المس كل المطمكب عي ظؿ الكـ الكبير مف المياـ المنكطة بيذه

المؤسسة عي مجاؿ سكية كمس ك سبيت ممكية األراضي الخاصة كادارة األراضي المامة( .ماس
كآخركف ،2013 ،1ص . )44،48
لقد بمغت األراضي المسجمة لدل السمطة الكطنية مف األراضي الكاقمة عي مناطؽ "أكب"
(كال ي ىي حكالي  % 40مف أراضي الضفة الغربية) عقط أقؿ %20مف ىذه األراضي مسجؿ
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بشكؿ نيائي كصدر بو ككشاف طابك ،يمكد ذلؾ ال دني عي ال سجيؿ إل ال يرب مف قبؿ المكمفيف

باإلضاعة إل اآل ي (ماس ،2013 ،2ص: )20
أ.

ىنػاؾ مشػاكؿ خاصػة مػ قضػايا كرسػة األ ارضػي  :مشػاكؿ قسػيـ األرض إلػ قطػ صػػغيرة،
كمشػػاكؿ غيػػاب الكرسػػة  .ي كجػػب طػػكير أسػػاليب كطػػرؽ مب ك ػرة لحػػؿ ىػػذه اإلشػػكاليات (بمػػا
عييا دراسة إمكانية عرض حد أدن مخ مؼ لمساحة األرض القابمة لم سجيؿ) .

ب .ىن ػػاؾ قي ػػكد عمػ ػ ح ػػؽ االط ػػبلع عمػ ػ ممف ػػات س ػػجيؿ األ ارض ػػي :الح ػػؽ محص ػػكر ب ػػالمبلؾ
يحصؿ عم االطبلع .

كالكرسة عقط ،إذ يح اج الطرؼ السالث إل قرار محكمة ح

أما المنطقة (ج) البالغة حكالي  %60مف مساحة الضفة الغربية ،بمغت مساحة األراضي
ال ي لـ جر عمييا أعماؿ ال سكية عي مؾ المنطقة حكالي  2.345كـ مرب  ،أك ما نسب و %68
مف مؾ المنطقة .كذلؾ يمكد إل

اإلج ار ات ال ي فرضيا سمطات االح بلؿ ل قميؿ حكاعز

المكاطنيف الفمسطينييف عي المنطقة (ج) ل سجيؿ أمبلكيـ

ص: )46
أ.

كمنيا (ماس كآخركف،2013 ،1

ار فاع رسكـ سجيؿ األراضي مقارنة م مسيبل يا عي مناطؽ السمطة إذ بمغ  %5مف قيمة

األراضي المنكم سجيميا .

ب .خميف قيمة مؾ األراضي ي ـ مف قبؿ المخمنيف المامميف عي دكائر األراضي اإلسرائيمية
ك كمفة ىذا ال خميف مر فمة أيضنا .

ت .ار فاع المساحة الدنيا لمحصة القابمة لمفرز كذلؾ لم كس عي عمميات سجيؿ األراضي
كعرزىا بطسما مالكييا ،كال ي بمغ  10دكنمات ،مما يمد مطمبنا مجيزينا بسبب عدـ مكف
صغار الفبلحيف كأصحاب األراضي عي المديد مف الحاالت مف ام بلؾ ىذه المساحة

كعيما يمي جدكؿ يكض األراضي المسجمة كغير المسجمة عي الضفة الغربية :
جدوؿ ر) 6-2
أرقاـ تقريبية لمساحة وتوزيع األراضي المسجمة وغير المسجمة في الضفة الغربية
البياف

الضفة الغربية

2

كـ

2

منطقة أ

2

%

كـ

المساحة الكمية

5700

100

1000

100

أراضي مسجمة

1900

33

500

50

300

أراضي غير مسجمة

3800

67

500

50

950

منطقة ب

2

منطقة ج

%

كـ

1250

100
24

1100

76

2350

%

%

كـ

3450

100
31
69
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 .2بند صافي اإلقراض :
أدل ال خمؼ عف سديد المس يمكيف لفكا ير المياه كالكيربا عبر مركر السنيف إل

الديكف عم

راكـ

البمديات كالمجالس القركية لصال شركات كزي الكيربا كسمطة المياه الفمسطينية

ال ي قكـ بدكرىا بش ار ىذه الخدمات مف إسرائيؿ كن

عف ىذا ال خمؼ ما يمرؼ ببند " صاعي

اإلقراض " عي مكازنة السمطة الفمسطينية  .كىذا البند ىكا المبالغ ال ي س قطميا إسرائيؿ مباشرة مف

إيرادات المقاصة ل سديد الديكف الفمسطينية جاه شركة الكيربا القطرية اإلسرائيمية كشركة "مكركت"

اإلسرائيمية ال ي زكد المياه .كقد ش ّكؿ صاعي اإلقراض عبئان كبي انر عم مكازنة السمطة الفمسطينية
عم

عبر السنكات الماضية  .بمغ صاعي اإلقراض عي الماـ  2003حكالي  173مميكف دكالر،

كار ف إل

 535مميكف دكالر عي الماـ  2007عم

إسر االنقساـ ،سـ بدأ بال ناقص ح

( 2011ماس كآخركف ،2016 ،ص ،)26كلكنو عاد إل
مميكف دكالر عي ( 2015البيانات ال راكمية. )2015،

االر فاع سانية ككصؿ إل

عاـ

300.5

و يعزى السبب في ذلؾ إل اآلتي :
أ .عدـ ال زاـ المش ركيف ب سديد عكا ير الكيربا كالمياه ،بما عييـ ام ناع عدد كبير مف سكاف
القرل كالمخيمات عف دع المس حقات الم ر بة عمييـ كميان .

ب .يضاؼ إل ذلؾ سرقات المياه كالكيربا

ت .الفاقد الفني المر ف لمكيربا كالمياه بسبب ضمؼ البنية ال ح ية لمشبكات  .ك فيد البيانات
ال قديرية أف نسبة الفاقد الفني صؿ إل  %10عي الكيربا كحكالي  %40عي المياه .

ث .عدـ كفا ة البمديات عي حصيؿ أسماف المياه كالكيربا كعجزىا عف إدارة ىذا الممؼ (ماس
كآخركف ،2016 ،ص. )27
وفي الختاـ لقد أسرت مجمكعة مف المحددات الداخمية سمبنا عم إيرادات السمطة الفمسطينية منيا

ضمؼ القطاعات االق صادية  .كأيضنا االنقساـ السياسي الذم حاؿ دكف نفيذ خطط ال نمية السبلسة
ال ي كضم يا السمطة كالمديد مف القكانيف ذات الطاب

االق صادم كالمالي ،و مدد القكانيف

الضريبية ال ي نظـ عممية عرض كجباية الضرائب عي عمسطيف ،باإلضاعة إل الفكض ال شريمية
مف بمد االنقساـ ،السخا المفرط عي اإلعفا ات الضريبية ،ك مدد اإلدارات الضريبية كالضرائب

ال ي يدعميا المكمفكف ،كنقص المكارد البشرية كاإلمكانيات المادية كال جييزات الفنية لدل الدكائر

الضريبية ،كغياب ال نسيؽ عيما بينيا عي الممؿ ،كبينيا كبيف المؤسسات الحككمية األخرل ،جميميا
باإلضاعة إل ضمؼ طبيؽ المقكبات ال ي ي بناىا القانكف كؿ ذلؾ أدل إل ا ساع ظاىرة ال يرب

الضريبي .
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المبحث الثاني
المحددات الخارجية
تمييد :
إف إيرادات السمطة الفمسطينية ال طسر بالمحددات الداخمية عقط بؿ ىناؾ مجمكعة مف

المحددات الخارجية ال ي نمكس بشكؿ سمبي عم اإليرادات ك مسؿ باالح بلؿ اإلسرائيمي المحدد
األىـ إليرادات السمطة الفمسطينية لسيطر و عم

الممابر كالحدكد

ك حكمو بال جارة الخارجية

الفمسطينية كبمنطقة ج ،كما يسببو مف سرب مالي ناجـ عف إيرادات المقاصة ك سربات أخرل
منيا رسكـ ممبر الكرامة كالمخالفات المركرية لممكاطنيف الفمسطينييف
كالمساعدات ال ي عشمت عي ال مكيض عف مساكئ السياسة اإلسرائيمية .

 .باإلضاعة إل

المن

أو ًال :اتفاؽ باريس االقتصادي
المكق عي  29نيساف  1994الممحؽ االق صادم ال فاقية أكسمك ،كىك
يشكؿ ا فاؽ باريس ي
ا فاؽ ماقدم يحكـ المبلقات االق صادية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لمرحمة ان قالية مؤق ة
ن يي عاـ  1999ليحؿ محمو ا فاؽ دائـ ،إال أنو أصب أمر كاق ي ـ ال مامؿ بو إل اآلف .

جا اال فاؽ لينظـ كبال دري اس مادة االق صاد الفمسطيني لما سمب منو مف صبلحيات

كمكارد اق صادية خبلؿ سنكات االح بلؿ السب كالمشريف ال ي مضت  .كلـ يحقؽ اال فاؽ كؿ ما
صبك إليو السمطة الفمسطينية عي المجاؿ االق صادم ،كانما ش ّكؿ انمكاسنا لما كاف يمكف الحصكؿ

عميو عي المرحمة الحالية كال ي ار طت حبلن سياسيان مرحميان  .كلـ يمطي االق صاد الفمسطيني ألنو لـ

يكف يممؾ شيئان يمطيو ،بؿ حصؿ عم ما يمكف حصيمو (عبلكنة ،1994 ،ص. )181
كذكر عي اال فاؽ أنو ييدؼ إل

قكية القاعدة االق صادية لمجانب الفمسطيني ،كاعطائو

الفرصة لممارسة حقو عي ا خاذ القرار االق صادم كعقنا لخط و الخاصة لم نمية كخمؽ مناخ اق صادم

أعضؿ لمشمبيف  .كبالرغـ مف اح كا البرك كككؿ عم بمض الجكانب اإليجابية ،إال أنو لـ يكف عي

مجممو لصال الشمب الفمسطيني عقد نجحت إسرائيؿ عي إيجاد آلية مكنيا مف سمب اس قبللية

القرار االق صادم الفمسطيني ،كال دخؿ عي شؤكف االق صاد الفمسطيني (عكر اني كمكحكؿ،1995 ،

ص . )71كذل ؾ بما عيو مف سغرات كخاصة ال ي ضبط السمكؾ اإلسرائيمي عند ال طبيؽ ،عاال فاؽ
حقؽ مكاسب لمجانب اإلسرائيمي أكسر مف الجانب الفمسطيني كعمؿ عم الحد مف حقكؽ السمطة

كصبلحي يا .كاضاعة إل

ذلؾ ضمف مكاعقة عم
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قديـ االع بارات االق صادية عم

االع بارات

السياسية عاع رض الجانب اإلسرائيمي إمكانية طكير المبلقات االق صادية دكف ربطيا عمميان بالناحية
السياسية  .كىذا ليس بالممكف كذلؾ ألف إسرائيؿ ح

لك اع رضت مبدأ حسف النية عننيا مارس عي

الغالب الضغط عم الفمسطينييف بطم شكؿ ،ع س غؿ الجانب االق صادم لمضغط عم الفمسطينييف

سياسينا ككسي نار ما قامت باح جاز مس حقات السمطة المالية (الشمة ،2005 ،ص)74-73
ك يح كم اال فاؽ  11مادة،

طرؽ األكل إل إطار كنطاؽ اال فاؽ ،ك مال المادة السانية

مياـ كبنية المجنة االق صادية المش ركة ،ك نظـ المكاد األربمة ال الية سياسة كضرائب االس يراد

كالمسا ئؿ النقدية كالضرائب المباشرة كغير المباشرة عم االن اج المحمي  .أما المكاد الم بقية عيي
ممؽ بال ماكف كال نسيؽ عي مجاالت الممؿ كالزراعة كالصناعة كالسياحة كال طميف  .كىذه المكاد

األخيرة ليا طاب عاـ كال ح كم عم ال زامات محددة أك أف ممظـ ما طرؽ إليو ال ي ـ طبيقو

عم أرض الكاق (ماس ،2011 ،2ص.)2

وفيما يمي تحميؿ الواقع التطبيقي لمواد اتفاقية باريس االقتصادية الخاصة باإليرادات :
ر المادة الثانية ) المجنة االقتصادية المشتركة

.1

م بر ىذه المادة مف أىـ المكاد المنظمة لمبرك كككؿ ،كىي ممؽ ب شكيؿ الجانباف لمجنة

اق صادية عمسطينية – إسرائيمية مش ركة لم ابمة نفيذ البرك كككؿ ،كممالجة المشاكؿ الم ممقة بو
كال ي قد برز عند ال طبيؽ ( كأشير إلييا عيما بمد بػ " . ( "JECكما نصت المادة عم إمكانية
شكيؿ لجاف عرعية م خصصة أينما كجد ضركرة لذلؾ .كعي الكاق

ـ شكيؿ الػ " "JECبمد كقي

بل اج ماعا يا الدكرية بمد إنشا دكائر
برك كككؿ باريس كضمت مخ مؼ القطاعات ،كبدأت عم ن
السمطة الكطنية الفمسطينية المخ مفة  .كلكف م اندالع ان فاضة األقص

عمؿ المجنة كجمي المجاف الفرعية (الشميبي،2013،ص.)1
.2

عي عاـ  2000كقؼ

ر المادة الثالثة ) الضرائب واالستيراد
لقد أعط

اال فاؽ االق صادم السمطة الفمسطينية بمض الصبلحيات عي مجاؿ ال جارة

الخارجية ،كلكف عي نفس الكقت أعط إسرائيؿ الحؽ كالصبلحية لم دخؿ عي الضرائب كسياسات

االس يراد لكي ضمف إبقا األسكاؽ الفمسطينية مف كحة أماـ المن جات اإلسرائيمية(،أبكمدلمة،2008 ،
ص )159مسؿ باآل ي :
أ.

م

السمطة الفمسطينية بحرية حديد ممدالت الجمارؾ كالرسكـ كالضرائب عم

المس كردة ضمف سبلسة قكائـ حديدىا ( )A1,A2,Bباإلضاعة إل

الرازؽ ،2002 ،ص ،)10كع

السم

السيارات (عمر عبد

المجاؿ الس يرادىا مف جيات كبمداف مف الدكؿ عربية

كاإلسبلمية كخاصة مف األردف كمصر (أبك مدلمة ،1996 ،ص . )63عم
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أف يقكـ

الطرعيف الفمسطيني كاإلسرائيمي مف خبلؿ لجنة عرعية م خصصة عي الػ " "JECباال فاؽ
عم

الكميات كعقان الح ياجات السكؽ الفمسطيني  .كيف رض أف قكـ المجنة بمراجمة

ال قديرات الخاصة بحاجة السكؽ الفمسطيني كؿ س ة أشير ،إال أنو عمميان لـ ي ـ مراجمة
كميات السم أك القكائـ سكل مرة كاحدة عي عاـ  1998مف خبلؿ اج ماع الػ ""JEC

آنذاؾ  .من إسرائيؿ السمطة الفمسطينية مف اس يراد السم مف المديد مف الدكؿ المربية
كاإلسبلمية لمدـ كجكد عبلقات دبمكماسية ليا م إسرائيؿ رغـ كجكد ا فاقيات ليا م الدكؿ

المربية مسؿ ( لبناف ،الجزائر ،يعماف ،سكرية ،أعغانس اف ،باكس اف ،كغيرىا مف البمداف )،
كىذا مخالؼ لبرك كككؿ باريس الذم يسم لمسمطة باس يراد سم مف الدكؿ المربية
كاإلسبلمية  .كيسم لمسمطة االس يراد مف بمض الدكؿ ال ي ال قيـ عبلقة م إسرائيؿ عي
حالة أعطيت مكاعقة مف قبؿ إسرائيؿ مسؿ دكلة الككيت ال ي س طي السمطة الفمسطينية

االس يراد منيا بالرغـ مف عدـ كجكد عبلقات دبمكماسية بينيا كبيف إسرائيؿ  .كما ـ

السماح لمسمطة باالس يراد مف المممكة المربية السمكدية مؤخ نار ،بمد انضماـ السمكدية إل
منظمة ال جارة المالمية (الشميبي ،2013 ،ص. )5

ك فؽ الباحسة عي أنو عم الرغـ مف أف ا فاؽ باريس قد سم لمسمطة الفمسطينية حديد

ممدالت الضرائب كالرسكـ الجمركية عم السم المس كردة الكاردة عي القكائـ ( . )A1,A2,Bإال أنو
عي الكاق لـ مكف السمطة مف ذلؾ ،ع حديد ممدالت الضرائب كالرسكـ الجمركية عم
بممدالت مساكية أك أعم

مف مؾ المفركضة عم

مؾ السم

السم المماسمة أك البديمة ليا كال ي يمكف

اس يرادىا مف إسرائيؿ أك عبرىا ،أدل إل زيادة الطمب عم الكاردات مف إسرائيؿ ،ع كاليؼ النقؿ
كالشحف كال طميف لمسم  ،باإلضاعة إل ال كاليؼ الناشئة عف ال طخير كاج ار ات ال ف يش كال خميص،
كبط

دعؽ السم المس كردة مف األردف كمصر أك عبرىما ،فكؽ ال كاليؼ المماسمة الس يراد مؾ

السم مف إسرائيؿ  .كما ال مكف السمطة الفمسطينية مف عرض ممدالت لمضرائب كرسكـ جمركية

أقؿ مف مؾ السائدة عي إسرائيؿ بسبب اع مادىا عم

(الجمفرم كالمارضة ،2002 ،ص. )37

اإليرادات الجمركية عي مكيؿ الخزينة

ب .أم زيادة عف الكميات المسمكح باس يرادىا ضمف القكائـ السبلسة ( )A1,A2,Bسكؼ
خض لمممدالت اإلسرائيمية لمجمارؾ كضرائب الش ار كالرسكـ األخرل السائدة عي إسرائيؿ

كحد أدن  ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسم ال ي لـ رد عي ىذه القكائـ أم س فقد السمطة

الفمسطينية صبلحي يا عي حديد ممدالت الجمارؾ كالضرائب عمييا ،كبذلؾ سي حمؿ
المس يمؾ أعبا كبيرة مف أجؿ حماية الصناعات اإلسرائيمية ألف إسرائيؿ فرض ممدالت
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جمارؾ مر فمة عم الكاردات ،كخاصة السم المممرة كاألجيزة الكيربائية ،كذلؾ مف أجؿ

حماية الصناعات اإلسرائيمية ،مما ينمكس سمبنا عم مس كيات مميشة الفمسطينييف ،كخمؽ
عقبات أماـ مسيرة ال نمية الفمسطينية (أبكمدلمة ،1996 ،ص. )64

ت .كما نص مؾ المادة عم

أف كؿ مف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ س قكـ ب طبيؽ نفس

نظاـ االس يراد عم كؿ الكاردات كما طبقيا إسرائيؿ ،ما عدا البضائ الكاردة عي القكائـ

ال ي يحؽ لمفمسطينييف حديد إج ار ات اس يرادىا  .كعميو عي الكاق المممي ي ـ طبيؽ نظاـ
ىذا البند ،يف رض أف م

االس يراد اإلسرائيمي عم الكاردات الفمسطينية  .كينا ن عم
السمطة الفمسطينية بحرية ال فاكض كابراـ اال فاقيات ال جارية م دكؿ أخرل طالما ـ
طبيؽ سياسة االس يراد اإلسرائيمية  .حيث قامت ك ازرة االق صاد ب كقي عدد مف اال فاقيات

الدكلية كمنيا ا فاقية سنائية م اال حاد األكركبي كأخرل م مجمكعة دكاؿ الماركيسكر ،إال

أف إسرائيؿ ميؽ نفيذ اال فاقيات المبرمة كال م رؼ بيا ،كي ـ عكضان عنيا طبيؽ

اال فاقيات ال جارية القائمة بيف إسرائيؿ كدكؿ أخرل ك م بر سارية المفمكؿ عي الضفة

الغربية كقطاع غزة (الشميبي ،2013 ،ص. )6
ث .يجب عم

كؿ جانب إعبلـ الجانب اآلخر عك نار بطم غيرات عي الممايير كعي سياسة

االس يراد كالنظـ ،أما عي األمكر ال ي ال طمب طبيقنا عكرينا عند إقرارىا ،عيجب كجكد

عممية إببلغ مسبقة كاس شارة م بادلة  .كلكف أكدت ك ازرة االق صاد ككحدة الجمارؾ عي ك ازرة
المالية أف الطرؼ اإلسرائيمي ال يبمغ الطرؼ الفمسطيني بشكؿ رسمي عف ال مديبلت أك

اإلج ار ات الجديدة الخاصة باالس يراد أك ال مرعة كممحقا يا  .كما أكضحت ك ازرة الزراعة،
أنو ي ـ ببمض الحاالت إرساؿ ال غيرات الخاصة باالس يراد بالمغة المبرية كال ي ـ إرساؿ
نسخة بالمغة اإلنجميزية إال بمد أشير ،كأنو عادة ال يممـ ال جار الفمسطينيكف بال غير

الحاصؿ عم سياسة االس يراد أك الجمارؾ إال عند اس يراد البضائ دكف سابؽ إنذار مما

يؤدم إل خسائر مالية لم جار (الشميبي ،2013 ،ص. )6

ج .نص اال فاؽ عم

إلغا الجمارؾ عم

الفمسطينية حرية الكصكؿ إل

حركة البضائ بيف الطرعيف بما ي ي

لمبضائ

بل
األسكاؽ اإلسرائيمية غير أف ذلؾ لـ يكف عي الكاق سي ن

نظ نار ألف ىناؾ ما يمرؼ بالمكائؽ غير الجمركية كالمبررات األمنية كالصحية كالبيئية
كمبررات المكاصفات كالمقاييس (صبي

كآخركف ،2008 ،ص  ،)375حيث

م

المن جات الصناعية كالزراعية اإلسرائيمية بالدعـ الحككمي مما يمطييا ميزة ناعسية كبيرة
عي مكاجية مسيم يا مف المن

الفمسطيني ،عمم سبيؿ المساؿ عي قطاع الزراعة أدل ىذا
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األمر إل

فاقـ الكض االق صادم لممزارع الفمسطيني بسبب اإلج ار ات غير المباشرة ال ي

اع مد يا إسرائيؿ كالممسمة عي سياسة دعـ المزارع كالمصدر اإلسرائيمي (دعـ أسمار

مس مزمات اإلن اج خاصة المياه ،كعير قركض بشركط ميسرة كاعانات ال صدير كاعفا ات
الضريبة المضاعة لممصدريف) ،كعي المقابؿ لف يس فيد المزارع الفمسطيني مف ىذه

االم يازات األم ر الذم أدل إل

راج القدرة ال ناعسية لممن

الفمسطيني عي األسكاؽ

المحمية كالخارجية  .كما حدد اال فاؽ مف جية أخرل اع ماد المكاصفات كالمقاييس

اإلسرائيمية بشطف السم المس كردة لممنطق يف بما يخالؼ مس كل طكر االق صاد الفمسطيني،
ناىيؾ عف عرض رسكـ جمركية عم

الكاردات الفمسطينية مادؿ مؾ المفركضة عم

مسيبل يا اإلسرائيمية دكف األخذ بميف االع بار حجـ الفجكة بيف االق صاديف اإلسرائيمي

كالفمسطيني (عارس ،2005 ،ص. )10

ح .كفؿ اال فاؽ لمسمطة حرية االس يراد كال صدير بكاسطة جمي

كالجكية بمماممة جارية كاق صادية مساكية ل مؾ ال ي طبؽ عم

الممابر البرية كالبحرية
المس كرديف كالمصدريف

اإلسرائيمييف  .كالبد مف االشارة ىنا إل السمف الذم دعمو الجانب الفمسطيني مقابؿ ذلؾ مف
اس خداـ إج ار ات االس يراد المس مممة عي إسرائيؿ مسؿ المكاصفات كنظاـ ال راخيص

كال كاجد اإلسرائيمي عم

نقاط الممابر الفمسطينية ككجكد مكظؼ جمارؾ إسرائيمي مراقب

عم نقاط المبكر الفمسطينية مما يشكؿ لمسيادة الفمسطينية (عبلكنة ،1994 ،ص. )185

كمف الجدير بالذكر ،أف اإليرادات الجمركية شكؿ جز نا كبي نار مف اإليرادات المامة لمدكؿ

النامية ،كبما أف ممظـ المس كردات الفمسطينية ىي سم

اس يبلكية ك خض

ل مرعة جمركية

إسرائيمية عالية ،عمف المف رض أف شكؿ اإليرادات الجمركية نسبة عالية مف اإليرادات الضريبية

لمسمطة الفمسطينية إال أف ال سربات المالية أدت إل خسارة مالية كبيرة حالت دكف ذلؾ (مكس ،

 ،2005ص. )137

 .3ر المادة الرابعة ) القضايا النقدية والمالية
لقد نص ا فاؽ باريس عم

إنشا سمطة نقدية عمسطينية ليا صبلحيات البنؾ المركزم

باس سنا اصدار عممة كطنية مس قمة ،كما سبت الشيكؿ اإلسرائيمي كمممة أساسية لم داكؿ إل جانب

بمض الممبلت األخرل ( الدينار األردني ك الدكالر األمريكي ) (أبك مدلمة ،1996 ،ص،)66

باإلضاعة إل النقاط ال الية :

89

أ.

س طي سمطة النقد كعقان لبل فاؽ بديؿ عكائضيا مف الشكاقؿ اإلسرائيمية النا جة عف دعقات

ميزاف المدعكعات كاس بداليا بالممبلت األجنبية عف طريؽ بنؾ إسرائيؿ كبطسماره السائدة

حينو ،كال يقكـ بنؾ إسرائيؿ ب بديؿ أكسر مف خمس الفائض النصؼ سنكم المحقؽ ( الم فؽ
عميو ) عي شير كاحد ،ك س طي سمطة النقد كبشكؿ غير مقيد بي القط األجنبي لبنؾ

إسرائيؿ م اح فاظيا بحؽ إعادة ش ار ما ـ بيمو (لبد ،2005 ،ص. )7

إال أنو عمميان لـ يم زـ الجانب اإلسرائيمي ب حكيؿ الشكاكؿ الفائضة بالسكؽ الفمسطيني إل

بنؾ إسرائيؿ  .حيث قرر بنؾ ىبكعميـ عي عاـ  ،2000كىك أحد البنكؾ اإلسرائيمية ال ي قكـ ب مسيؿ
البنكؾ الفمسطينية عي غرعة المقاصة ،كقؼ قبكؿ أم أمكاؿ مف عركع البنكؾ الفمسطينية عي الضفة،
ك بمو عي ذلؾ بنؾ دسككنت عاـ  ،2010كعميو دخمت سمطة النقد كعقنا لدكرىا المحدد عي

البرك كككؿ ،كقامت بمدة اج ماعات م البنؾ المركزم كالدكؿ المانحة كصندكؽ النقد الدكلي،

ك كصمت إل ا فاقية فاىـ عي عاـ  2011م البنؾ المركزم اإلسرائيمي كالذم بدكره يكدعيا عي

حجـ

البنكؾ اإلسرائيمية  .كي ـ قسيـ المبمغ ما بيف البنكؾ الفمسطينية الماممة بالضفة بنا ن عم
السيكلة عند كؿ بنؾ كعدة اع بارات مالية أخرل ،ك س غرؽ ىذه المممية قريبان عشرة أياـ مقارنة بيكـ

كاحد قبؿ إج ار ات كقؼ اس قباؿ األمكاؿ نقدنا مف البنكؾ الفمسطينية سالفة الذكر .كما زالت سمطة
النقد قكـ بال فاكض م الجيات اإلسرائيمية لرع سقؼ المبمغ المسمكح شحنو شيرينا ،حيث أف
المبمغ قميؿ مقارنة بحجـ الفائض مف الشيكؿ المكجكد لدل البنكؾ الفمسطينية (الشميبي،2013 ،

ص. )22

إف غياب العممية الوطنية أثر سمباً عم االقتصاد الفمسطيني بمؤشراتو المختمفة سواء

كانت نقدية أـ مالية أـ اقتصادية وسبب في مخاسر كبيرة تتمثؿ باآلتي :

 .1إف داكؿ الممبلت األجنبية عي االق صاد الفمسطيني ،كغياب النقد الكطني يحرـ السمطة
الفمسطينية مف عكائد طب

النقكد ،حيث قدر البنؾ الدكلي كمميد أبحاث السياسات

( )%5-2مف إجمالي النا

المحمي الفمسطيني سنكيان (لبد ،2005 ،ص. )13

االق صادية (ماس) خسائر االق صاد الفمسطيني الناجمة عف غياب ري اإلصدار بحكالي

 .2عي ظؿ غياب عممة كطنية ال س طي سمطة النقد خمؽ النقكد مما يجمؿ قياميا بدكر
مقرض الممجط األخير صمبنا كاذا لـ س طي سمطة النقد الفمسطينية خمؽ النقكد عنف

المصادر الكحيدة الم كعرة لدييا ىي رأس ماليا إضاعة إلي االح ياطي اإلجبارم المكدع مف
قبؿ البنكؾ ،قد كفي ىذه المصادر اح ياجات السيكلة المادية لمبنكؾ ال جارية كلكنيا ال
كفي لم مامؿ م أزمة سيكلة عامة أك جنب اعبلس بنؾ رئيسي .
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 .3يحرـ السمطة مف كض سياسات نقدية ،عيما ي ممؽ ب حديد ممدالت الفكائد ،كقيمة المممة،
كعميو عنف األدا االق صادم سيككف مر بطنا بالسياسات النقدية عي إسرائيؿ ،كسيككف
عرضة ل قمبات أسمار صرؼ الشيكؿ ،ك لمكجة مف ال ضخـ أعم

اإلسرائيمي ،كيمزل ذلؾ إل

االق صاديف ،مما سيؤدم إل

الفمسطيني مما يؤسر عم

مف االق صاد

الفرؽ الكبير عي مس كل المميشة كحجـ النا

القكمي بيف

زيادة عي األسمار السم كالخدمات فكؽ قدرة المس يمؾ

حجـ الطمب الفماؿ كعم

حجـ االن اج كمف سـ عم

حجـ

اإليرادات الفمسطينية ،كما أف الجانب اإلسرائيمي ال يمني بحالة ال ضخـ ال ي قد صيب
االق صاد الفمسطيني ألنو يم مد عم برام ممالجة ال ضخـ عيممؿ الجانب اإلسرائيمي عم
ربط األجكر بجدكؿ غبل المميشة بيف مكاطنيو ،أما الفمسطينييف عقد كاجيكا ذلؾ باس سمار

األصكؿ المالية كخاصة الدينار األردني كالذىب كالدكالر األمريكي كبق الشيكؿ اإلسرائيمي

كسيطان لم بادؿ بينما قاـ الدينار األردني بحفظ القيمة كاس خدامو ككحدة قياس لممقكد

(الشمة ،2005 ،ص. )79

ك شير دراسات م نكعة أجريت حكؿ الخسائر اإلجمالية الناجمة عف اس مماؿ الشيكؿ

اإلسرائيمي عي األراضي الفمسطينية ،حيث قدرت بحكالي ( )600-500مميكف دكالر سنكينا ،ك شمؿ
ىذه ال قديرات الخسائر المباشرة عم االق صاد الفمسطيني أما الخسائر غير المباشرة عيي أكبر مف

ذلؾ بكسير (لبد ،2005 ،ص. )14-13

 .4اس خداـ الممبلت األجنبية كالسيما الشيكؿ اإلسرائيمي ،جمؿ االق صاد الفمسطيني حت
عد
رحمة السياسات اإلسرائيمية .كخاصة بمد األزمة النقدية ال ي يميشيا قطاع غزة ،بمدما ّ
قطاع غزة كياننا ممادينا ،كىددت البنكؾ اإلسرائيمية بمدـ ال مامؿ م البنكؾ الفمسطينية عي
غزة مما أدل إل خمؽ أزمة سيكلة نقدية عي قطاع غزة .

 .5غياب المممة الفمسطينية يفقد سمطة النقد القدرة عم إدارة دعة السياسة النقدية ،كال ي م بر
اإلطبلؽ ،بما يحقؽ المصال

مف أىـ كظائؼ السمطات النقدية عم

الفمسطيني .

المميا لبلق صاد

 .6غياب النقد الفمسطيني يحرـ سمطة النقد الفمسطينية مف اس خداـ أدكات السياسة النقدية
المباشرة لحفز االس سمارات الخاصة .حيث حدد أسمار الفائدة عي عمسطيف بنا عم

السياسات النقدية الم بمة عي األردف كاسرائيؿ ،كال ي مكس المصال االق صادية لمبمديف
كال ي ال مكس بالضركرة المصال االق صادية الفمسطينية .
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 .7ال يق صر أسر غياب المممة الكطنية عم غياب السياسة النقدية الفمسطينية عحسب ،كلكف
جمؿ االق صاد الفم سطيني مم ق

ألسر السياسة النقدية عي الدكؿ السبلث ال ي ي ـ داكؿ

عمبل يا عي عمسطيف ،كخصكصان السياسة النقدية عي إسرائيؿ كعي األردف ،حيث أف ىذه
السياسات ؤدم إل ال طسير عم سمر الفائدة أك سمر الصرؼ أك كمييما ،كبال الي ينمكس

ذلؾ عم القطاع المصرعي كعم مس كيات الدخؿ الكطني الحقيقي .

 .8زيادة عجز الميزاف ال جارم الفمسطيني ،كخاصة م الجانب اإلسرائيمي ن يجة اس خداـ
المممة اإلسرائيمية كاالنخفاض الم كرر لقيم يا ،أك كمفة ال حكيؿ لممممة اإلسرائيمية ،حيث
ر ف األسمار عم

المن

أك المس يمؾ الفمسطيني ،ك نمكس أيضان عم

ار فاع أسمار

السم المصدرة بحكـ ار فاع عناصر اإلن اج ،مما ؤسر عي القدرة ال ناعسية مميا كانخفاض

الصادرات كزيادة الكاردات (مقداد كمقداد ،2009 ،ص. )172-169

 .9انخفاض القيمة الحقيقية لمكدائ كالديكف ،خاصة الكدائ المصرعية المكدعة بالشيكؿ ،حيث
طسر ىذه الكدائ باالنخفاض الحقيقي عي قيم يا ،مما يؤدم إل

آكؿ القكة الشرائية

لممكاطنيف ،مما يؤسر عم القطاع المصرعي عي عمسطيف كخاصة عيما ي ممؽ بال سييبلت
االئ مانية المقدمة بالشيكؿ كأسمار الفائدة عمييا كعم حركة الكدائ  ،كخصكصنا م كسطة
كطكيمة األجؿ بالشيكؿ .

 .10ار فاع كمفة بديؿ الممبلت ،ك مسؿ عي الخسائر الناجمة عف كمفة ال حكيؿ بيف الممبلت
الم داكلة عي مناطؽ السمطة الكطنية عي ظؿ غياب المممة الفمسطينية ،حيث يخ مؼ
اس خداـ الممبلت حسب طبيمة المماممة مما ي طمب كعير المممة المناسبة حسب المماممة

كال ي عي الغالب ي ـ كعيرىا مف خبل ؿ الصراعيف ،مما يزيد مف ال كاليؼ الناجمة عف كمفة

ال حكيؿ .

 .11آكؿ اإليرادات المحمية الحقيقية لمسمطة الفمسطينية سكا الم ممقة بالمقاصة م الجانب
اإلسرائيمي ،كال ي ي ـ حصيميا بالشيكؿ ضمف مكاعيد حددىا سياسة المماطمة اإلسرائيمية،

أك اإليرادات المحمية المحصمة عي مناطؽ السمطة الفمسطينية ،كال ي ىي عي الغالب
بالشيكؿ اإلسرائيمي ،كؿ ذلؾ يؤسر عم خزينة السمطة ،كينمكس أسرىا عم اإلنفاؽ الماـ .

 .12آكؿ عائدات الممالة الفمسطينية عي إسرائيؿ ال ي مد مف أىـ مصادر عرض الشيكؿ
اإلسرائيمي عي االق صاد الفمسطيني مف دكف أم مكيضات عم مس حقات ىؤال المماؿ،

عضبلن آكؿ ركا ب المامميف عي االق صاد المحمي ،كالسيما عي القطاع الماـ ،مف دكف
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النظر لجدكؿ غبل المميشة كما ي ب عي إسرائيؿ ،كىذا يؤسر عم مس كل المميشة لمسكاف

الفمسطينييف ،ك زايد نسبة السكاف حت خط الفقر (مقداد ،2007 ،ص. )96 -95
ر المادة الخامسة ) الضرائب المباشرة :

.1

ك نص المادة عم البنكد اآل ية (ا فاؽ باريس االق صادم: )1994 ،
أ.

حؽ كؿ السمطة الفمسطينية كالجانب اإلسرائيمي عي حديد ك نظيـ سياس يا الضرائبية
كبصكرة مس قمة عيما ي ممؽ بطمكر الضرائب المباشرة بما عييا ذلؾ ضريبة الدخؿ عم

األعراد كالشركات كضرائب األمبلؾ كضرائب البمديات كالرسكـ .

ب .حؽ دائرة الضرائب عند كؿ مف السمطة الفمسطينية كالجانب اإلسرائيمي

عي جباية

الضرائب المباشرة الم كلدة عف النشاطات االق صادية ضمف منطق يا ،باإلضاعة إل

كؿ دائرة ضرائب عي كبل الجانبيف يمكف أف فرض عم

أف

المقيميف عي منطق يا عم

(األعراد كالشركات) الذيف يمارسكف نشاطات اق صادية عي منطقة الجانب اآلخر .

بنا ن عم ذلؾ فرض إدارة المامة لضريبة الدخؿ عم المكمفيف اإلسرائيمييف المامميف عي
منطقة (ج) ضريبة كعقان لمقانكف الفمسطيني ،كلكف دار ممفا يـ مف قبؿ دائرة الدخؿ ال ابمة لبلر باط
اإلسرائيمي ،كيف رض أف حكؿ كامؿ جباي يـ إل

السمطة الكطنية الفمسطينية  .لكف الجانب

اإلسرائيمي قاـ عي سنة اؿ  2000بنغبلؽ مكا ب االر باط اإلسرائيمية ال ي كانت من شرة عي الضفة

الغربية كغزة ،كاغبلؽ الممفات الضريبية ال ي كانت مف كحة عي مؾ المكا ب ،ك ـ حكيؿ ممظـ
الممفات إل

مك ب ضريبي عي القدس الشرقية  .باإلضاعة إل

أف ىناؾ محاؿ جارية إسرائيمية

ككسارات كمقاكليف إسرائيمييف يمممكف عي المنطقة (ج) خارج المس كطنات كلكف لـ ي ـ ع

ممفات

ضريبية ليـ باالر باط ،كال ي ـ حكيؿ أم أمكاؿ ضريبية عف عمميـ عي األراضي الفمسطينية

(الشميبي ،2013 ،ص.)12

ت .كما يف رض أف حكؿ إسرائيؿ إل السمطة الفمسطينية مبمغنا يساكم ( )%75مف ضرائب
دخؿ المامميف الفمسطينييف عي إسرائيؿ ك ح فظ بػ ( )%25كرسكـ إدارية باإلضاعة إل

حكيؿ ( )%100مف ضرائب دخؿ المامميف عي المس كطنات بمد خصـ كاليؼ الجباية
(( )%3ميالة ،2006 ،ص. )142
لكف منذ إغبلؽ مك ب االر باط ح

عاـ  ،2009لـ ي ـ حكيؿ أم مس حقات مف ضريبة

الدخؿ  .إال أف السمطات اإلسرائيمية قامت ب حكيؿ مبمغ قيم و ( )64مميكف شيكؿ ضريبة دخؿ عف
عشر سنكات عمؿ عي إسرائيؿ كالمس كطنات ،كما حكلت بمدىا ( )25مميكف عف كؿ مف عامي
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 2010ك  . 2011لكف لـ ي ـ زكيد الدائرة بطم كشكؼ ألسما المكمفيف المق طمة منيـ مؾ
المبالغ المحكلة  .كعميو ال يمممكف ما ىي طبيمة المبالغ المحكلة ،إذا كانت ضرائب عف دخؿ

م حققة مف عمؿ أك مقاكالت داخؿ المس كطنات ،أك عماؿ عمسطينييف يمممكف داخؿ إسرائيؿ
(الشميبي ،2013 ،ص. )12
كما طرؽ اال فاؽ إل

الممالة الرسمية الفمسطينية كلـ يطخذ بميف االع بار المماؿ غير

الرسمييف عي إسرائيؿ "بدكف صاري كغير مسجميف" مما يفقد السمطة الكطنية الفمسطينية حصيؿ

الضرائب الدخؿ مف ىذه الممالة  .ك قدر بمض الدراسات بطف حكالي  %30مف المماؿ يدخمكف
إسرائيؿ بدكف صاري عمؿ كىذا بدكره يؤدم إل
إضاعة إل

سرب مالي مف الخزينة الفمسطينية غير ممدؿ .

ذلؾ قكـ إسرائيؿ بخصـ ضرائب الضماف االج ماعي كال طميف الصحي عم

المماؿ

الفمسطينييف عي إسرائيؿ كلكنيا ال حكؿ ىذه األمكاؿ لمسمطة رغـ أف المماؿ ال يحصمكف عم مناع

ضماف اج ماعي كال طميف صحي عي مقابؿ ىذه الضرائب ،مما يمني أف ىناؾ المبلييف مف

الدكالرات يجب ردىا لمخزينة الفمسطينية كحقكؽ لممماؿ الفمسطينييف عي إسرائيؿ (الخفيؼ كآخركف،

 ،2014ص. )17-16

ث .ينص اال فاؽ أيضنا عم

شكيؿ لجنة عرعية م خصصة لبل فاؽ عم ال ر يبات كاإلج ار ات

الم ممقة بقضايا الضرائب مسؿ مكضكع االزدكاج الضريبي  .إال أنو لـ ي ـ شكيؿ المجنة

كلـ مقد لقا ات ما بيف الجانبيف أيضنا ،كال اآلف لـ ي ـ من االزدكاج الضريبي (الشميبي،

 ،2013ص. )12

ر المادة السادسة ) الضرائب غير المباشرة

.2

يمطي ا فاؽ باريس الحؽ لمجانب الفمسطيني عي أف يحدد كينظـ بشكؿ مس قؿ سياسا و

الضريبية الخاصة بطمكر الضرائب المباشرة ،لكف عي المقابؿ يقيده عي حديد نسب الضرائب غير
المباشرة ،كي طمب أف ككف ىذه النسب عم

المن جات المحمية مشابية لمنسب عم

البضائ

ا لمس كردة ،كىذا يمني أف السمطة ال س طي أف حدد سياسا يا الضريبية بشكؿ ي ناسب م
ظركعيا كاح ياجا يا كأىداعيا ال نمكية ألف كسير مف الضرائب غير المباشرة ليست حت سيطر يا أك
صرعيا ،م الممـ أف حجـ ىذه الضرائب مسؿ ممظـ اإليرادات الكمية لمسمطة الفمسطينية ،بينما ال

زيد مساىمات الضرائب المباشرة عف  %7مف إجمالي اإليرادات (ىبلؿ كآخركف،2014 ،

ص.)64
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نص مؾ المادة عم

ك حكيميا إل

قياـ دكائر الضرائب اإلسرائيمية بجباية ضريبة القيمة المضاعة

السمطة الفمسطينية مقابؿ نسبة  %3منيا بدؿ خدمات  .كما كض

إج ار ات

المقاصة بيف دكائر الضرائب الفمسطينية كاإلسرائيمية ،حيث يج م ممسمكف عف الجانبيف عي كؿ

شير ،ليقدـ كؿ جانب لآلخر قائمة بالفكا ير ال ي جممت لديو إلج ار المقاصة عيما بينيما  .كعميو

كعقنا لما ىك منصكص عميو فرض ك جبي دكائر الضرائب الفمسطينية كاإلسرائيمية ضريبة القيمة

الم ضاعة كضرائب المش ريات عم االن اج المحمي ،باإلضاعة إل أم ضرائب أخرل غير مباشرة
ك هؿ عي مناطؽ نفكذىا (ماس ،2012 ،ص. )7

ك ضريبة القيمة المضاعة نص اال فاؽ أف ككف  ،%17ك يجكز لمسمطة الفمسطينية أف
غيير النسبة بمقدار نقط يف زيادة كحد أعم كنقط يف كحد أدن أم أنيا راكح بيف

ممؿ عم

 %15ك ( % 19مكس  ،1999 ،ص. )233

كذلؾ حرـ االق صاد الفمسطيني كالمس يمؾ الفمسطيني مف ال م

ب خفيض أسمار السم

الضركرية ،كحرـ الصناعة مف إمكانية الدعـ كال شجي مف خبلؿ القيمة المضاعة ال ي م بر أىـ
ركائز القطاع الصناعي ،باإلضاعة حرمو مف عرض قيكد مشددة عم

كالسيارات كمف حؽ السمطة أف ال قكـ ب خفيض رسكـ الجمارؾ عمييا ح

اس يراد السم الكمالية
ال يزيد الطمب عمييا

ألف االق صاد بحاجة ل كجيو المدخرات إل مشاري ان اجية كليس اس يبلكية (أبك مدلمة،1996 ،

ص. )65

كما أف ىذا الربط بيف سمر ضريبة القيمة المضاعة عي مناطؽ السمطة بنسرائيؿ ال ي ناسب
م الظركؼ االق صادية لكؿ منيما ،حيث أف القطاعات اإلن اجية عي إسرائيؿ م طكرة ك س طي
حمؿ ىذا السمر المر ف  ،إل جانب بني سياسات أخرل كىي دعـ بمض الصناعات كالمشاري

ال ي ي طمب يا االق صاد اإلسرائيمي ،أما مناطؽ السمطة قطاعا يا اإلن اجية ضميفة ح اج إل سياسة
ضريبية منخفضة ل شجي اإلن اجية كالمشركعات (أبك مدلمة ،2008 ،ص. )82

ك ؤكد الباحسة مف خبلؿ ما سبؽ أف ا فاؽ باريس محدد ميـ كأساسي إليرادات السمطة،
عيك يؤسر سمبان عم مس كل إيرادا يا كيميؽ مف قدرة السمطة عم زيادة مكاردىا ،كمف جية أخرل
يمزز مف بمية االق صاد الفمسطيني لبلق صاد اإلسرائيمي .

ثانياً  :تبعية االقتصاد الفمسطيني القتصاد االحتالؿ اإلسرائيمي
مسؿ ال بمية االق صادية إلسرائيؿ ال حدم الرئيسي لمكصكؿ إل اق صاد عمسطيني مس قؿ،
كخطكرة ال بمية ط ي مف جذرىا عي البنية االق صادية الفمسطينية بمد عقكد طكيمة مف االح بلؿ
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كسياسا و ال ي اس مرت بمد إنشا السمطة الفمسطينية مف خبلؿ ا فاؽ باريس االق صادم الذم حرـ

السمطة مف ممارسة حقيا عي كض ك صميـ السياسات االق صادية (المجمة ،2013 ،ص)48-47

 .كالشكؿ اآل ي يبيف قنكات حكـ االح بلؿ اإلسرائيمي عي االق صاد الفمسطيني :
الشكؿ رقـ ر)1-2
قنوات تحكـ االحتالؿ اإلسرائيمي في االقتصاد الفمسطيني

إيرادات
المقاصة

التجارة
الخارجية

النظام
المصرفي

سوق
العمل

المصدر :سيؼ الديف عكدة ،اآلسار كالدركس المس فادة مف مرحمة االنقساـ كم طمبات نجاح االق صاد الفمسطيني بمد

المصالحة ،اآلسار االق صادية كالكظيفية لممصالحة الفمسطينية حرير مازف المجمة ،مجمة ق ار ات اس ار يجية ،السنة  ، 7المدد

،2014 ،16ص . 38

.1

إيرادات المقاصة :
شكؿ إيرادات المقاصة ال ي حصميا ك ازرة المالية الفمسطينية مف الجانب اإلسرائيمي مكردنا

رئيسينا إليرادات المكازنة المامة ،حيث راكح نسبة ىذه اإليرادات ما بيف  %70-60مف إجمالي
اإليرادات المحمية ،كما غطي ما نسب و  %55-45مف إجمالي النفقات المامة  .ك مسؿ المقكبات
ال ي يدد إسرائيؿ بفرضيا عي ىذا المجاؿ خفض ال حكيبلت الضريبية لمسمطة الفمسطينية ،كاإليماز

لكزير الما لية اإلسرائيمي بخصـ مس حقات السمطة الفمسطينية ل سديد ديكف شركة الكيربا القطرية
كالمس شفيات اإلسرائيمية ،باإلضاعة إل

خصـ أية مس حقات عم

السمطة الفمسطينية أك أحد

مؤسسا يا المامة أك المحمية لصال أم جية إسرائيمية ،كعي أم لحظة شدد إسرائيؿ عي إج ار ا يا

ال صميدية ضد السمطة قكـ بنيقاؼ إيرادات المقاصة بشكؿ كامؿ ،كبال الي عشؿ السمطة عي غطية
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نصؼ نفقا يا ،كأىميا عا كرة ركا ب المكظفيف  .ك مسؿ ىذا الكض س نمكس داعيا و بصكرة شبو

شمؿ عاـ يصيب كاعة مناحي الحياة االق صادية كحالة رككد ناجمة عف عدـ اس بلـ المكظفيف

لركا بيـ ،باع بار أف دع الركا ب يم بر المحرؾ األساسي لحركة الطمب كاالس يبلؾ (عكدة،
 ،2014ص.)40-38
باإلضاعة إل ما سبؽ مف عقكبات جزئية ككاممة ،ماني إيرادات المقاصة مف سرب مالي

سي ـ عرضو الحقنا عي ىذا المبحث .
.2

التجارة الخارجية
منذ نشطة السمطة الفمسطينية كح

كق نا الحاضر يماني قطاع ال جارة الفمسطينية مف

شكىات ىيكمية عميقة ناجمة عف سياسات كممارسات سمطات االح بلؿ ،حيث سجؿ الميزاف

ال جارم عج انز مس م انر كم كاصبلن طكاؿ الف رة ( . )2015 – 1995ك مخص مؾ ال شكىات

بضيؽ قاعدة الصادرات كمحدكدية نكعيا كضآل يا مقارنة بالكاردات (المارضة ،2000 ،ص،)i
حيث ممد السمطات اإلسرائيمية خفيؼ القيكد عم االس يراد ،ما عدا السم اإلن اجية ال ي يمكف
أف نيض باق صاد السمطة كما فرض السمطات اإلسرائيمية الكسير مف المراقيؿ عم

اإلن اج كال صدير (صال

عمميات

كآخركف ،2015 ،ص ،)38-37كذلؾ ل ضمؼ ىيكؿ الصادرات

الفمسطينية ،ك زيد مف االع ماد المفرط عم االس يراد (زعرب ،2005 ،ص. )17

كعي ظؿ غياب سياسة اق صادية كاضحة ممؿ عم خفض عجز الميزاف ال جارم ،كعم

ضك النقص الحاد عي المكارد االق صادية لفمسطيف األمر الذم يممؽ حدة المشكمة االق صادية،
إضاع ة إل

القيكد المفركضة بطشكاؿ عديدة عم اس يراد المكاد الخاـ كال ي قمؿ مف عرص نكي

ك مزيز اإلن اج ،كبال الي خفض القكة ال ناعسية لممن جات المحمية ،كعم

خمفية ضمؼ القاعدة

اإلن اجية المحمية نشطت سكؽ اس يبلكية كار كزت بشكؿ رئيسي عي مبية االح ياجات األساسية
عم

الكاردات مف الخارج ،مما زاد مف ا ساع اليكة بيف الصادرات كالكاردات ،كبسبب محدكدية

السكؽ الفمسطيني كالمراقيؿ كالممكقات ال ي كضم يا إسرائيؿ ،عاف مزيز الصادرات كال كجو نحك
السكؽ الخارجي ل صريؼ المن جات المحمية ،كخفض المجز عي الميزاف ال جارم ،كاف ال حدم
ال رئيسي لمسمطة الفمسطينية عي اإلطار الماـ لرسـ ممالـ اق صاد قكم كسميـ (اليدىد،2010 ،
ص. )65
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كما أف القيكد المفركضة عم الجانب الفمسطيني الم مسمة بسيطرة االح بلؿ عم الممابر،

كار فاع كاليؼ ال جارة م باقي دكؿ المالـ ،ركزت ال جارة الفمسطينية م إسرائيؿ ،كجمؿ إسرائيؿ
س طسر أغمب كاردا يا كصاد ار يا (المجمة ،2013 ،1ص . )31كالجدكؿ ال الي يبيف ذلؾ :
جدوؿ رقـ ر)7-2
نسبة استحواذ الجانب اإلسرائيمي عم الصادرات والواردات الفمسطينية
النسبة مف المجموع الكمي

النسبة مف المجموع الكمي

السنة

لمصادراتر)%

لمواردات ر)%

1995

92.3

88.1

1996

94

86.5

1997

93.7

82.7

1998

96.1

77.2

1999

96.9

61.6

2000

92.2

73

2001

94

66.5

2002

89.8

73.7

2003

91.5

72.7

2004

89.9

73.7

2005

86.6

70.2

2006

89.1

72.6

2007

88.7

74.4

2008

89.4

80.6

2009

87.5

73.6

2010

84.9

72.6

2011

86.3

70.7

2012

81.7

71.3

2013

87.3

71.6

2014

81

71

2015

86.1

70.6

الجدوؿ تجميع الباحثة مف المصادر التالية :
 . .1محسف صال
.2

كآخركف ،المؤشرات االق صادية لمسمطة الفمسطينية  ،2013 – 1994مركز الزي كنة لمدراسات

كاالس شارات ،بيركت ،2015 ،ص . 40

سنة  ،2014سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2015 ،2014ص . 48-47

 .3سنة  2015سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2016 ،2015ص . 42-41
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.3

سوؽ العمؿ :

يماني سكؽ الممؿ الفمسطيني مف شكىات كاخ بلالت ىيكمية مزمنة حدت مف قدر و عم

كعير عرص عمؿ كاعية كمس مرة ل غطية النمك الم زايد عي حجـ األيدم الماممة سنكيان ،ك مسؿ مؾ

ال شكىات كاالخ بلالت ب آكؿ القدرة االن اجية لبلق صاد ،كسياسة اإلغبلؽ ال ي ن يجيا إسرائيؿ،
باإلضاعة إل ال اري الطكيؿ مف االع ماد عم السكؽ اإلسرائيمية كالبنكد الم ممقة بالممالة عي ا فاؽ

باريس االق صادم ،كعدـ كجكد عرص عمؿ من جة مس ديمة خاصة مؾ المر بطة بالقطاع الخاص .
كلقد أدل ذلؾ إل

شكيو ك جزئة سكؽ الممؿ ،كار فاع ممدالت البطالة ،كزيادة حاالت ال شغيؿ

الناقص ،كانخفاض ان اجية المامؿ ،ىذا باإلضاعة إل

كاض مس كل األجكر عي السكؽ المحمية،

عي المقابؿ م األيدم الماممة عي إسرائيؿ بطجر أعم نسبينا مقارنة عي السكؽ المحمي ،األمر
الذم لـ يؤدم عقط إل خفض ناعسية أرباب الممؿ المحمييف مف خبلؿ شكيو ىيكؿ األجكر عي

االق صاد الفمسطيني ،كلكنو مدم ذلؾ إل

زيادة االع ماد عم

االق صاد اإلسرائيمي ،كال

جمؿ

الممؿ كاالق صاد بكاممو عرضة لم طسر بال قمبات ال ي يشيدىا االق صاد اإلسرائيمي (المجمة،1

 ،2013ص. )28-27
.4

النظاـ المصرفي

ير بط الجياز المصرعي الفمسطيني بالجياز المصرعي اإلسرائيمي بطرب قنكات رئيسة مسؿ

بمقاصة الشيكات ال ي ـ عبر غرعة المقاصة اإلسرائيمية عيما ي ممؽ بالشيكات المسحكبة عم

المصارؼ الفمسطينية لصال

مصارؼ إسرائيمية كالمكس ،كالحكاالت الصادرة كالكاردة مف كال

إسرائيؿ ،كاصدار ك نفيذ اع مادات مس ندية خاصة بمممة الشيكؿ مف خبلؿ المصارؼ اإلسرائيمية،
كأخي نار إدارة السيكلة النقدية كبشكؿ خاص عي كؿ ما ي ممؽ بمممة الشيكؿ (عكدة ،2014 ،ص.)45
كلقد ظيرت أىمية ىذه القنكات عي الضغط عم

المج م الفمسطيني م بد مرحمة

االنقساـ الفمسطيني عي من صؼ  ،2007حيث لـ يم زـ الجانب اإلسرائيمي ب كعير الشيكؿ
لممصارؼ الماممة عي غزة ،حيث قامت البنكؾ اإلسرائيمية بقط عبلقا يا م بنكؾ غزة ككقفت أم

مامؿ مميا بمد إعبلف قطاع غزة كياف ممادم عي عاـ  ،2007كعميو قامت البنكؾ اإلسرائيمية

بفرض مقيدات عديدة عم

الضفة إل

غزة مما أدل إل

نقؿ األمكاؿ حيث ح اج إل

كجكد نسيؽ أمن

لمبكر األمكاؿ مف

كجكد نقص حاد عي عممة الشيكؿ عي غزة (الشميبي،2013 ،

ص . )22-21باإلضاعة إل رعض إسرائيؿ منذ الماـ  2009رحيؿ المصارؼ الفمسطينية عكائض
عممة الشيكؿ لدييا كىذا سيؤدم إل

راكـ الشيكؿ بشكؿ حاد كار فاع كمفة االح فاظ بو ،كىذا

ي مارض م النصكص الكاردة با فاؽ باريس االق صادم كالذم جا بو ( سيسم الجانباف بمبلقة
بادلية بيف بنكؾ كؿ منيما ) (عكدة ،2014 ،ص)46
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ما سبؽ م بر ال بمية االق صادية محدد أساسي عي إيرادات السمطة ،حيث

بنا ن عم
مددت أشكاؿ كقنكات حكـ إسرائيؿ باالق صاد الفمسطيني كما ذكرنا ،سكا كانت مف خبلؿ المالية
ال جارة الخارجية ،مما كبد االق صاد الفمسطيني

المامة أك النظاـ المصرعي أك سكؽ الممؿ أك ح

خسائر جمة ،كأسر سمبان عم مس كل اإليرادات الخاص بالسمطة .

ثالثاً  :سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عم المعابر والحدود

يس خدـ االح بلؿ اإلسرائيمي الممابر كالحكاجز كالحدكد كطداة ل حقيؽ أىداعو كعقنا لم طكرات
السياسية  .ك نكع أشكاؿ اإلغبلؽ اإلسرائيمي عم األراضي الفمسطينية ،باإلضاعة إل نكع شد يا،

عمنيا الطكؽ األمني كالذم يشمؿ عدـ مقدرة الفمسطينييف مف باقي الضفة الغربية كقطاع غزة دخكؿ

إسرائيؿ كالقدس ،كمنيا اإلغبلؽ الداخمي كالذم يشمؿ عصؿ مناطؽ الضفة الغربية عف بمضيا

ال بمض ،كاإلغبلؽ م المالـ الخارجي ،ك مسؿ خسائر االق صاد الفمسطيني مف ذلؾ باآل ي (عبد
الرازؽ ،2001 ،ص: )22-18
.1

انخفاض ال بادؿ ال جارم أماـ حركة الصادرات ،كبدرجة أقؿ أماـ الكاردات ،مما يؤسر

عم اإلن اج كالمرض الكمي الفمسطيني  .ع طخير الكاردات كزيادة كمفة نقميا ك خميصيا عي

المكان

يؤدم إل

انخفاض اإلن اج الفمسطيني المم مد عم

الكاردات ،كرع

السم

االس يبلكية المس كردة ،كما أف من الصادرات الفمسطينية مف المبكر عي الكقت المناسب
أدل إل ضياع بمض الصفقات ،ك مؼ بمض المن جات المخصصة لم صدير .

 .2يحرـ نسبة كبيرة مف المكاطنيف مف مصادر دخميـ ،كأيضان خسارة اإليرادات مف دخؿ
المماؿ الفمسطينييف المامميف عي إسرائيؿ .
كما قاـ البنؾ الدكلي بدراسة قدر عييا كمفة الحكاجز اإلسرائيمية عي الضفة عاـ  2007بػ

عنو خسارة مالية بنحك  38مميكف دكالر (ماس

 7000عاطؿ كانخفاض حاد عي األجكر ،ن

كآخركف ،2013 ،1ص)25-24

باإلضاعة إل سياسة الحصارات الم كررة ،كاف آخرىا الحصار المفركض عم غزة الذم

ب االنقسا ـ السياسي كما زاؿ إل

اآلف ،ك مسؿ خسائر الحصار بال طسير عم

بحرمانو مف كعر المكاد الخاـ كالقدرة عم ال صدير ،كأدل إل

القطاع الخاص

دىكر مس كيات المميشة لممكاطف

ن يجة عدـ كعر السم كار فاع أسمارىا ،ك زايد ممدالت البطالة إل  %31كالفقر إل  % 39لمماـ

 ،2012حيث انخفضت مساىمة القطاع عي النا

المحمي اإلجمالي مف  %34عاـ  2004إل

 %26عقط عاـ ( 2012المجمة ،2013 ،1ص. )46-45
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عم

عمم سبيؿ المساؿ ،عدد الشركات عي القطاع الخاص بيف الماميف  2010-2008راج

إسر الحصار مف  2577إل

 836شركة عقط ،كن يجة لذلؾ راج عدد المامميف عي ىذه

الشركات بما يقارب ( %80ماس كآخركف ،2011 ،3ص. )3

إف االح بلؿ اإلسرائيمي يميؽ النمك االق صادم ،عمجرد كجكد االح بلؿ يشكؿ مخاطر

جسيمة عم

االق صاد بسبب اس يداعو لمنشاط االق صادم كال ضييؽ عم ان قاؿ األعراد كالبضائ

عي السكؽ الداخمية كالخارجية بكاعة السبؿ كاس غبلؿ الفرص ل دمير البن

كالمنشآت ال جارية كالصناعية كالسياحية (ماس كآخركف ،2013 ،2ص. )9

ال ح ية كالمراعؽ المامة

كلقد قامت ك ازرة االق صاد الكطني الفمسطينية بال ماكف م مميد األبحاث ال طبيقية "أري "

بنصدار قرير يسجؿ كمفة االح بلؿ اإلسرائيمي عم االق صاد الفمسطيني  .ك كصؿ ال قرير إل أف

االح بلؿ يفرض عم االق صاد الفمسطيني كمفة بمغت قيم يا  6.8مميار دكالر عي الماـ ،2010

المحمي اإلجمالي بمقدار

كىذا يمني أف زكاؿ االح بلؿ بمنا لم قرير يمكف أف يؤدم إل زيادة النا
 ،%85كما كيكمؼ المكازنة الفمسطينية نحك  1796مميكف دكالر سنكيان  .كيؤكد ال قرير أف ىذه

ال قديرات ىي قديرات الحد األدن لمكمفة الحقيقية ال ي يفرضيا االح بلؿ عم االق صاد نظ نار ألف
مجمكعة كبيرة مف الخسائر لـ يكف باإلمكاف حسابيا بسبب نقص المممكمات (ماس كآخركف،2

 ،2011ص . )3-2كالجدكؿ ال الي يمرض فاصيؿ الكمفة كما جا ت عي ال قرير :
جدوؿ رقـ ر)8-2

الخسائر االقتصادية التي يتحمميا االقتصاد الفمسطيني نتيجة االحتالؿ اإلسرائيمي ر )2010بالمميوف دوالر
الكمفة

 %مف الناتج المحمي اإلجمالي

البياف
الخسارة مف حصار غزة

1909

23.5

الخسارة مف القيود عم توفر المياه

1903

23.4

الخسارة مف القيود عم استغالؿ الموارد الطبيعية

1838

22.6

التكاليؼ المباشرة الستخداـ الكيرباء والمياه مف إسرائيؿ

493

6.1

-تكاليؼ استيراد الكيرباء

441

5.4

-تكاليؼ استيراد المياه

52

0.6

الخسارة الناجمة عف القيود المفروضة عم التجارة الدولية

288

3.5

الخسارة المتولدة مف القيود عم الحركة

185

2.3

الخسارة نتيجة فقداف السياحة في البحر الميت

144

1.8

الخسارة نتيجة اقتالع األشجار

138

1.7

التكاليؼ المباشرة

3012

37.1

التكاليؼ غير المباشرة

3884

47.8

المجموع

6896

84.9

المصدر :مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي ،المدد  ،26راـ اهلل،

 ،2011ص . 2
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رابعاً  :التسرب المالي
يمرؼ ال سرب المالي بطنو الضرائب غير المباشرة ال ي يدعميا المكاطف عي الضفة الغربية
ّ
كقطاع غزة عم السم ال ي يس كردىا كيس يمكيا ،كال ي ذىب إل الخزينة اإلسرائيمية عكضان مف
ذىابيا إل الخزينة الفمسطينية (ماس كآخركف ،2014 ،2ص.)29

قدر حجـ ال سرب المالي السنكم لخزينة السمطة بنحك  313مبلييف
كعي دراسة لؤلكنك اد ّ
دكالر ،كما كصمت الدراسة إل أف  %40مف ال سرب المالي يمكد عم االس يراد المباشر أك غير

المباشر ،عي حيف يمكد  %60عم ال يريب الجمركي كال يرب مف سميـ الفكا ير (ماس كآخركف،2
 ،2014ص .)29كأف مؾ الخسارة عي اإليرادات المالية صؿ إل

% 3.6مف النا

اإلجمالي ك  % 18مف اإليرادات الضريبية لمسمطة  .كأشارت الدراسة أيضنا إل

المحمي

أف اإليرادات

المامة الفمسطينية الم سربة كانت س من السمطة الفمسطينية قدرة أكبر عم حفز االق صاد كزيادة

النا

المحمي اإلجمالي بمقدار أرب نقاط مئكية ،كخمؽ  10000عرصة عمؿ إضاعية سنكيان

(األكنك اد ،2014 ،ص. )1

كالشكؿ ال الي يكض ال سرب المالي الناجـ عف آلية دعؽ السم إل السكؽ الفمسطينية،

حيث يخ مؼ مقدار ال سرب المالي باخ بلؼ طريؽ االس يراد كاخ بلؼ منشط البضاعة (مف أك عبر

إسرائيؿ) :
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الشكؿ رقـ ر)2-2
آلية تدفؽ السمع إل السوؽ الفمسطينية والتسرب المالي الناجـ عف مصادر الواردات الفمسطينية
االستيراد إل األراضي
الفمسطينية
رالواردات الفمسطينية)

استيراد مباشر من
الخارج ()1

بيان جمركي

السلطة الفلسطينية
تسترجع كافة
الضرائب غير
المباشرة على هذه
الواردات :ضريبة
قيمة مضلفة،
ضريبة الشراء،
جمارك ،رسوم،
مكوس

ال يوجد تسرب
مالي

استيراد عبر أو من
(إسرائيل (2

استيراد بضائع أجنبية
مستوردة أوالً إلى
إسرائيل ()3

استيراد بضائع
( إسرائيلية المنشأ (4

دون فاتورة
مقاصة
(تهريب)
()6

بموجب فاتورة
مقاصة ()7

بدون فاتورة
مقاصة
((تهريب) (8

السلطة تحصل
ضريبة القيمة
المضافة فقط

السلطة التحصل
أية عوائد

السلطة تحصل
ضريبة القيمة
المضافة فقط

السلطة ال تحصا
أية عوائد

يوجد تسرب
مالي:
ضريبة الشراء،
الجمارك ،الرسوم،
المكوس

يوجد تسرب مالي:
ضريبة القيمة
المضافة ،ضريبة
الشراء ،الجمارك،
الرسوم ،المكوس

يوجد تسرب
مالي :ضريبة
الشراء

يموجي
فاتورة
مقاصة ()5

يوجد تسرب مالي:
ضريبة الشراء
وضريبة القيمة
المضافقة

المصدر :مميد السياسات االق صادية الفمسطيني ،طاكلة مس ديرة رقـ ( ) 5بمنكاف أىمية زيادة االس يراد المباشر عي طكر

اإليرادات الجمركية كالضريبية ك قميص ال سرب المالي كال يرب الضريبي ،المدد  ،42راـ اهلل ،2015 ،ص . 6

ويعود التسرب المالي إل األسباب التالية :
 .1عدـ ال زاـ الجانب اإلسرائيمي اس خداـ نظاـ كمبيك ر مر بط بالجانبيف لفرض حسـ الضريبة
لؤلعماؿ ال جارية كلمقاصة ضريبة المقاصة كما نص ال فاؽ  .حيث أف طبيقو سكؼ
يساىـ عي قميص ال يرب الضريبي كسيككف لو عائد جيد عم كرادات السمطة الفمسطينية

(ماس ،2005 ،ص.)7
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 .2اع ماد أسمكب الفكا ير عند قسيـ اإليرادات الجمركية بيف السمطة الفمسطينية كالجانب
اإلسرائيمي ،بدالن مف اع ماد قديرات ال دعؽ الكمي لمكاردات الفمسطينية ،مما ي ر ب عم

ذلؾ خسائر عي إيرادات السمطة مف الضرائب الجمركية كال يقكـ الجانب اإلسرائيمي

ب مكيض السمطة ع ذلؾ (األحمد ،2005 ،ص.)104

 .3ال يمكف لمطرؼ الفمسطيني م ابمة الفكا ير عف كسب ،عيي حت إدارة كمسؤكلية الجانب
اإلسرائيمي كىذا ي ي قد انر مف ال بلعب عي الفكا ير (المجمة ،2011 ،1ص. )49

 .4ال ظير الفا كرة أم مممكمة عف المنشط األصمي لمبضاعة المش راة مف إسرائيؿ ،حيث أف
ىذه المممكمة قيمة جدنا م ّكف السمطة مف ال مريؼ بجمي البضائ ال ي س حؽ عمييا
ضرائب جمركية ،كذلؾ ألغراض اق ساـ اإليرادات الجمركية م

 ،1995ص.)27

إسرائيؿ (الجكىرم،

 .5اس ناد شرط إج ار المقاصة بيف دكائر الضرائب اإلسرائيمية كدكائر الضرائب الفمسطينية
عم أف يقدـ كؿ جانب لآلخر قائمة بالفكا ير ال ي لديو إلج ار المقاصة بينيما ،عم أف
سكل المطالبات عي غضكف س ة أياـ مف االج ماع ،كاف المطالبة الفمسطينية مشركطة

ب كعير ع ا كرة المقاصة ،عنف قياـ ال اجر أك المس يمؾ الفمسطيني بال غاضي عف سميـ
عا كرة المقاصة لمدكائر الضريبية المخ صة عي منطق و يكمؼ خزينة السمطة مقدار

.6

الضرائب عم ىذه الفا كرة (ماس كآخركف ،2011 ،4ص.)22

سقكط حؽ عمسطيف عي المطالبة المالية ألم عا كرة مقاصة جاكزت مد يا  6شيكر .

 .7عدـ سميـ عكا ير المقاصة لدكائر الضريبة الفمسطينية ،ك شمؿ المش ريات الفمسطينية مف
إسرائيؿ حيث ي ـ دع الضريبة اإلضاعية عمييا لمبائ اإلسرائيمي الذم بدكره يدعميا لمخزينة

اإلسرائيمية كال حكؿ لمخزينة الفمسطينية عف طريؽ المقاصة  .كقدرت ك ازرة المالية ىذا

ال يرب بما يمادؿ  17مميكف دكالر  .إال أف البنؾ الدكلي قدر ذلؾ بطكسر بكسير مف ك ازرة

المالية ،حيث أكد أف نسبة سميـ الفكا ير لمشركات الفمسطينية راكح ما بيف ،% 70 -30
كذلؾ مف خبلؿ أخذ عينة لس ة شركات عمسطينية كبيرة كم كسطة م مد عي اس يرادىا عم

السكؽ اإلسرائيمي كقد كاف ممدؿ عد سميـ الفكا ير ليذه المينة ىك  . %47كمف الدكاع

األساسية لمدـ سميـ المس كرد الفمسطيني لفكا ير المقاصة كاخفا المش ريات ىك إخفا

الحجـ الحقيقي لممبيمات كبال الي ال يرب مف ضريبة الدخؿ ،كبيذا ككف الخسارة مزدكجة

لمسمطة الفمسطينية نظ انر لخسارة إيرادات البضائ المس كردة باإلضاعة لخسارة ضريبة الدخؿ
كضريبة القيمة المضاعة المحمية (الخفيؼ كآخركف ،2014 ،ص . )29
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جدوؿ رقـ ر)9-2
عينة لشركات إسرائيمية أصدرت فواتير مقاصة لشركات فمسطينية خالؿ  2010/9/30 – 2010/1/1ونسبة
تصريح الشركات الفمسطينية عف ىذه الفواتير
عدد الفواتير الصادرة مف

عدد الفواتير المصرح عنيا مف

شركات إسرائيمية

الشركات الفمسطينية

1

306

182

%59

2

60

42

%70

3

1079

523

%48

4

74

4

%5

5

59

18

%30

6

160

58

%36

رقـ العينة

نسبة المصرح بو

المصدر  :محمكد الخفيؼ كآخركف ،سرب اإليرادات المالية الفمسطينية إل إسرائيؿ عي ظؿ برك كككؿ باريس االق صادم،

مؤ مر األمـ الم حدة لم جارة كال نمية األكنك اد ،نيكيكرؾ كجنيؼ ،2014 ،ص . 30

 .8ال زكير كال بلعب عي عكا ير المقاصة  :ي ـ ال زكير بطباعة عكا ير مقاصة غير أصمية
مزيفة عي مطاب خاصة كغير مم مدة مف قبؿ الجيات الحككمية ،كمف سـ ي ـ داكليا بيف

ال جار ،كبال الي سقط المطالبة بيا عي جمسة المقاصة  .أما ال بلعب يككف عي قيمة

البضاعة لم قميؿ مف حجـ الضريبة كاال جار بفكا ير مقاصة لصفقات جارية كىمية ،كىذا

النكع األخير ىك األكسر شيكعان عي القضايا الضريبية ،حيث ي ـ بي عكا ير المقاصة لصفقة
كىمية لجية إسرائيمية مقابؿ نسبة مئكية راكح بيف  %7-3بيدؼ خصـ قيمة المدخبلت

المدرجة عي عكا ير الصفقات الكىمية مف ضريبة القيمة المضاعة ،كبال الي يس فيد ال اجر

المش رم لمفا كرة برع نسبة الرب لديو ألف خصـ المدخبلت يصب كبي نار كيس فيد البائ

بالحصكؿ عم سيكلة نقدية دكف إن اج صفقة حقيقية ،كبال الي خسر الخزينة الفمسطينية
جز مف حصيمة ضريبة القيمة المضاعة ألف إسرائيؿ ال دع ضريبة ىذه الفكا ير لمسمطة

الفمسطينية ،كقد بمغت خسائر السمطة ما يمادؿ  7مميكف دكالر سنكيان (الخفيؼ كآخركف،

 ،2014ص. )29

 .9خسائر الضرائب المخ مفة المفركضة عم المش ريات المباشرة لسكاف الضفة كالقطاع مف
إسرائيؿ كال ي ال ي ـ بالطب

كسيقيا بفكا ير ،باإلضاعة إل

مش ريات ال جار الفمسطينييف

حكؿ إل
مف إسرائيؿ كال ي ال يقكـ ال جار ب كسيقيا بفكا ير ككسائؽ اس يراد ّ
الفمسطينية .

ك ازرة المالية

 .10قياـ بمض الشركات الفمسطينية باالس يراد غير المباشر عبر كسطا إسرائيمييف ل جنب
ال طخير عي ال خميص الجمركي كالمراقيؿ األخرل ال ي يفرضيا مكظفك الجمارؾ
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اإلسرائيمييف  .كبالمادة يقكـ الكسيط باإلببلغ أف ىذه الشحنات م كجية إل إسرائيؿ كليس
إل

األراضي الفمسطينية ،كىكذا عنف الجمارؾ كضريبة المش ريات كالقيمة المضاعة عم

ىذه المس كردات ال ي ي حمميا المكاطف الفمسطيني ذىب إل

الحككمة اإلسرائيمية (ماس

كآخركف ،2012 ،ص. )26

 .11االس يراد غير المباشر بشكؿ كامؿ ،بحيث ككف كامؿ السممة كمككنا يا س كرد إل

السكؽ اإلسرائيمي دكف أف ي ـ أم مديؿ أك غيير عمييا ،كمف سـ ي ـ إعادة بيميا عي

السكؽ الفمسطيني بمكجب عا كرة مقاصة ،كىنا يحدث ال سرب المالي لكاعة الضرائب
الكاجبة عم السممة .
 .12االس يراد غير المباشر المقن كعي ىذه الحالة ككف مككنات السممة مس كردة مف الخارج
كي ـ إج ار مديبلت أك جمي أك مبئة عم السم ل طخذ شكميا النيائي عي إسرائيؿ كي ـ

بيميا إل السكؽ الفمسطيني بمكجب مقاصة  .م الممـ أنو حسب قكاعد المنشط المالمية

عننو يجب إدخاؿ قيمة مضاعة عم

السممة ما بيف  %40-35كحد أدن

السممة صفة المنشط كلكف مف الصمب عم

ح

الجانب الفمسطيني الحصكؿ عم

ك سب

مممكمات

مكنو مف ممرعة نسبة القيمة المضاعة اإلسرائيمية ال ي أضيفت عم السم الممدلة ،كىكذا

بل عف أف عممية اإلن اج كاعادة ال صني كالممؿ
يحدث سرب الماؿ الفمسطيني ،عض ن

ال كميمي (الق يمة المضاعة) عم السممة يؤدم إل

شغيؿ األيدم الماممة اإلسرائيمية كيساىـ

عي دع عجمة االق صاد اإلسرائيمي كال يساعد عي خمؽ أم نمك أك عرص عمالة عي السكؽ

الفمسطيني (الخفيؼ كآخركف ،2014 ،ص)32

كعي قرير صادر عف البنؾ المركزم اإلسرائيمي بيف أف  % 39مف الكاردات الفمسطينية

مف إسرائيؿ ط ي مف بمداف سالسة ،كيجرم خميصيا جمركيان باع بارىا كاردات إسرائيمية قبؿ بيميا عي

األرض الفمسطينية المح مة كما لك كانت قد أين جت عي إسرائيؿ  .ك قكـ السمطات اإلسرائيمية

ب حصيؿ اإليرادات الجمركية الم ط ية مف ىذه "الكاردات غير المباشرة" لكنيا ال قكـ ب حكيميا إل
السمطة الفمسطينية (الحياة االق صادية ،2014 ،ص. )19
ومف الميـ التأكيد عم وجود مصادر أخرى عديدة لمتسرب المالي الفمسطيني  .ومنيا :
 .1المخالفات المرورية عم الطرؽ ما بيف المدف الفمسطينية :

ر بط المدف الفمسطينية عي الضفة الغربية عيما بينيا بشبكة طرؽ كمكاصبلت يق ممظميا
عي المنطقة (ج) كال ي خض لسيطرة االح بلؿ اإلسرائيمي كقكانينو  .صنؼ ىذه الطرؽ طرؽ
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إل فاعية كطرؽ رئيسية ،كيس خدميا ما يزيد  2.5مميكف عمسطيني  .ككعقان لمكض الراىف كالقكانيف
المممكؿ بيا عنف أم مخالفة مركرية ر كب عم الطرؽ ال ي ق

حت السيطرة اإلسرائيمية خض

ألحكاـ كنصكص قانكف المركر اإلسرائيمي كالذم ينص عم مخالفات مالية بدأ مف  250شيكؿ

(لمدـ ربط الحزاـ) ل صؿ إل

آالؼ الشكاكؿ كحجر المركبات (عي حاالت ال جاكز الخاط

ك مريض الحياة لمخطر)  .كي ـ حكيؿ مبالغ المخالفات المركرية ال ي يدعميا المكاطنكف

الفمسطينيكف إل الخزينة اإلسرائيمية  .كي ـ دع ىذه المخالفات إما بشكؿ مباشر (عي المحاكـ) أك
عف طريؽ بمض البنكؾ المحمية أك بكاسطة البريد اإلسرائيمي  .كبمغت المبالغ ال ي ـ دعميا مف

قبؿ الفمسطينييف عبر البنكؾ الفمسطينية عقط  3701200شيكؿ خبلؿ الف رة الكاقمة ما بيف أيمكؿ
2008ك مكز ( 2011ماس كآخركف ،2011 ،2ص. )57
جدوؿ ر)10-2

توزع قيـ مخالفات المرور التي دفعيا فمسطينيو الضفة إل السمطات االسرائيمية عبر المصارؼ الفمسطينية بيف
أيموؿ  2008وتموز 2011
المحافظة

نسبة المخالفات ر)%

الخميؿ

38

راـ اه

30

بيت لحـ

16

جنيف

6

نابمس

3

أريحا

3

طولكرـ

3

قمقيمية

1

المجموع

 3.7( %100مميكف شيكؿ)

المصدر :مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي ،المدد  ،26راـ اهلل،

 ،2011ص . 57

 .2معبر الكرامة
لقد بمغت خسائر الخزينة عم

ممبر الكرامة أكسر مف  8مميكف دكالر عي عاميف ،حيث

أعمنت إدارة المبلقات المامة كاإلعبلـ عي الشرطة الفمسطينية أف عدد المساعريف عبر ممبر الكرامة

 1.3مميكف خبلؿ الماـ  ،2012كمف المممكـ أف المغادريف عبر الجسر يدعمكف رسكـ مغادرة .
كماف أف كزي رسكـ المغادرة بيف الطرؼ اإلسرائيمي كالفمسطيني يحكمو ا فاؽ قديـ قد ـ بيف

سمطات الحدكد الفمسطينية كاالسرائيمية ،كينص ذلؾ اال فاؽ عم

اف يقكـ الطرؼ الفمسطيني

ب حصيؿ رسكـ المغادرة مف الفمسطينييف ك حكيؿ الرسكـ بكامميا إل الطرؼ اإلسرائيمي  .كمف سـ
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قكـ إسرائيؿ بنعادة  %46مف المبمغ إل الفمسطينييف كاالح فاظ بالباقي أم  . %54كما بمغت

قيمة رسكـ المغادرة لمشخص عند كقي اال فاؽ  26دكالر ،أم اف حصة الطرؼ الفمسطيني 12

دكالر مقابمة  14دكالر لمطرؼ االسرائيمي  .كعم الرغـ مف أف الرسـ ازداد بشكؿ حاد منذ كقي

اال فاؽ حيث بمغ اآلف نحك  40دكالر لكؿ مغادر ،إال اف إسرائيؿ ما زالت حكؿ إل السمطة 12
ال مف  18.5دكالر ،أم أف الطرؼ الفمسطيني بخسر مبمغ  6.5دكالرات لقا كؿ
دكالر عقط بد ن

مغادر  .أم أف الطرؼ الفمسطيني يخسر مف رسكـ المغادرة لمماميف  2011ك 2012بمغت 8.4

مميكف دكالر ،حيث بمغت 4.1مميكف دكالر لمماـ  ،2011ك 4.3مميكف دكالر لمماـ ( 2011ماس
كآخركف ،2013 ،3ص. )23

 .3خسائر إيرادات رسكـ سؾ المممة النا جة عف اس خداـ الشيكؿ اإلسرائيمي عي األرض
الفمسطينية المح مة ،ال ي قدر بنسبة

اإلجمالي .

راكح بيف  0.3ك 4.2 %مف الدخؿ القكمي

 .4خسارة اإليرادات النا جة عف انمداـ السيادة عم األراضي كالمكارد الطبيمية ،كما ين

عف

ذلؾ مف قمص قاعدة الضريبة بسبب ضاؤؿ قاعدة اإلن اج كعقداف المكارد الطبيمية

(صحيفة الحياة االق صادية ،2014 ،ص. )19
كعميو ،ؤكد الباحسة عم أف سرب المكارد بشكؿ كبير يؤدم إل اس مرار الضمؼ المالي

الذم مانيو السمطة الفمسطينية كيقكض قدر يا عم

ال خطيط المالي ككذلؾ قدر يا عم

اإلنفاؽ اإلنمائي ك كجيو االق صاد الكمي نحك حقيؽ أقص

نمك ممكف كأقص

مكيؿ

زيادة ممكنة عي

عرص الممؿ .
خامساً :منطقة رج) والنيب اإلسرائيمي المتواصؿ ليا
إف أىـ مقكمات حقيؽ نمية مس دامة عي األراضي الفمسطينية يكمف عي حصكؿ السمطة

الفمسطينية عم

كامؿ السيطرة عم

األراضي الفمسطينية المصنفة (ج) (ك ازرة المالية

كآخركف ،2013،ص . )6حيث شكؿ منطقة (ج) نحك  %60مف مساحة الضفة الغربية أم
بمساحة قدرىا  3323كـ ، 2كال ي مف المف رض أف ي ـ نقؿ الصبلحيات كالمسؤكلية عي مجاؿ

ال خطيط ك قسيـ األقاليـ عييا مف اإلدارة اإلسرائيمية إل السمطة الفمسطينية دريجينا بحيث ن يي ىذه

المممية عي ع رة ال جاكز عاـ  ،1999إال أف ذلؾ لـ يحدث إل اآلف ،كما زالت سمطات االح بلؿ
سيطر سيطرة مطمقة عمييا  .ك كمف أىمية المنطقة (ج) بطنيا أكسر المناطؽ كعرة بالمكارد عفييا

س قر أغمبية المياه المذبة كممظـ األراضي الزراعية كالمصادر الطبيمية كاح ياطي األراضي ال ي
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كعر أساسنا اق صادينا لخطة نمكي ة شاممة ،باإلضاعة إل

أنيا األراضي الكحيدة الم كاصمة عي

الضفة الغربية كال ي ربط عيما بيف  227منطقة جغراعية منفصمة عف بمضيا البمض أعرزىا ا فاؽ
أكسمك ،عيما يسم المنطق اف ( أ ،ب )  .كمف سـ عنف أم رابط اق صادم بيف ىذه المناطؽ سكؼ

يظؿ ممرضنا لمخطر طالما اس مرت قيكد االح بلؿ المفركضة عي المنطقة (ج) (البابا،2012 ،
ص. )63،73

كعي قرير لمبنؾ الدكلي رصد عيو الخسائر ال ي ي كبدىا االق صاد الفمسطيني ن يجة القيكد

المفركضة مف االح بلؿ اإلسرائيمي عم منطقة (ج) عي الضفة الغربية  .ك كصؿ ال قرير إل أف
رع ىذه القيكد يم كف أف يزيد القيمة المضاعة ( النا

المحم اإلجمالي ) عي األراضي الفمسطينية

بمقدار  3.4مميار دكالر سنكيان ،أك ما يمادؿ زيادة بمقدار  % 35مف قيمة النا

المحمي عي الماـ

 . 2011كقد قسـ ال قرير المكاسب ال ي يمكف حقيقيا مف اس غبلؿ المكارد كالفرص عي منطقة (ج)

إل نكعيف ،مكاسب مباشرة كأخرل غير مباشرة ،كعيما يمي اس مراض طرؽ الحساب ال ي اع مدىا
قرير البنؾ الدكلي لم كصؿ إل

قييـ المكاسب الممكنة (القيمة المضاعة) كاألسر عم

باإلضاعة إل األسر عم ال شغيؿ كالرعاه (ماس ،2013 ،4ص: )5-4

المكازنة

 .1المكاسب المباشرة :
كقاـ ال قرير بحساب المكاسب المباشرة عي س ة قطاعات رئيسية ،كعند جم المكاسب

الممكنة عي مؾ القطاعات كصؿ قرير البنؾ الدكلي إل أف إجمالي قيمة المناع المباشرة مف إزالة

القيكد عم النشاط االق صادم كال جارم عي المنطقة (ج) يبمغ نحك  2.3مميار سنكيان  .كىي عم

النحك اآل ي :
أ.

الزراعة :
اع مادنا عم

أف م كسط قيمة إن اج الدكنـ عي األراضي المركية يبمغ  2708دكالر كعي

األراضي البممية  187دكالر ،كاف األراضي القابمة لمزراعة عي المنطقة (ج) بمغ  1148ألؼ
دكنـ ،كصؿ ال قرير إل أف قيمة اإلن اج الزراعي الممكنة عي األراضي (ج) بمغ  1209دكالر .

كعند طرح قيمة اإلن اج الحالي عي المنطقة (ج) ( 316مميكف دكالر ) ،عنف رع القيكد عف

االس غبلؿ الزراعي لمناطؽ (ج) يمكف أف يكلد قيمة مضاعة إضاعية بمغ  704مميكف دكالر  .كىك

ما يمادؿ زيادة النا

المحمي اإلجمالي لؤلراضي الفمسطيني بمقدار . % 7

ب .موارد البحر الميت :

كصؿ ال قرير إل أف المكاسب ال ي يمكف لمطرؼ الفمسطيني حقيقيا مف اس غبلؿ مكارد "
البك اس " ك " البركميف " مف البحر الميت مادؿ  918مميكف دكالر سنكيان ،ك ـ ال كصؿ إل ذلؾ
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بطخذ م كسط القيمة المضاعة إلن اج البك اس عي كؿ مف األردف  350مميكف دكالر كاسرائيؿ 943

مميكف دكالر ،أم  646مميكف دكالر ،كبنفس الطريقة ـ ال كصؿ غم مكاسب القيمة المضاعة مف

إن اج البركميف بمغ  276مميكف دكالر  .كىذا بدكف حساب الفكائد الممكنة مف إن اج مس حضرات
ال جميؿ مف مكارد البحر الميت .
ت .المقالع :

قدر ال قرير أف المقال

غطي مساحة  20ألؼ دكنـ عي المنطقة (ج) ،كاف رع القيكد

اإلسرائيمية يمكف أف يضاعؼ القيمة الحالية إلن اج األحجار كالمقال  ،أم زيادة بمقدار  241مميكف

دكالر ،أك  %2زيادة عي النا
ث .البناء والتشييد :

المحمي اإلجمالي .

كصؿ ال قرير إل أف أسمار المنازؿ عي الضفة ار فمت بمقدار  %24أعم

مف ار فاع

المساكف عي قطاع غزة  .كاع رض أف ىذه الزيادة ىي ن يجة لمقيكد عم البنا عي المنطقة (ج) .

كاع مادان عم أف مركنة الطمب عم المنازؿ جاه السمر بمغ  ،%21.7كصؿ ال قرير إل أف رع
القيكد عم البنا عي المنطقة (ج) يمكف أف يزيد القيمة المضاعة لقطاع اإلسكاف عي النا

المحمي

اإلجمالي بنفس النسبة (  239 = %21.7 * 1103مميكف دكالر )  .كىذا يمادؿ زيادة بمقدار
 %2عي النا

المحمي اإلجمالي لؤلراضي الفمسطينية .

ج .السياحة :

اق صر ال قرير عم حساب المناع الممكنة مف السياحة عم شكاط البحر الميت  .يبمغ

طكؿ ساحؿ الضفة الغربية عم

البحر الميت  40كـ ،كباع راض أف  6كـ منيا قابمة لم طكير

السياحي كما ىك الحاؿ عي إسرائيؿ ،عنف القيمة المضاعة لمسياحة عم البحر الميت عي المنطقة

(ج) يمكف اف مادؿ مؾ ال ي حقؽ عي إسرائيؿ أم  126مميكف دكالر سنكينا .
ح .االتصاالت السمكية والالسمكية :

ـ ىنا حساب طسير القيكد اإلسرائيمية عي المنطقة (ج) عم

شكؿ خسارة دخؿ كزيادة

كاليؼ عم شركات اال صاالت الفمسطينية  .كبمغت خسارة الدخؿ عي مجاؿ الخطكط البلسمكية
 18مميكف دكالر ( عدد سكاف المنطقة (ج)  180ألؼ * نسبة المش ركية عي اليكا ؼ مف السكاف

 * %81م كسط عا كرة كؿ مش رؾ سنكينا  12.4دكالر )  .أما الخسارة النا جة عف زيادة ال كاليؼ
كنقص الفمالية ب طسير القيكد ع ـ قديرىا بػ  21.4مميكف دكالر  .يضاؼ إل

ذلؾ الخسارة ال ي

كبدىا شركات الخطكط األرضية كال ي بمغ  8.2مميكف دكالر  .أم أف إجمالي الزيادة الممكنة عي

القيمة المضاعة ليذا القطاع عند رع القيكد بمغ  48مميكف دكالر سنكيان .
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 .2المنافع غير المباشرة :
لـ ي مكف ال قرير مف حساب ال كاليؼ  /المناع غير المباشرة إلزالة القيكد ،أم أسر القيكد

اإلسرائيمية عم نكعية ككمفة البنية ال ح ية  .لكف أخذ ال قرير بميف االع بار أسر الضارب ،أم األسر
الذم ي ركو نمك قطاع ما عم بقية االقطاعات عي االق صاد ( أك ما يمرؼ باسـ . ) spillover

كقدر ال قرير قيمة الضارب بػ  . 1.5ىذا يمني أف الزيادة عي النا

المكاسب المباشرة ( 2.3مميار دكالر) ؤدم إل

المحمي اإلجمالي ب طسير

كليد زيادة عممية عي النا

بمقدار نحك  3.4مميار دكالر (. ) 1.5 * 2.3

المحمي اإلجمالي

 .3األثر عم الموازنة :

يمكف أف يؤدم سخير مؾ اإلمكانيات اإلن اجية الكامنة إل

المالي لمسمطة الفمسطينية .عح

دكف إدخاؿ أم حسينات عم

أساس الممدؿ الحالي لمضرائب إل إجمالي النا

كفا ة الجباية الضريبية ،كعم

المحمي كىك  ،%21س صؿ اإليرادات الضريبية

اإلضاعية المر بطة بمسؿ ىذه الزيادة عي إجمالي النا
كباع راض أف المصركعات س ظؿ عم

حسيف كبير عي الكض

المحمي إل

حكالي  211مميكف دكالر.

نفس مس كاىا الحالي ،عمف شطف ىذا المكرد اإلضاعي أف

يخفض ،مف الناحية النظرية ،المجز المالي إل

 ،%56كىك ما سيؤدم إل

حدكث انخفاض

مممكس عي الحاجة إل دعـ المانحيف لمكازنة – النفقات الم كررة  .كمسؿ ىذا ال حسف الكبير عي

االس دامة المالية مف شطنو أف يؤدم ال اضفا مزايا كبيرة عم إيجابية سممة السمطة الفمسطينية
كيمزز كسي انر مف سقة المس سمريف (البنؾ الدكلي ،2013 ،ص.)7
الشكؿ رقـ ر)3-2

الزيادة في القيمة المضافة لالقتصاد الفمسطيني الناتجة عف الغاء القيود عف منطقة رج) تقمؿ العجز المالي
لمسمطة الفمسطينية بنسبة %65

المصدر  :البنؾ الدكلي ،المنطقة ج كمس قبؿ االق صاد الفمسطيني. 2013 ،
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 .4األثر عم التشغيؿ والرفاه :
اع مادان عم

الفرض القائؿ أف مركنة ال شغيؿ بالمبلقة م النا

األراضي الفمسطينية بمغ  ، 1:1أم أف زيادة النا
كصؿ ال قرير أيضنا إل أف نمك النا

المحمي اإلجمالي عي

المحمي اإلجمالي كلد زيادة ممادلة عي ال شغيؿ،

المحمي بمقدار  %35سكؼ يؤدم إل زيادة ال شغيؿ عي

األراضي الفمسطينية بنفس النسبة أيضنا ( %35ماس كآخركف ،2013 ،4ص.)5
جدوؿ رقـ ر)11-2

المكاسب الممكنة لالقتصاد الفمسطيني مف رفع القيود عم استغالؿ األراضي رج)
المكاسب
-

2276

23

رمميوف دوالر)

مكاسب مباشرة

الزراعة

مكارد البحر الميت

918

اإلسكاف

239

اال صاالت

48

7
9

241

السياحة

2
2

126

مكاسب غير مباشرة رالضارب )%50

المجموع

ر%)2011

704

المقال

-

الزيادة في القيمة المضافة

الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي

المكازنة :نسبة الضرائب إل النا

-

األسر عم

-

األسر عم ال شغيؿ :مركنة ال شغيؿ جاه النا

المحمي اإلجمالي = %20

1

0.5

1138

12

800

قميص عجز المكازنة الحالي بمقدار %56

3414

35

زيادة ال شغيؿ بمقدار %35

المحمي اإلجمالي = %100

المصدر :مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي ،المدد  ،34راـ اهلل،

 ،2013ص . 5

كبال الي ؤكد الباحسة عم ضركرة رع القيكد المفركضة مف قبؿ االح بلؿ عم المنطقة ج

كاعاد يا لمسمطة الفمسطينية ،حيث اف عدـ سيطرة السمطة عمييا قد حاؿ دكف حصكليا عم المناع

ال ي ذكرناىا سابقنا.

سادساً  :المنح والمساعدات

منػػذ نشػػط يا عػػاـ  1994لػػـ كػػف السػػمطة الفمسػػطينية قػػادرة عمػ

غطيػػة جميػ نفقا يػػا بػػدكف

الػ ػػدعـ الخػ ػػارجي ،كخصكص ػ ػنا بمػ ػػد عػ ػػاـ  ،2000عنػ ػػدما بػ ػػدأت سػ ػػمطات االح ػ ػ بلؿ بنعػ ػػادة اح ػ ػ بلؿ
األ ارضػػي ال ػػي كضػػمت حػػت كاليػػة السػػمطة ،كعػػرض نظػػاـ اإلغػػبلؽ كطػػرد المػػامميف الفمسػػطينييف مػػف
السػػكؽ اإلسػػرائيمية ،كالػػذم أدل إل ػ

ارجػػ االق صػػاد بشػػكؿ حػػاد ك ارجػػ اإليػػرادات المامػػة كار فػػاع

النفقات المامة بشكؿ سري  ،كذلؾ لمكاجية االح ياجات الم زايدة ل شغيؿ الماطميف عػف الممػؿ ك ػكعير
الخػدمات الصػػحية األساسػػية لممػكاطنيف كالحفػػاظ عمػ اسػ م اررية الكيربػػا كالميػػاه كال ممػيـ كغيرىػػا مػػف
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الخدمات األساسية  .باإلضاعة إل االنقساـ الذم جرل عي من صؼ حزيراف  2007حيػث أدل إلػ

خمؽ أعبا جديدة عم السمطة إذ قكـ ب حكيؿ نحك  %45مف المكازنة إل قطاع غػزة لػدع الركا ػب
كال حكيبلت االج ماعية كمش ريات األدكية كغيرىا ،بينما انخفضت مساىمة قطػاع غػزة عػي اإليػرادات
المام ػػة .ع ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه ال غيػ ػرات ازداد اع م ػػاد مكازن ػػة الس ػػمطة عمػ ػ المس ػػاعدات األجنبي ػػة (قباج ػػة،

 ،2012ص. )i

كيحسب ليذه المساعدات إسياميا الممحكظ عي مكيؿ المجز المزمف عي المكازنة ،بؿ

ك حكيؿ المجز عي بمض السنكات إل عائض كما ىكا الحاؿ عي األعكاـ ال الية ( ،1998 ،1994

 . ) 2015 ،2014 ،2013 ،2008 ،2007 ،1999،2006كالجدكؿ ال الي يبيف ذلؾ :
الجدوؿ رقـ ر)12-2

تغير رصيد الموازنة قبؿ وبعد المنح والمساعدات خالؿ الفترة ر )2015-1994بالمميوف دوالر
السنة

رصيد الموازنة

المنح والمساعدات

رصيد الموازنة بعد المنح والمساعدات رعجز/فائض)

1994

ر)116

131.9

15.9

1996

ر)426.6

291.5

ر)135.1

1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ر)223.8

137.8

ر)322.9

268.1

ر)206.3
ر)240.3
ر)728.8

236.3
244.9
510

ر)1164.6

849

ر)888

620

ر)1003.6
ر)478
ر)911
ر)985

697
353
636

ر)306.6
ر)268
ر)125
ر)275

1277.3

ر)1081

ر)730

ر)315.6

ر)81.8

983.3

ر)815.7

ر)218.8

1978.1

ر)1827.3

ر)1099

4.6

270.1

1401.8

ر)1018

30

1019

ر)1261

ر)1358.4

ر)54.8

34

1322

ر)1708

ر)86

932

1358

1230.4
796.8

61

ر(425.5
ر)97.7
ر)86
259

414.7
66.8

الجدكؿ جمي الباحسة مف المصادر ال الية :

 .1السنكات  ،1995-1994سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم األكؿ ،1995 ،ص . 92

 .2السنكات  ،2015-1996المكق االلك ركني لسمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. / http://www.pma.ps،2016 ،
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بالرغـ مف أىمية المساعدات الدكلية لمشمب الفمسطيني كمف االع ماد الكبير عمييا عي

كض االق صاد الفمسطيني عم مسارات النمك كال نمية المس ديمة ،إال أف ىذه المساعدات قد عشمت
عي حقيؽ ذلؾ ن يجة عكامؿ م مددة ،كاف أىميا الظركؼ السياسية السيئة ال ي ساىمت إسرائيؿ

عي خمقيا مف االع دا ات عم المناطؽ الزراعية كالصناعية ،ك سمسمة الحركب ال ي قكـ بشنيا،
ك االغبلقات ،الفصؿ كغيرىا  .أم أف المشاكؿ االق صادية كاالج ماعية عي عمسطيف

حدد

بمحددات سياسية ال قكـ المساعدات االق صادية بنزال يا  .بؿ المكس مف ذلؾ ،عنف سياسات

بمض الم انحيف قكد بشكؿ مباشر أك غير مباشر إل

مميؽ ك قكية ىذه المحددات ،كذلؾ عف

طريؽ اس بداؿ الدعـ السياسي بالدعـ المادم لمفمسطينييف ،عال غاضي عف الخركقات اإلسرائيمية
ال مف الضغط السياسي كاالك فا ب قديـ المساعدات كالقركض ألف المساعدات
ال فاقية السبلـ بد ن

بل دكف ال دىكر المميؽ عي األكضاع المميشية لمفمسطينييف ،ال دىكر الذم يشكؿ
الدكلية س قؼ حائ ن
خط انر كبي نار عم

أمف إسرائيؿ ،مما سيمطي إسرائيؿ مركنة أكبر عي نفيذ خركقا يا (الممد

كعكر اني ،1999 ،ص. )77-76
كعم

كؿ األحكاؿ أف المساعدات الدكلية قد عشمت عي ال مكيض عف مساكئ السياسة

اإلسرائيمية ألسباب م مددة ،باإلضاعة إل عدة مبلحظات ؤخذ عمييا مسؿ باآل ي :
 .1لػػـ ػػط ي عػػي إطػػار خطػػة كطنيػػة ممنيجػػة لم نميػػة كاالعمػػار كبقيػػت ممزكلػػة عػػف المكازنػػات
السنكية لمسمطة الفمسطينية (عبد الكريـ ،2005 ،ص. )6-5

 .2لـ نج

مؾ المساعدات عي قميؿ اع ماد الفمسطينييف عمػ المسػاعدات نفسػيا (عبػد الكػريـ

كمكحكؿ ،2005،ص. )34

 .3ضػػآلة حجػػـ ىػػذه المسػػاعدات مقارنػػة بالخسػػائر االق صػػادية الناجمػػة عػػف سياسػػات االحػ بلؿ
اإلسرائيمي .

 .4انخفػػاض القيمػػة االج ماعيػػة كاالق صػػادية لػػبمض المسػػاعدات خاصػػة مػػؾ الم ممقػػة بالبنػػا

االج مػػاعي الفػػكقي (الديمكقراطيػػة ،حقػػكؽ اإلنسػػاف ..،إل ػ ) ،ممػػا سػػاىـ عػػي الحػػد مػػف قػػدرة
المؤسسات عم من

دىكر األكضاع االق صادية بشكؿ عاـ .

 .5بمػض المسػاعدات كػػكف مر بطػة بشػ ار اح ياجػات المشػاري مػػف أجيػزة كممػػدات مػف الػػدكؿ
الممكلة أكمف مصادر محددة ،عي مسؿ ىذه الحاالت عممية إدخػاؿ ىػذه الممػدات عبػر نقػاط

المب ػػكر اإلسػ ػرائيمية ػػطخر غالبػ ػان ن يج ػػة اإلج ػ ػ ار ات األمنيػػػة اإلسػ ػرائيمية ال ػػػي يػ ػ ـ مقيػ ػػدىا
ألس ػػباب غي ػػر أمني ػػة كى ػػي مم ػػؽ بم ػػدـ اك ػ ػراث الطػ ػكاقـ اإلسػ ػرائيمية بالحاج ػػات كالمص ػػال
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الفمسػػطينية  .اف ذلػػؾ يرع ػ مػػف ال كمفػػة المراعقػػة لمسػػؿ ىػػذه المسػػاعدات (رسػػكـ األرضػػيات،

رسكـ مبئة ك غميؼ ،رسكـ عؾ كاعادة ركيب  ..إل ) كيقمؿ مف القيمة الحقيقية ليا .

 .6قػػد كػػكف المسػػاعدات مخصصػػة لمشػػاري ممينػػة حظ ػ باى مػػاـ الػػدكؿ المانحػػة كلػػيس ليػػا
منػاع اج ماعيػة كاق صػادية ذات ممنػ (أكقػد يكػكف لمشػاري أخػػرل منػاع أكبػر) ممػا يػػؤدم

إلػ ػ ال قمي ػػؿ م ػػف كف ػػا ة كزيػ ػ المص ػػادر االق ص ػػادية ب ػػيف االسػ ػ خدامات المخ مف ػػة كبال ػػالي
ال قميؿ مف كفا ة المصادر الممنكحة عي حقيؽ أسر ذك ممن عم النمك االق صادم .

 .7كجيو كـ كبير مف المساعدات الدكلية إل الشركات االسػ سمارية األجنبيػة كالخبػ ار األجانػب
حت ذريمة المساعدات الفنية كال ػدريب كذلػؾ عمػ الػرغـ مػف أف ىنػاؾ المديػد مػف الخبػرات
المحميػػة ال ػػي مػػف الممكػػف أف قػػكـ بػػدكر المسػػاعدة الفنيػػة عػػي المديػػد مػػف المشػػاري الممكلػػة

بشكؿ كفؤ كعماؿ (الممد كعكر اني ،1999 ،ص. )93-92

عمسبلن اال حاد األكركبي كطحد الممكليف لمسمطة الفمسطينية يش رط ش ار ما يمزـ لممشاري

الم مكلة عف طريؽ دكلة كشرط لم مكيؿ ،ىذا م كجكد الخب ار الذيف يصؿ ار ب الكاحد منيـ إل
أربمة أضماؼ أعم

كأجكر الخب ار

ار ب شيرم عي السمطة الفمسطينية ،كىك األمر الذم يجمؿ قيمة الممدات

كمس مزما يـ صؿ إل ما نسب و  % 70مف إجمالي المساعدات المقدمة ،كاألرقاـ

عي ى ذا الجانب قكؿ بطف أ ماب الخب ار كالمس شاريف مف مكاطني الدكؿ المانحة بمغ خمس
المساعدات المقدمة لمفمسطينييف ،أما المساعدات ال قنية عقد كصمت إل ما نسب و ( % 85سمارة،

 ،2013ص. )107

رل الباحسة أنو عم

الرغـ مف كبر حجـ المساعدات الدكلية المقدـ إل

عمسطيف خبلؿ

الف رة (ّ )2015-1995اال أنيا لـ س ط القياـ حقيؽ أم نمك أك نمية اق صادية أك ح

حقيؽ

ان ماش عي االق صاد الفمسطيني ،عيي مصدر غير مؤكد كم ذبذب لئليرادات ،يكجو جز كبير منو
ل غطية المجز عي المكازنة ،ك ؤكد الباحسة عم

يجممو قاد نار عم

أف االق صاد الفمسطيني يممؾ مف المقكمات ما

حقيؽ النمك كال نمية المس ديمة دكف الحاجة لممساعدات الدكلية ،كلكف اذا كعرت

ال ر يبات السياسية كاالق صادية المناسبة .
وفي الختاـ طسرت اإليرادات بمجمكعة مف المحددات ال ي عممت عم

راجميا كضمفيا

كاحجاـ طكرىا ك مسؿ باالح بلؿ اإلسرائيمي باس حكاذه عم أغمب الكاردات كالصادرات الفمسطينية،
كذلؾ يمكد لسيطر و عم الممابر ك المراقيؿ ال ي يضميا أماـ ال جارة م باقي دكؿ المالـ ،حيث

بمغت نسبة اس حكاذه  %70.6لمكاردات ،ك %86.1لمصادرات عاـ  . 2015كما ماني خزينة
السمطة الفمسطينية مف سرب مالي ناجـ عف طبيمة المبلقة م الجانب اإلسرائيمي ك يقدر بنحك
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 313مميكف دكالر عاـ  .2014باإلضاعة إل

الخسائر ال ي ي كبدىا االق صاد الفمسطيني ن يجة

القيكد المفركضة مف االح بلؿ اإلسرائيمي عم منطقة (ج) كالبالغة  3.4مميار دكالر عاـ .2013

أما المن كالمساعدات عطنيا لـ ط ي عي إطار خطة كطنية ممنيجة لم نمية كاالعمار كبقيت ممزكلة
عف المكازنات السنكية لمسمطة الفمسطينية ،باإلضاعة إل

أنيا مصدر غير مؤكد كم ذبذب ألف

الدكؿ المانحة ربط مساعدا يا كعقنا ل طكر المممية السممية كأجند يا السياسية .
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الف ل الثالث
اإلطـــــار العمـــــــلي
وٌحخوي عهى انًباحث :
 انًبحث األول  :انخحهٍم انقٍاسً نهذراست
 انًبحث انثانً  :االسخزاحٍجٍت انًقخزحت نخطوٌز اإلٌزاداث

المبحث األوؿ
التحميؿ القياسي والتطبيقي لمدراسة
مقدمة:
ييدؼ االق صاد القياسي إل

حميؿ كاخ بار النظريات االق صادية ،كال يمكف اع بار

النظرية االق صادية صحيحة كمقبكلة ما لـ ج ز االخ بار الكمي كيجب أف يككف النمكذج مفس نار
لقكة المبلقة بيف الم غيرات االق صادية ،كلذلؾ ظيرت الحاجة إل أساليب االق صاد القياسي الذم

يس اعد عي حميؿ كاخ بار النظرية ،كال ي سيـ عي رسـ السياسات كا خاذ الق اررات عف طريؽ
الحصكؿ عم

قيـ عددية لممامبلت الم غيرات االق صادية ل ساعد عي ا خاذ الق اررات المناسبة؛

بل لي مكف
إضاعة إل ال نبؤ بقيـ الم غيرات االق صادية كما س ككف عميو الظاىرة االق صادية مس قب ن
م خذم الق اررات مف نظيـ الحياة االق صادية عم نحك سميـ.

ك ـ االع ماد عم األساليب اإلحصائية الم قدمة ال ي س خدـ عي دراسة طسير مجمكعة مف

الم غيرات المس قمة عم الم غير ال اب بيدؼ قياس طسير كؿ م غير كممرعة أم الم غيرات األكسر

الم غير ال اب  ،كأىـ ىذه األساليب نمكذج االنحدار الخطي الم مدد كذلؾ مف خبلؿ

طسي انر عم

اس خداـ أساليب حميؿ السبلسؿ الزمنية الحديسة كاخ بار السككف لمسبلسؿ الزمنية كال مرؼ عم

خصائصيا ،ك طبيؽ أسمكب ال كامؿ المش رؾ م مدد الم غيرات لجكىانسكف ،م االع ماد بشكؿ

أساسي عم

طريقة المربمات الصغرل المادية ( )OLS - Ordinary Least Squareعي

ال حميؿ؛ ككنيا مف الطرؽ ال ي مطي أعضؿ ال قديرات.

ك س مرض الباحسة عي ىذا المبحث منيجية حميؿ البيانات االق صادية كاألساليب

اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ االع ماد عمييا لدراسة ك حميؿ البيانات االق صادية ال ي ممؽ بنمكذج
الدراسة ،كدراسة طسير الم غيرات المس قمة الم مسمة عي (القيمة المضاعة لقطاع الخدمات ،القيمة
المضاعة لقطاع الزراعة ،القيمة المضاعة لقطاع الصناعة ،القيمة المضاعة لقطاع اإلنشا ات،

الصادرات مف السم كالخدمات ،الكاردات مف السم كالخدمات ،إيرادات المقاصة ،م غير كىمي
يمبر عف ع رة اإلصبلح المالي ،م غير كىمي يمبر عف الكض السياسي) عم

الم مسؿ عي اإليرادات المحمية لمسمطة الفمسطينية ،كاس خبلص ن ائ

اق صادم مناسب ليا.
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الدراسة ككض

فسير

أو ًال :اإلطار النظري لمنيجية التحميؿ القياسي
أ .مصادر جمع البيانات:
اع مدت ىذه الدراسة عم بيانات السبلسؿ الزمنية لبلق صاد الفمسطيني ،كال ي مسمت عي
البيانات الرسمية حسب كاعرىا عي ال قارير كالنشرات الرسمية عف االق صاد الفمسطيني ك ـ االع ماد
عم

المؤسسات ال الية عي جم البيانات الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني كسمطة النقد

الفمسطينية .حيث سي ـ اس خداـ بيانات سنكية لمف رة ( )2014-1995لكاعة الم غيرات.
ب .متغيرات الدراسة وتعريفاتيا االقتصادية:
إل

شمؿ الدراسة عم م غير اب ي مسؿ عي اإليرادات المحمية لمسمطة الفمسطينية ،باإلضاعة

مجمكعة مف الم غيرات المس قمة ال ي مسمت عي :القيمة المضاعة لقطاع الخدمات ،القيمة

المضاعة لقطاع الزراعة ،القيمة المضاعة لقطاع الصناعة ،القيمة المضاعة لقطاع اإلنشا ات،

الصادرات مف السم كالخدمات ،الكاردات مف السم كالخدمات ،إيرادات المقاصة ،ك م غيريف

كىمييف :م غير كىمي يمبر عف ع رة اإلصبلح المالي كم غير كىمي آخر يمبر عف الكض
السياسي.
وفيما يمي التعريؼ االقتصادي لمتغيرات الدراسة:
أ .اإليرادات المحمية لمسمطة الفمسطينية:

ككف مف اإليرادات الضريبية كاإليرادات غير

الضريبية .

ب .القيمة المضافة لقطاع الخدمات :مؤشر يقيس القيمة الم كلدة لكاعة الكحدات ال ي مارس
نشاط إن اجي عي أنشطة الخدمات (الجياز المركزم لئلحصا

ص.)69

الفمسطيني،2015 ،

ت .القيمة المضافة لقطاع الزراعة :مؤشر يقيس إجمالي القيمة المضاعة لكاعة الكحدات ال ي
مارس نشاط زراعي إن اجي.

ث .القيمة المضافة لقطاع الصناعة :مؤشر يقيس إجمالي القيمة المضاعة لكاعة الكحدات ال ي
مارس نشاط صناعي إن اجي(الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني ،2015 ،ص.)21

ج .القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات :مؤشر يقيس إجمالي القيمة المضاعة لكاعة الكحدات
ال ي مارس أنشطة اإلنشا ات.

ح .الصادرات مف السمع والخدمات :مؤشر يقيس إجمالي القيـ الفممية لمسم كالخدمات ال ي
ي ـ صديرىا خارج الكطف (الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني ،2015 ،ص.)38
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خ .الواردات مف السمع والخدمات :مؤشر يقيس إجمالي القيـ الفممية لمسم
المس كردة لمبمد عف طريؽ المكان

الفمسطيني ،2015 ،ص.)39

كالخدمات

البرية كالبحرية كالجكية (الجياز المركزم لئلحصا

د .إيرادات المقاصة :ىي آلية ـ اس حداسيا عم أسر ا فاؽ باريس االق صادم كي ككف ىيكؿ
إيرادات المقاصة م إسرائيؿ مف ضريبة القيمة المضاعة ،كالرسكـ الجمركية عم ال جارة

الخارجية ،كرسكـ النفط ،كضريبة الدخؿ المق طمة مف أجكر المماؿ الفمسطينييف عي

إسرائيؿ كالمس كطنات ،كالرسكـ الصحية كغيرىا (صبي كآخركف ،2008 ،ص. )276

ذ .متغير وىمي يعبر عف فترة اإلصالح المالي :ـ إدراج بيانات ىذا الم غير مف خبلؿ
إعطا الف رة ال ي ـ عييا إج ار اصبلحات مالية القيمة  1كىي السنكات ( 2003إل

 )2005كالسنكات ( 2008إل  ،)2014أما باقي السنكات عقد أعطيت القيمة .0

ر .متغير وىمي يعبر عف الوضع السياسي :ـ إدراج بيانات ىذا الم غير مف خبلؿ إعطا
الف رة مف ( 2000إل

 )2002القيمة  1كال ي مسؿ الف رة

الزمنية األكسر عي عدـ

االس قرار بسبب ان فاضة األقص  ،كذلؾ أعطيت القيمة  1لؤلعكاـ  2006ك  2007عم

اع بار أنيا ع رة عدـ اس قرار بسبب الحصار اإلسرائيمي ،كاالنقساـ السياسي الفمسطيني،

أما باقي السنكات عقد أعطيت القيمة  0عم اع بار أنو كاف يسكدىا االس قرار السياسي .

ت .المنيجية اإلحصائية والقياسية لتحميؿ البيانات:

ا بمت الباحسة عي ىذه الدراسة عم المني اإلحصائي الكصفي لكصؼ م غيرات الدراسة،

باإلضاعة إل

المني الكمي القياسي ل حديد المبلقة بيف الم غيرات المس قمة كالم غير ال اب محؿ

الدراسة بيدؼ الحصكؿ عم

مركنات أك ممامبلت خط االنحدار لمم غيرات المس قمة ،حيث ـ

االس مانة بمجمكعة مف الطرؽ كاألساليب اإلحصائية كالقياسية ،كال ي مسمت عيما يمي:
أ .الصيغة الموغاريتمية ر)Log

م بر الصيغة ذات أىمية عالية عي قدير النماذج القياسية كذلؾ ألنيا مطي طسير
الم غيرات المس قمة عم الم غير ال اب عم شكؿ مركنات طكيمة األجؿ ،باإلضاعة ألنيا قمؿ مف

ال ش ت عي البيانات(بدكاف ،2014 ،ص ،)146كليذا ـ اس خداـ حكيمة المكغاري ـ عم
الم غيرات المدرجة عي النماذج المخ مفة.

كاعة

ب .اختبار السكوف
يم بر شرط السككف شرطان أساسيان لدراسة حميؿ السبلسؿ الزمنية لمكصكؿ إل ن ائ سميمة

كمنطقية ،ك م بر السمسمة الزمنية ساكنة إذا حققت عييا الشركط اآل ية(عطية ،2005 ،ص:)648
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 سبات الم كسط الحسابي لمقيـ عبر الزمف.
 سبات ال بايف عبر الزمف.

 ال غاير بيف أم قيم يف لنفس الم غير مم مدان عم الفجكة الزمنية بيف القيم يف كليس عم
القيمة الفممية لمزمف الذم يجب عنده ال غاير.

كىناؾ المديد مف االخ بارات كالطرؽ اإلحصائية المس خدمة عي الكشؼ عف سككف

السبلسؿ الزمنية ،كنذكر مف ىذه االخ بارات :اخ بار ديكي عكالر المكس

( Augmented

 )Dickey Fuller - ADFككذلؾ اخ بار عيمبس بركف ( ،)Philips Perron - PPك م بر ىذه

االخ بارات األكسر اس خدامان عي مجاؿ الدراسات االق صادية كالقياسية لمكشؼ عف سككف السبلسؿ
الزمنية.

ت .اختبار التكامؿ المشترؾ
يمرؼ ال كامؿ المش رؾ بطنو صاحب ( )Associationبيف سمسم يف زمني يف أك أكسر،

بحيث ؤدم ال قمبات عي إحداىما إللغا ال قمبات عي األخرل بطريقة جمؿ النسبة بيف قيم يما

ساب ة عبر الزمف .كي طمب حدكث ال كامؿ المش رؾ بيف السبلسؿ الزمنية أف ككف ىذه السبلسؿ
م كاممة مف الدرجة نفسيا و
كؿ عم حده ،بممن أف ككف ىذه السبلسؿ ساكنة مف نفس الدرجة،

كيس خدـ اخ بار جكىانسكف ( )Johnasen Approachلمكشؼ عف ال كامؿ المش رؾ ،ألنو يم بر
أكسر االخ بارات شمكلية عي ىذا المجاؿ(عطية ،2005 ،ص.)673-670
كيفضؿ أسمكب اإلمكانية المظم

(اخ بار جكىانسكف) المق رح مف قبؿ جكىانسكف

كجكسيمس عاـ  1990ـ ،عندما يزيد عدد الم غيرات محؿ الدراسة عف م غيريف الح ماؿ كجكد أكسر
مف م جو لم كامؿ المش رؾ .كل حديد عدد م جيات ال كامؿ المش رؾ اق رح جكىانسكف كجكسيمس

إج ار اخ باريف :األكؿ اخ بار األسر( )Traceكالساني اخ بار القيمة الذا ية المظم ()Maximum

حيث أف كبلىما يمطي نفس الن يجة(عبد القادر ،2007 ،ص.)6
ث .طريقة المربعات الصغرى العادية ر)OLS

كىي مف أشير الطرؽ ال ي س خدـ عي قدير ممامبلت نماذج االنحدار ال ي درس عبلقة

م غير أك مجمكعة مف الم غيرات المس قمة بم غير اب  ،ك ممؿ ىذه الطريقة عم

دني مجمكع

مربمات انح راعات القيـ المقدرة عف القيـ المشاىدة لمم غير ال اب (عطية ،2005 ،ص .)256كما

أنيا م از بدقة قدير الممممات بمد حقؽ اع راضا يا لكي ي ـ الحكـ عم جكدة النمكذج المقدر،
كلكي ن مكف مف بنا نمكذج قياسي دقيؽ باس خداـ طريقة المربمات الصغرل المادية عي قدير
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النمكذ ج القياسي المراد قديره يجب كاعر مجمكعة مف االع راضات المممية لنحصؿ عم
المطمكبة لمنمكذج .كال ي مسؿ عيما يمي (:)Gujarati, 2004, p63-65

الدقة

 الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفر. -األخطا المشكائية (البكاقي) ب ال كزي الطبيمي (.)Normality

 -جانس بايف حدكد الخطط بممن سبات بايف حد الخطط (.)Heteroskedasticity

 اسػ ػ ػ ػ ػ قبلؿ ح ػ ػ ػ ػػدكد الخط ػ ػ ػ ػػط بممنػ ػ ػ ػ ػ ع ػ ػ ػ ػػدـ كج ػ ػ ػ ػػكد ار ب ػ ػ ػ ػػاط ذا ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػػدكد الخط ػ ػ ػ ػػط(.)Autocorrelation

 عدـ كجكد داخؿ خطي م مدد بيف الم غيرات المس قمة (.)Multicollinearity الم غيرات المس قمة غير مر بطة م حد الخطط المشكائي.وتتمخص األساليب واالختبارات اإلحصائية لمتحقؽ مف افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية

ر )OLSفيما يمي:

 اختبار ر )Tلمبواقي :حيث ي ـ اس خداـ ىذا االخ بار لم حقؽ مف شرط مساكاة بكاقيالنمكذج المقدر لمصفر ،كيم بر شرط المساكاة لمصفر م حقؽ إذا بيف مف خبلؿ ن ائ

االخ بار أف مس كل داللة االخ بار أكبر مف مس كل .%5

 اختبار ر :)Jurque - Beraالخ بار طبيمة كزي البكاقي عيما إذا كانت كزع طبيميناأك ال؟ حيث يم بر اع راض ال كزي الطبيمي م حقؽ إذا بيف أف إحصائية – Jurque

 Beraأقؿ مف القيمة الجدكلية ل كزي (  ) كال -ربي  ،ككنج ار بديؿ إذا كانت قيمة
2

 P-valueأكبر مف مس كل الممنكية 0.05؛ عنننا ال نس طي رعض الفرضية األساسية
لم كزي

الطبيمي ( ،)h0: Normalكبذلؾ يككف ال كزي

ص.)116

طبيمي(السكاعي،2012 ،

 اختبار ر )Whiteأو اختبار ر :)Breusch Pagan Godfreyحيث س خدـ ىذهاالخ بارات عي اك شاؼ مشكمة عدـ جانس بايف حد الخطط المشكائي عي نماذج االنحدار،
كيم بر اع راض جانس حد الخطط المشكائي م حقؽ إذا بيف مف خبلؿ الن ائ أف قيمة P-

 valueلبلخ بار أكبر مف مس كل الممنكية (%5صاعي ،2015 ،ص.)284-280

 اختبار ر :)Durbin-Watsonي ـ اس خداـ ىذا االخ بار لم حقؽ مف اع راض اس قبلؿحدكد الخطط كعدـ كجكد ار باط ذا ي بينيا ،كيم بر ىذا االع راض م حقؽ إذا بيف مف
خبلؿ الن ائ أف قيمة اخ بار  DWالمحسكبة ق أعم مف الحد األعم لمقيمة الجدكلية
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( )duبينما إذا كقمت قيمة االخ بار بيف قيمة الحد األدن ( )dLكالحد األعم ( )duعننو ال
يمكف الحكـ عم كجكد المشكمة مف عدميا ،أما إذا كانت قيمة االخ بار أقؿ مف قيمة الحد

األدن

لمقيمة الجدكلية ( )dLعنف ذلؾ يمني كجكد مشكمة االر باط الذا ي .كيمكف حديد

قيم ي ( ) dL،duمف خبلؿ جداكؿ أعدت خاصة مف قبؿ داربف-كا سكف كذلؾ بممرعة كؿ
مف :عدد المشاىدات ( )nكعدد الم غيرات المس قمة ( )kكمس كل الممنكية( )αكعادة ما
س خدـ قيمة  αما بيف (%5 ،%1صاعي ،2015 ،ص .)236كيش رط عي اس خداـ

اخ بار  DWأف يككف االر باط الذا ي مف الدرجة األكل  ،كيس خدـ اخ بار Residual

 Correlogramحيث ظير األعمدة الطكيمة المضممة عم إخفا الخطكط المنقطة مشيره
إل كجكد ار باط ذا ي ك خ مؼ دالل و عف الصفر عند مس كل ممنكية  ،%5أم أف ما بيف

الخطيف المنقطيف يدؿ عم عدـ كجكد ار باط ذا ي(السكاعي ،2012 ،ص.)189

 اختبار ( :)Lagrange Multiplierي ـ اس خداـ ىذا االخ بار لم حقؽ مف شرط اس قبلؿحدكد الخطط كعدـ رابطيا ذا ينا ،كبديؿ الخ بار  DWحيث يم بر ىذا االخ بار أدؽ

كأعضؿ مف اخ بار  DWكيم بر ىذا الشرط م حقؽ إذا بيف مف خبلؿ ن ائ االخ بار أف
مس كل داللة االخ بار P-valueأكبر مف .%5

 اختبار معامؿ تضخـ التبايف ر :)Variance Inflation Factors – VIFيس خدـ ىذااالخ بار لم حقؽ مف عدـ كجكد مشكمة ازدكاج خطي بيف الم غيرات المس قمة عي النمكذج

المقدر ،كي ـ حساب ممامؿ ضخـ ال بايف ( )VIFمف خبلؿ الممادلة ال الية لكؿ م غير

(

( حيث أنو كمما زادت قيمة ممامؿ ال ضخـ زادت حدت المشكمة ،كعادة ما

ينظر لقيـ ممامؿ ال ضخـ ال ي

فكؽ الرقـ  5عم

المشكمة(.)Studenmund, 2011, P257-258

أنيا انمكاس الح داد

 اختبار التأكد مف عدـ وجود عالقة بيف المتغيرات المستقمة وحد الخطأ :حيث ي ـ إيجادالمبلقة بيف حد الخطط كجمي الم غيرات المس قمة الداخمة عي النمكذج كبلن عم حده ،حيث

كض الن ائ عدـ كجكد عبلقة بينيما عندما ككف قيمة ( )Probabilityلممامؿ االر باط

بيف الم غيرات المس قمة كحد الخطط أكبر مف .%5

ثانياً :النموذج القياسي

ـ صياغة نمكذج انحدار م مدد ليمبر عف أسر الم غيرات المس قمة عم

كذلؾ خبلؿ الف رة الزمنية ( ،)2014 -1995عم النحك ال الي:
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β9 < 0 β6 β5 β 4 β3 β 2 β 1

&

β7, β8 > 0

حيث أف:
 : β0الحد السابت

 : β4، β5، β6،β7 β1، β2،, β3مركنات الم غيرات المس قمة.
 : β8،β9ممامبلت الم غيرات الكىمية.
 : εtحد الخطط المشكائي.

 :Rاإليرادات المحمية لمسمطة الفمسطينية.
 :Sالقيمة المضاعة لقطاع الخدمات.
 :Aالقيمة المضاعة لقطاع الزراعة.

 :Iالقيمة المضاعة لقطاع الصناعة.

 :COالقيمة المضاعة لقطاع االنشا ات.

 :Xالصادرات مف السم كالخدمات.
 :Mالكاردات مف السم كالخدمات.
 :CRإيرادات المقاصة.

 :D1م غير كىمي يمبر عف ع رة االصبلح المالي.
 :D2م غير كىمي يمبر عف الكض السياسي.
 .1نتائج تقدير النموذج القياسي:
س مرض الباحسة ىنا ن ائ

األساليب القياسية المس خدمة عي قدير النمكذج القياسي

لمدراسة ،كذلؾ لكؿ مف اخ بارات السككف كاخ بارات ال كامؿ المش رؾ لمسبلسؿ الزمنية ،باإلضاعة

لن ائ

قدير النمكذج القياسي كأيضنا ن ائ اخ بارات ال حقؽ مف صبلحية كجكدة النمكذج المقدر،

كما يمي:

أ .نتائج اختبار سكوف السالسؿ الزمنية :كما سبؽ كضيحو عنف مف شركط حميؿ السبلسؿ
الزمنية اخ بار جذر الكحدة لم طكد مف سككف السبلسؿ الزمنية ك حديد ال كامؿ لكؿ سمسمة زمنية،
ذلؾ يكض الجدكؿ رقـ ( )1-3ن ائ اخ بارات جذر الكحدة لجمي م غيرات الدراسة

كبنا ن عم
باس خداـ اخ بار(.)Philips Perron- PP
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جدوؿ رقـ ر)1-3
نتائج اختبار الوحدة ر )Unit Root Testلمتغيرات النموذج
P-values

Phillips Perron Test

1st Difference

P-values

*0.0004

-5.47

0.9688

*0.0029

-4.46

0.4387

*0.0138
*0.0000
*0.0436
*0.0089
*0.0017
*0.0000

-3.69

Level

0.8984

-6.73

-1.36

0.9797

-4.72

0.45

0.8725

-6.57

-1.65

)Log(A

-0.10

0.5784

-3.91

0.25

)Log(R

-0.35

0.9355

-3.11

Variables

-0.49
0.04

0.9516

)Log(S
)Log(I

)Log(CO
)Log(X

)Log(M

)Log(CR

* رعض عدـ سككف الم غير عند مس كل .%5

ي ض مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )1-3أف ن ائ اخ بار جذر الكحدة ( )Unit Rootلكاعة

م غيرات الدراسة بيف أنيا كانت غير ساكنة عي صكر يا األصمية عند المس كل ( ،)Levelلذلؾ
طمب األمر إج ار عركؽ مف الدرجة األكل ليذه الم غيرات ( )1st Differenceك ـ إعادة إج ار

اخ بارات جذر الكحدة مرة أخرل ،عكانت الن ائ

شير لكجكد سككف لكاعة الم غيرات بمد الفركؽ

األكل عند مس كل ممنكية  ،%5كىذا يمني أف السبلسؿ الزمنية م كاممة مف نفس الدرجة ،بممن

آخر أف جمي السبلسؿ الزمنية م كاممة مف الدرجة األكلي ( ، I ~ )1كىذا يم بر مؤشر جيد

لفاعمية اس خداـ اخ بار ال كامؿ المش رؾ بيف السبلسؿ الزمنية.

ب .نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ :بمد ال حقؽ مف الشرط األكؿ ،كىك سككف السبلسؿ الزمنية،
ك حديد درجة كامؿ كؿ سمسة زمنية عم حده ،كال طكد مف أف جمي السبلسؿ الزمنية م كاممة مف
نفس الدرجة ،قاـ الباحث بنج ار اخ بار جكىانسكف لم كامؿ المش رؾ لم حقؽ مف كجكد عبلقة
كاممية طكيمة األجؿ بيف الم غيرات السابقة ،كمف أجؿ حديد عدد م جيات ال كامؿ ـ اس خداـ
اخ باريف إحصائييف مبنييف عم

دالة اإلمكانات المظم

( )Likelihood Ratio Testكىما

اخ بار األسر  )λtrace( Trace testكاخ بار القيـ المميزة المظم

Maximum Eigenvalues

 ،)λ max( Testحيث أف كبل االخ باريف يمطي نفس الن يجة .ك ـ إج ار اخ بار ال كامؿ المش رؾ
كعؽ الفرضيات ال الية:
الفرضية الصفرية ( :)H0: r = 0كىي فيد عم أنو ال يكجد كامؿ مش رؾ لم جيات السمسمة.

الفرضية البديمة ( :)H1: r > 0كىي فيد عم

لم جيات السمسمة.
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أنو يكجد كامؿ مش رؾ كاحد عم

األقؿ

جدوؿ رقـ ر)2-3
نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ بطريقة جوىانسوف لمتغيرات النموذج
Critical Value

Prob.

Trace

Hypothesized

Statistic

Sig Level = 0.05

0.0512

29.79

29.70

None

*0.0184

15.49

18.29

At most 1

*0.0029

3.84

8.87

At most 2

المصدر :مف اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)10
* شير لرعض الفرضية الصفرية عند مس كل .%5

يض

مف الجدكؿ رقـ ( )2-3أف القيمة المحسكبة الخ بار  Traceأكبر مف القيمة

الحرجة ( )Critical valueح
الفرضية البديمة ،كبال الي نس ن

المس كل الساني ،لذلؾ عنننا نرعض الفرضية الصفرية كنقبؿ

أنو يكجد كامؿ مش رؾ ) )r + 1كأف عدد م جيات ال كامؿ

المش رؾ أكسر مف  2م جيات ككذلؾ ؤكد ىذه الن يجة قيمة  Prob.عند ح

ألنيا أقؿ مف  ،%5كىكذا ي ض كجكد عبلقة كازنيو طكيمة األجؿ بيف الم غيرات.

المس كل الساني

ج .نتائج تحميؿ وتقدير النموذج :بمد ال حقؽ مف سككف السبلسؿ الزمنية ككجكد عبلقات كامؿ
مش رؾ طكيمة األجؿ بيف الم غيرات ،سكؼ نقكـ اآلف ب قدير النمكذج القياسي حيث ـ إج ار قدير

أكلي لمنمكذج القياسي بندخاؿ الم غيرات المس قمة عي النمكذج ،كذلؾ لمحصكؿ عم

الم غيرات المس قمة ك طسيرىا عم الم غير ال اب  ،الممحؽ رقـ ( .)1عكانت الن ائ

مركنات

شير إل أف عدد

مف الم غيرات المس قمة غير دالة إحصائينا لذلؾ ـ اس بمادىا مف النمكذج كاعادة ال قدير مرة أخرل

كاج ار المديد مف محاكالت ال قدير لمكصكؿ ألعضؿ نمكذج قياسي ،الممحؽ رقـ ( .)2كبمد ذلؾ ـ

ال طكد مف صبلحية النمكذج المقدر كال حقؽ مف اع راضات طريقة المربمات الصغرل ال ي ـ
كضيحيا سابقنا ،عكانت الن ائ كما يمي:

جدوؿ رقـ ر)3-3

نتائج تقدير النموذج القياسي
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.5856

0.556428

0.087884

0.048901

C

0.0137

2.770329

0.833122

2.308022

)Log(S

0.0951

1.774063

0.596363

1.057985

)Log(A

Prob.=0.0079

F =6.6

DW=2.3,

المصدر :مف اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)2
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2

Adj. R =0.38

2

R =0.45,

 .2تقييـ الجودة اإلحصائية والقياسية لمنموذج المقدر:
قبؿ اس خداـ النمكذج عي فسير المبلقة بيف الم غيرات المس قمة كالم غير ال اب ال بد مف

ال طكد مف صحة النمكذج المقدر مف خبلؿ اخ بار مدل حقؽ شركط طريقة المربمات الصغرل،
ككذلؾ جكدة النمكذج اإلحصائية بشكؿ عاـ عم النحك ال الي:

أ .التحقؽ مف الجودة اإلحصائية لمنموذج:

 معامؿ التحديد المعدؿ :نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )3-3أف قيمة ممامؿ ال حديد الممدؿ
بمغت ( )Adj. R2 =0.38كىذه القيمة شير إل أف الم غيرات المس قمة عي النمكذج المقدر
فسر ما نسب و  %38مف ال غير الحاصؿ عي الم غير ال اب  ،أما النسبة الم بقية عيي رج

إل عكامؿ أخرل.

 اختبار المعنوية الكمية  :نبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )3-3أف قيمة اخ بار ( )F =6.6بقيمة
اح مالية ( )Prob.= 0.0079كىي أقؿ مف( ،)0.05كىذا يمني أف ىناؾ عبلقة بيف
الم غيرات المس قمة ممان عم الم غير ال اب كىذا يمني أف النمكذج المقدر جيد كيمكف ال نبؤ
بو.

 اختبار  :Tنبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )3-3أف القيمة االح مالية الخ بار ) )tالمحسكبة
لمم غيرات المس قمة ىي ذات داللة ممنكية ألنيا أقؿ مف  ،%5لذلؾ جمي الم غيرات المس قمة

الداخمة عي النمكذج المقدر ىي دالة إحصائيان.

ب .التحقؽ مف شروط طريقة المربعات الصغرىر:)OLS
ش رط طريقة المربمات الصغرل المادية إج ار بمض االخ بارات اليامة لم حقؽ مف

اع راضات طريقة ال قدير المس خدمة ،كذلؾ بيدؼ ال حقؽ مف صبلحية كجكدة النمكذج المقدر لكي

ي ـ االع ماد عم ن ائ ال قدير ،كلم حقؽ مف شركط طريقة المربمات الصغرل ـ إج ار االخ بارات

البلزمة عم النحك اآل ي:

 اختبار أف المتوسط الحسابي لمبواقي يساوي صفر :لم حقؽ مف ىذا الشرط ـ اس خداـ اخ بار
( )T-testعكانت الن يجة شير إلي أف قيمة ( )T-statistic =-3.90E-16كأف قيمة
االح ماؿ ( (P-Value = 1.000ك شير ىذه الن يجة لمدـ رعض الفرضية الصفرية ال ي
ف رض أف الم كسط الحسابي لمبكاقي ساكم صفر.

 اختبار شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر :لم حقؽ مف شرط إ باع بكاقي النمكذج
المقدر لم كزي الطبيمي ـ اس خداـ اخ بار ( )Jurque- Beraعكانت الن يجة شير أف قيمة
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االخ بار ساكم ( )J-B = 0.63باح ماؿ بمغ ( ،)P- Value = 0.7285كي ض مف ذلؾ
قبكؿ الفرضية الصفرية ال ي نص عم أف بكاقي النمكذج المقدر ب ال كزي الطبيمي.

 اختبار شرط ثبات تبايف حدود الخطأ رتجانس التبايف) :ـ اس خداـ اخ بار( )Whiteلم حقؽ
مف شرط جانس بايف حدكد الخطط عكانت الن ائ

شير إل

أف قيمة االخ بار بمغ

( )N*R-squared=3.13باح ماؿ ( )P-value = 0.2081كىذه الن يجة دعـ قبكؿ
الفرضية الصفرية ال ي نص عم

جانس بايف حدكد الخطط.

 اختبار شرط استقالؿ حدود الخطأ ر بمعن عدـ وجود ارتباط ذاتي) :لم حقؽ مف عدـ كجكد
مشكمة ار باط ذا ي عي حدكد الخطط لمنمكذج المقدر يمكف االع ماد عم قيمة ( )DWال ي ـ
كضيحيا سابقنا عي جدكؿ ( ،)4.3حيث بمغت قيمة ىذا االخ بار ) (DW =2.3ك ظير ىذه

القيمة أف النمكذج خالي مف مشكمة االر باط الذا ي كذلؾ ألنيا جاكزت الحد األعم

لمقيمة

الجدكلية ( ) du = 1.40كبال الي خمك النمكذج المقدر مف ىذه المشكمة ،كلمزيد مف الدقة ـ

اس خداـ اخ بار  LMعكانت ن ائ ىذا االخ بار شير إل أف قيمة االخ بار بمغ (N*R-.68

 )squared=1باح ماؿ ( )P-value = 0.4298كىذه الن يجة دعـ ن يجة اخ بار DW
كبال الي ي ض أف النمكذج خالي مف مشكمة االر باط الذا ي ،انظر الممحؽ رقـ (.)2

 اختبار شرط استقالؿ المتغيرات المستقمة رعدـ وجود تداخؿ خطي متعدد) :لم حقؽ مف عدـ
كجكد مشكمة ازدكاج خطي بيف الم غيرات المس قمة عي النمكذج المقدر ـ االع ماد عم قيمة

ممامؿ ضخـ ال بايف ( ،)VIFكقد ـ حساب ىذه القيمة لم غيرات النمكذج عكانت الن ائ كما

يمي:

جدوؿ رقـ ر)4-3
نتائج حساب معامؿ تضخـ التبايف ر)VIF
Variable

S

A

VIF

1.03

1.03

ك شير الن ائ عي الجدكؿ رقـ ( )4-3إل أف قيمة ( )VIF < 5؛ كىذا مؤشر كاض
عم خمك النمكذج مف مشكمة االزدكاج الخطي ،مما يدؿ عم جكدة النمكذج المقدر.
 اختبار التأكد مف عدـ وجود عالقة بيف المتغيرات المستقمة وحد الخطأ :حيث ـ إيجاد
المبلقة بيف حد الخطط كجمي الم غيرات المس قمة الداخمة عي النمكذج كبلن عم

حده ،حيث

شير الن ائ لمدـ كجكد عبلقة بينيما كذلؾ ألف قيمة ( )Probabilityلممامؿ االر باط أكبر

مف  .%5ك ظير الن ائ كما عي جدكؿ رقـ (.)5
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جدوؿ رقـ ر)5-3
نتائج معامؿ االرتباط بيف حد الخطأ والمتغيرات المستقمة
Variables
A

RESID

S
- 0.281760

- 0.192583

Correlation

- 1.210780

- 0.809186

t-Statistic

0.2425

0.4296

Probability

كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ حقيؽ النمكذج المقدر لجمي شركط طريقة المربمات الصغرل

المادية ،كىذا دليؿ كاض عم جكدة النمكذج المقدر كسبلم و مف أم خمؿ قياسي ،كبال الي يمكف
االع ماد عم ن ائجو ك فسيرىا بما ي ناسب م الكاق االق صادم.

 .3تقدير نماذج االنحدار البسيطة لممتغيرات غير الدالة إحصائياً بالنموذج المتعدد:

لمزيد مف الدقة ـ قدير نماذج انحدار بسيط لمم غيرات غير الدالة عي النمكذج الم مدد

كذلؾ ألف بمض الم غيرات ككف غير دالة عي النمكذج الم مدد كلكف يككف ليا ممنكية إحصائية

عي النمكذج البسيط.

أ .النموذج البسيط األوؿ بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات:
نظ نار لمدـ ممنكية م غير القيمة المضاعة لقطاع اإلنشا ات عي النمكذج الم مدد لجطت

الباحسة إل إج ار نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:
جدوؿ رقـ ر)6-3

نتائج تقدير النموذج البسيط األوؿ بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.4557

0.763354

0.096633

0.073765

C

0.0367

2.267180

0.466892

1.058529

Prob.=0.036

F =5.14

DW=2.02,

2

)Log(CO

Adj. R =0. 18

2

R =0.23,

المصدر :مف اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)3

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقنا كال داعي

لشرحيا مرة أخرل ،الممحؽ رقـ (.)3

ب .النموذج البسيط الثاني بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع الصناعة:
نظ انر لمدـ ممنكية م غير القيمة المضاعة لقطاع الصناعة عي النمكذج الم مدد لجطت

الباحسة إل إج ار نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:
129

جدوؿ رقـ ر)7-3
نتائج تقدير النموذج البسيط الثاني بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع الصناعة
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.4464

0.779468

0.108935

0.084912

C

0.4156

0.834447

0.844296

Log(I) 0.704520

Prob.=0.415

F =0.69,

DW=2.08,

2

Adj. R =-0.01

2

R =0.03,

المصدر :مف اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)4

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقنا ،انظر الممحؽ رقـ(.)4
ت .النموذج البسيط الثالث بيف اإليرادات المحمية وايرادات المقاصة:

إج ار

نظ انر لمدـ ممنكية م غير إيرادات المقاصة عي النمكذج الم مدد لجطت الباحسة إل

نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:

جدوؿ رقـ ر)8-3

نتائج تقدير النموذج البسيط الثالث بيف اإليرادات المحمية وايرادات المقاصة
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.2807

1.114082

0.073010

0.081339

C

0.0002

4.617679

0.039232

0.181163

Prob.=0.0002

F =21.32,

DW=2.4,

2

)Log(CR

Adj. R =0.53

2

R =0.55,

المصدر :مف اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)5

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقنا ،انظر الممحؽ رقـ(.)5
ث .النموذج البسيط الرابع بيف االيرادات المحمية والواردات مف السمع والخدمات:

نظ انر لمدـ ممنكية م غير الكاردات مف السم كالخدمات عي النمكذج الم مدد لجطت الباحسة

إل إج ار نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:

جدوؿ رقـ ر)9-3

نتائج تقدير النموذج البسيط الرابع بيف االيرادات المحمية والواردات مف السمع والخدمات
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.7172

0.368305

0.105969

0.039029

C

0.0446

1.802176

1.002046

1.805863

Prob.=0.0492

F =3.24,

DW=2.3,

)Log(M

Adj. R2 =0.11

R2=0.16,

اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)6

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقان ،انظر الممحؽ رقـ(.)6
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ج .النموذج البسيط الخامس بيف االيرادات المحمية والصادرات مف السمع والخدمات:
نظ نار لمدـ ممنكية م غير الصادرات مف السم كالخدمات عي النمكذج الم مدد لجطت الباحسة

إل إج ار نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:

جدوؿ رقـ ر)10-3

نتائج تقدير النموذج البسيط الخامس بيف االيرادات المحمية والصادرات مف السمع والخدمات
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.9153

-0.107963

0.088469

-0.009551

C

0.0024

3.557712

0.563189

2.003664

Prob.=0.0024

F =12.6,

DW=1.9,

2

)Log(X

Adj. R =0.39

2

R =0.42,

اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)7

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقنا ،انظر الممحؽ رقـ(.)7
ح .النموذج البسيط السادس بيف االيرادات المحمية واإلصالح المالي:
نظ انر لمدـ ممنكية م غير اإلصبلح المالي عي النمكذج الم مدد لجطت الباحسة إل

إج ار

نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:

جدوؿ رقـ ر)11-3

نتائج تقدير النموذج البسيط السادس بيف االيرادات المحمية واإلصالح المالي
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.8956

-0.133186

0.153753

-0.020478

C

0.2922

1.087124

0.211933

0.230398

Prob.=0.2921

F =1.18,

DW=2.1,

D1

Adj. R2 =0.01

R2=0.06,

اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)8

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقنا ،انظر الممحؽ رقـ(.)8
خ .النموذج البسيط السابع بيف االيرادات المحمية والوضع السياسي:
نظ انر لمدـ ممنكية م غير الكض السياسي عي النمكذج الم مدد لجطت الباحسة إل

نمكذج بسيط بينيما ،عكانت الن ائ كما يمي:
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إج ار

جدوؿ رقـ ر)12-3
نتائج تقدير النموذج البسيط السابع بيف االيرادات المحمية والوضع السياسي
)Dependent Variable: Log(R
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0166

2.657892

0.087719

0.233149

C

0.0014

-3.797443

0.220756

-0.838307

Prob.=0.001

F =14.42,

DW=1.61,

2

D1

Adj. R =0.42

2

R =0.45,

اعداد الباحسة باالس ناد ال بيانات الممحؽ رقـ (.)9

كقد ـ ال حقؽ مف جكدة النمكذج اإلحصائية كالقياسية ال ي ـ شرحيا سابقان ،انظر الممحؽ رقـ(.)9
كىكذا ي ض

أف بمض الم غيرات غير الدالة عي النمكذج الم مدد كانت ليا ممنكية

إحصائية كدالة عي النماذج البسيطة ،كما أف النماذج البسيطة المقدرة حقؽ شركط طريقة المربمات

الصغرل المادية البلزمة ليا ،كىذا دليؿ كاض عم جكدة النماذج المقدرة كسبلم يا مف أم خمؿ

قياسي ،كبال الي يمكف االع ماد عم ن ائجيا ك فسيرىا بما ي ناسب م الكاق االق صادم.
 .4اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادي لمنموذج المقدر:
الفرضية األول

التي تنص عم

وجود عالقة طردية بيف اإليرادات المحمية والقيمة

المضافة لقطاع الخدمات :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)3-3عقد بمغت مركنة القيمة
المضاعة لقطاع الخدمات ( )2.3كىذا يمني أنو كمما زاد إن اج قطاع الخدمات بنسبة  %1عنف ذلؾ

سكؼ يؤدم لزيادة االيرادات المحمية بنسبة  %2.3عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل،
ك فؽ ىذه الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف اإليرادات المحمية ك القيمة

المضاعة لقطاع الخدمات.
الفرضية الثانية التي تنص عم

وجود عالقة طردية بيف اإليرادات المحمية والقيمة

المضافة لقطاع الزراعة :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)3-3عقد بمغت مركنة القيمة
المضاعة لقطاع الزراعة ( )1.05كىذا يمني أنو كمما زاد إن اج القطاع الزراعي بنسبة  %1عنف
ذلؾ سكؼ يؤدم لزيادة االيرادات المحمية بنسبة  %1.05عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة

األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االيرادات المحمية ك

القيمة المضاعة لقطاع الزراعة.

الفرضية الثالثة التي تنص عم

وجود عالقة طردية بيف االيرادات المحمية والقيمة

المضافة لقطاع اإلنشاءات :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)6-3عقد بمغت مركنة

القيمة المضاعة لقطاع االنشا ات( )1.05كىذا يمني أنو كمما زادت أنشطة قطاع االنشا ات بنسبة
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 %1عنف ذلؾ سكؼ يؤدم لزيادة االيرادات المحمية بنسبة  %1.05عي حاؿ سبات الم غيرات
المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االي اردات

المحمية ك القيمة المضاعة لقطاع االنشا ات.
الفرضية الرابعة التي تنص عم

وجود عالقة طردية بيف االيرادات المحمية و القيمة

المضافة لقطاع الصناعة :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)7-3ي ض أف م غير القيمة
المضاعة لقطاع الصناعة غير داؿ احصائينا كذلؾ ألف القيمة االح مالية لو أكبر مف  %5أم أف

()Prob. = 0.4156 < 0.05؛ إال أف المرؼ االق صادم جرل عم

ابقائو م

فسيره مف

الناحية االق صادية ،حيث بمغت مركنة القيمة المضاعة لقطاع الصناعة ( )0.70كىذا يمني أنو
كمما زادت أنشطة القطاع الصناعي بنسبة  %1عنف ذلؾ سكؼ يؤدم لزيادة االيرادات المحمية

بنسبة  % 0.70عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م

االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االيرادات المحمية ك القيمة المضاعة لقطاع الصناعة.

النظرية

إف الزيادة عي القيـ المضاعة لمقطاعات اإلن اجية م مسمة عي قطاع الزراعة كقطاع
الصناعة ،ك كذلؾ زيادة القيـ المضاعة لمقطاعات االق صادية األكبر عي عمسطيف م مسمة عي قطاع

الخدمات كاإلنشا ات سيممؿ بال طكيد عم

زيادة اإليرادات المحمية ،كذلؾ بسبب ضريبة القيمة

المضاعة ال ي م بر جز مف الضرائب غير المباشرة المككنة لئليرادات المحمية ،حيث أف زيادة
مساىمة ىذه القطاعات عي النا

المحمي اإلجمالي مني زيادة عي ضريبة القيمة المضاعة

المفركضة عمييا كبال الي زيادة اإليرادات المحمية.
الفرضية الخامسة التي تنص عم

المقاصة :مف خبلؿ ن ائ

وجود عالقة طردية بيف اإليرادات المحمية وايرادات

ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)8-3عقد بمغت مركنة إيرادات المقاصة

( )0.18كىذا يمني أنو كمما زادت إيرادات المقاصة بنسبة  %1عنف ذلؾ سكؼ يؤدم لزيادة

االيرادات المحمية بنسبة  %18عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م

النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االيرادات المحمية كايرادات المقاصة ،كال ي م بر مكرد
أساسي لئليرادات ،كبال الي اف الزيادة عي إيرادات المقاصة س ممؿ عم

زيادة اإليرادات المحمية

ككنيا شكؿ النسبة األكبر منيا.
الفرضية السادسة التي تنص عم وجود عالقة طردية بيف اإليرادات المحمية والواردات

مف السمع والخدمات :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)9-3عقد بمغت مركنة الكاردات
( )1.8كىذا يمني أنو كمما زادت الكاردات مف السم كالخدمات بنسبة  %1عنف ذلؾ سكؼ يؤدم
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لزيادة االيرادات المحمية بنسبة  %1.8عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه

الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االيرادات المحمية كالكاردات مف السم

كالخدمات ،حيث أنو فرض ضريبة القيمة المضاعة عم السم المس كردة مف قبؿ السمطة حسب

ما جا عي ا فاؽ باريس االق صادم مما يممؿ عم زيادة اإليرادات المحمية الفمسطينية.
الفرضية السابعة التي تنص عم وجود عالقة طردية بيف اإليرادات المحمية والصادرات
مف السمع والخدمات :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)10-3عقد بمغت مركنة الصادرات
( )2كىذا يمني أنو كمما زادت الصادرات مف السم كالخدمات بنسبة  %1عنف ذلؾ سكؼ يؤدم

لزيادة اإليرادات المحمية بنسبة  % 2عي حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة
م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف اإليرادات المحمية كالصادرات مف السم كالخدمات.
الفرضية الثامنة التي تنص عم

وجود عالقة طردية بيف االيرادات المحمية ووجود

االصالح المالي :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)11-3ي ض أف م غير االصبلح
المالي غير داؿ احصائينا كذلؾ ألف القيمة االح مالية لو أكبر مف  %5أم أف (< 0.05

)Prob. =0.2922؛ إال أف المرؼ االق صادم جرل عم

ابقائو م

فسيره مف الناحية

االق صادية ،حيث بمغ ممامؿ االصبلح المالي ( )0.23كىذا يمني أنو كمما قامت السمطة بنج ار

اصبلح مالي عنف ذلؾ سكؼ يؤدم لزيادة االيرادات المحمية بنسبة  %23عي حاؿ سبات الم غيرات
المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة الطردية بيف االيرادات

المحمية كاالصبلح المالي ،حيث ي ض ذلؾ عي الفصؿ األكؿ أنو عي ممظـ سنكات اإلصبلح
المالي قد حققت اإليرادات المحمية ار فاعان ،كىك ما يمزل إل

حسف إيرادات المقاصة الجز األكبر

مف اإليرادات المحمية ،كذلؾ حسف اإليرادات الضريبية المر بط باإلصبلح المالي عي المجاؿ

الضريبي كا خاذ آليات عي مكاعحة ال يرب الضريبي ،كزيادة اإليرادات غير الضريبية ال ي رج

إل زيادة المكائد كاألرباح االس سمارية.

الفرضية التاسعة التي تنص عم

وجود عالقة عكسية بيف االيرادات المحمية وعدـ

إستقرار الوضع السياسي :مف خبلؿ ن ائ ال حميؿ عي جدكؿ رقـ ( ،)12-3حيث بمغ ممامؿ
الكض السياسي ( )-0.83كىذا يمني أنو كمما كاف ىناؾ حالة مف عدـ االس قرار لمكض

السياسي السائد عي عمسطيف ،عنف ذلؾ سكؼ يؤدم ال خفض االيرادات المحمية بنسبة  %83عي
حاؿ سبات الم غيرات المس قمة األخرل ،ك فؽ ىذه الن يجة م النظرية االق صادية عي المبلقة

المكسية بيف االيرادات المحمية كالكض السياسي ،حيث أنو قد شيدت ع رة الدراسة بمض السنكات
ال ي ام ازت بمدـ االس قرار عي الكض السياسي القائـ ،منيا كاف بسبب اإلن فاضة كأخرل بسبب
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الحصار كاالنقساـ السياسي ،كعند الرجكع إل اإلحصا ات المذككرة عي جداكؿ الفصؿ األكؿ نجد

أف اإلي اردات المحمية قد انخفضت عي السنكات  2006 ،2001 ،2000بالنسب ،%71 ،%0.3
 % 47.3عم

ال كالي ،الذم ير بط بانخفاض مككنات ىذه اإليرادات مف إيرادات ضريبية كغير

ضريبية كايرادات مقاصة ال ي شكؿ النسبة األكبر مف اإليرادات المحمية كالمسؤكلة عف جباي يا

اسرائيؿ ،كىك ما يد لؿ عم ال طسير السمبي لمكض السياسي غير المس قر عم اإليرادات المحمية.
ك يمكف مخيص كاعة الن ائ

المقاسة م الن ائ االع راضية.

السابقة عي الجدكؿ ال الي الذم يبيف مدل كاعؽ ن ائ

الدراسة

جدوؿ رقـ ر)13-3

مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج المقاسة
العالقة

العالقة

الداللة اإلحصائية

المتغير

الرمز

القيمة المضافة لقطاع الخدمات

S

طردية

القيمة المضافة لقطاع الزراعة

A

طردية

طردية

القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات

CO

طردية

طردية

دالة عند %5

القيمة المضافة لقطاع الصناعة

I

طردية

طردية

غير دالة عند %5

إيرادات المقاصة

CR

طردية

طردية

دالة عند %5

الواردات مف السمع والخدمات

M

طردية

طردية

دالة عند %5

الصادرات مف السمع والخدمات

X

طردية

طردية

دالة عند %5

وجود اإلصالح المالي

D1

طردية

طردية

غير دالة عند %5

عدـ استقرار الوضع السياسي

D2

عكسية

عكسية

دالة عند %5

المفترضة

المقاسة
طردية

دالة عند %5
دالة عند %10

المصدر :مف إعداد الباحسة .
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النتيجة
اتفقت مع النظرية
االقتصادية
اتفقت مع النظرية
االقتصادية

اتفقت مع النظرية
االقتصادية
اتفقت مع النظرية
االقتصادية
اتفقت مع النظرية
االقتصادية

اتفقت مع النظرية
االقتصادية
اتفقت مع النظرية
االقتصادية

اتفقت مع النظرية
االقتصادية

اتفقت مع النظرية
االقتصادية

المبحث الثاني
االستراتيجية المقترحة لتطوير اإليرادات

مقدمة :

رأينا كيؼ أف اإليرادات المامة طسر بمجمكعة مف المكامؿ الداخمية كالخارجية ،ك بيف أيضان

مدل ار باط طكر اإليرادات كزياد يا بمس كل النشاط االق صادم ممب انر عنو بممدؿ النمك السنكم
ليذا النشاط  .لقد أسرت المشكبلت الييكمية عي االق صاد عم القدرة المؤسسية لمسمطة عي نجاعة

بل عف زياد يا ،أضؼ إل ذلؾ الدكر األبرز الذم ممبو إسرائيؿ عي
حصيؿ اإليرادات المامة عض ن

عرقمة ىذا اليدؼ مف خبلؿ إج ار ا يا جاه إيرادات المقاصة ،ك جاه االق صاد كالممابر كالحصار
بصفة عامة .
كعميو ،عنف كض

صكر الس ار يجية س يدؼ زيادة ك طكير اإليرادات المامة لمسمطة

س ككف ح مان مر بطة بنحداث اصبلحات لممالجة مسؿ ىذه الممكقات سكا عم الصميد الداخمي أك

الخارجي (أم المبلقة م إسرائيؿ)  .كمف سـ عنف أم اس ار يجية أكسر شمكالن س يدؼ حسيف البيئة

االق صادية الكمية ال ي ؤسر بشكؿ مباشر عم قدرة الدكلة عم زيادة حجـ اإليرادات المامة  .لذلؾ

س خصص الباحسة بندنا خاصنا ضمف عناصر اس ار يجية طكير اإليرادات كزياد يا لمحديث عف
ال دخبلت البلزمة ل حسيف البيئة االق صادية المحفزة لزيادة اإليرادات .

أو ًال  :الرؤية العامة لالستراتيجية
االع ماد عم

المكارد الذا ية ل مكيؿ المكازنة المامة مزي ناز لمقدرة الذا ية لبلق صاد

الفمسطيني كصكالن إل االس دامة المالية لمسمطة الفمسطينية .
ثانياً  :األىداؼ االستراتيجية

ي مسؿ اليدؼ االس ار يجي عي زيادة اإليرادات المامة زيادة غطي إجمالي النفقات المامة

ك ضمف حقيؽ االس دامة المالية  .كي ضمف ىذا اليدؼ حقيؽ األىداؼ اآل ية :
 .1زيادة ممدالت النمك السنكية لئليرادات المحمية بكاعة أنكاعيا .
 .2زيادة الكزف النسبي لمضرائب المباشرة بطنكاعيا .

 .3اخ يار منيجية عنية كادارية حقؽ االس دامة المالية .
ثالثاً  :متطمبات تطوير البيئة االقتصادية

ممب القطاعات االق صادية ،كخاصة االن اجية منيا ،دك انر رئيسيا عي مزيز كزيادة حجـ

االيرادات المامة  .حيث أف ىذا الدكر يماني مف ضمؼ كاض  ،كما أسمفنا ،عبل بد لمسمطة مف
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كجيو اى مامان مرك انز ل قكية ىذه القطاعات مف خبلؿ اس ار يجية عاعمة كشاممة إلعادة ىيكم يا،

باس خداـ السياسات االق صادية المناسبة ل فميؿ دكر القطاعات االق صادية عي عممية ال نمية

ك حقيؽ ممدالت نمك مس دامة ،االمر الذم يساعد بشكؿ رئيسي عي زيادة حجـ االيرادات المامة
كاس دامة ىذه الزيادة  .ك قدـ الباحسة عيما يمي المديد مف المق رحات لمكصكؿ ال

مس مينة باألدبيات االق صادية ذات المبلقة .
.1

ىذا اليدؼ

القطاع الزراعي :
أ.

إعادة ر يب األكلكيات الكطنية بحيث يككف لمممؿ الزراعي كال نمية الريفية دك نار مركزينا،
ككض االك فا الذا ي الغذائي كنحدل األكلكيات األساسية لمشمب الفمسطيني .

ب .قياـ السمطة الفمسطينية كك از ار يا المخ مفة بدكر حيكم كمركزم عي ال خطيط كاإلرشاد
كاالس صبلح الزراعي ،كربط القطاعيف الزراعي كالصناعي ،ك كعير الحماية لممن جات

الفمسطينية ،كحؿ مشكبلت القطاع الزراعي الذا ية ،ك كعير مدخبلت اإلن اج الزراعي
محمينا ،باإلضاعة إل

خصيص المكازنات الكاعية كالمبلئمة لذلؾ .

ت .كجيو ك حفيز المس سمريف الفمسطينييف عم

خصيص جز مف اس سما ار يـ لصال القطاع

الزراعي ،باع بار ذلؾ جز نا مف الممؿ الكطني .

ث .سف ال شريمات ال ي كفؿ حماية السكؽ الفمسطينية مف اإلغراؽ بالمن جات الزراعية
الخارجية ك خصكصا اإلسرائيمية ،ك مزيز األنماط االس يبلكية المناسبة لكاق شمب يسم
نحك ال حرر مف االح بلؿ (صال  ،2012 ،ص. )220-219 ،207

ج .كعير دعـ إلحبلؿ مس مزمات االن اج الزراعي المس كردة بنن اج محمي منيا ،أك شجي
ح.

كدعـ اس يرادىا مف الدكؿ المربية .

شجي االس سمار عي المشاري الزراعية خاصة مؾ ال ي ن

الجكدة المالية .

األصناؼ المبكرة كذات

خ .شجي الصادرات الزراعية مف خبلؿ إنشا مؤسسات رسمية كأخرل مش ركة م القطاع
الخاص ل ركي الصادرات .
د .الممؿ عم حماية السركة السمكية ك شجي اس غبلليا عي قطاع غزة .
ذ.

نظيـ ا فاقيات " ماقد مسبؽ" بيف المزارعيف كمشاري ال صني الغذائي بحيث ككف السمطة

الكطنية الفمسطينية كفيمة لمطرعيف عي الكعا بال زاما يا كؿ ا جاه باخر .
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ر .إنشا مؤسسة م خصصة لم طميف الزراعي ضد مخاطر الطبيمة برسكـ رمزية ،كأيضان ضد

المخاطر السياسية ال ي يمكف اف نجـ عف كرار االع دا ات االسرائيمية (ك ازرة ال خطيط،

 ،2004ص . )8

بل
ز .إصدار قانكف ال طميف الزراعي أك مديؿ قكانيف ال طميف الحالية ،كذلؾ ل ضمينيا عص ن
خاصنا بال طميف عم المن جات الزراعية كمم مكا يا .

س .حديد حد أدن لنسبة ال سييبلت االئ مانية الممنكحة مف البنكؾ لمقطاع الزراعي كمف مف
مؤسسات اإلقراض الصغير مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية (صبرم ،2008 ،ص. )79

ش .بنا مخازف بريد لحفظ ك خزيف الفكاكو كالخضار المن جة محميان لمحفاظ عم

اس قرار

األسمار

ص .إعفا األراضي المزركعة مف ضريبة األمبلؾ (ماس ،2016 ،ص. )1
ض .الممؿ عم

نقية المياه المادمة كاعادة اس خداميا عي الزراعة.

ط .االى ماـ بالزراعة المحمية عي البيكت الببلس يكية ،ككنيا ساىـ عي قميؿ الكمية المس يمكة
مف المياه لمزراعات المركية.

ظ .من البنا السكني كال جارم كالصناعي عم

األراضي الزراعية ،كما ي ب ذلؾ مف شؽ

لمطرؽ الممبدة كاألرصفة ،ك كعير البنية ال ح ية ألغراض السكف كلمكرش الصناعية عي
مناطؽ غير زراعية.

ع .حؿ مشكمة ف ت الحيازات الزراعية عبر إنشا الجمميات ال ماكنية ال ي كعر الميكنة
كاألدكات البلزمة لمزراعة بصكرة ماكنية جماعية .

غ .االى ماـ بزراعة المحاصيؿ ذات االس يبلؾ القميؿ لممياه ،ك مؾ ال ي فيد ال ربة ،ك حقؽ
أيضا عكائد نقدية مجدبة لممزارعيف (صال  ،2012 ،ص. )207،213

القطاع الصناعي :

.2
أ.

مكيض المؤسسات الصناعية ال ي ضررت ماديان مف الحصار كاإلغبلؽ كاالج ياح

اإلسرائيمي ،سكا بنصبلح األضرار الفممية مباشرة ،أك مف خبلؿ صناديؽ ال مكيض ال ي
يمكف أف قدميا المؤسسات المربية أك الدكلية .

ب .شجي مس سمرم المرب (كبخاصة عمسطيني الش ات) عم

االس سمار عي عمسطيف مف

خبلؿ إقامة مشاري صناعية عردية أك مش ركة ،كال ركي لذلؾ كنكع مف مساىمة أكلئؾ
المس سمريف عي دعـ صمكد الشمب الفمسطيني ،ك قديـ حكاعز ليؤال المس سمريف غطي

المخاطر ال ي يمكف أف ي مرضكا ليا .
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ت .اس قطاب الكفا ات المربية كالفمسطينية عي الخارج لممساىمة عي إعادة اإلعمار كالمحاعظة
عم عبلقات جيدة كم كاصمة م

مؾ الكفا ات لبلس فادة مف خب ار يـ .

ث .عقد ا فاقيات سنائية جارية م الدكؿ المربية كاإلسبلمية كاألجنبية ل شجي ال بادؿ ال جارم
م

مؾ الدكؿ ،كخاصة صدير المن جات الصناعية الفمسطينية إلييا كاس يراد السم

االس يبلكية كالرأسمالية منيا ،بيدؼ خفيؼ ال بمية لبلق صاد اإلسرائيمي .

ج .سييؿ مشاركة الصناعييف الفمسطينييف عي الممارض ال جارية الدكلية ،كخاصةن ال ي قاـ

عي الدكؿ المربية كاإلسبلمية ،مما يساعد المن جيف الفمسطينييف عم لقا رجاؿ األعماؿ
مف مؾ الدكؿ كابراـ الصفقات ال جارية أك إقامة المشاري المش ركة مميـ .

ح .شجي اس يراد المكاد الخاـ غير الم كعرة محمينا مف البمداف المربية كالدكؿ األخرل ال ي
يسم بيا ا فاؽ باريس االق صادم (نصر ،2002 ،ص. )64،65،76،77،85

خ .الممؿ عم

طكير ك حديث اإلطار القانكني لئلطار الصناعي مف خبلؿ الممؿ عم

طكير قانكف الصناعة كقانكف غرعة صناعة عمسطيف كالغرؼ الصناعية الم خصصة،

كقانكف الحرؼ الصناعية ،كقانكف االمكاؿ المنقكلة كالغير منقكلة ،كقانكف ضريبة الدخؿ
كغيرىا مف القكانيف ذات المبلقة .

د .إعطا األكلكية لممن جات الصناعية المحمية عي مش ريات الحككمة كمش ريات القطاع
ذ.

األىمي ،كمكاصمة ا باع سياسة قشفية خصكصان ا جاه السم المس كردة .

كجيو برام ال طىيؿ الصناعي نحك الصناعات الكاعدة ال ي س طي المناعسة عي السكؽ

المحمي كأسكاؽ ال صدير مسؿ صناعة كنكلكجيا المممكمات كصناعة الحجر كالرخاـ
كصناعة المحكـ (ك ازرة ال خطيط ،2004 ،ص.)9

ر .القياـ بحممة كعية إعبلمية م كاممة حكؿ ضركرة اس يبلؾ المن
األجنبي م الرقابة عؿ المن

ز .ال ركيز عم

ال مف المن
المحمي بد ن

المحمي عي الجكدة كالنكعية (الممكر ،2013 ،ص. )128

الصناعات القادرة عم

حقيؽ ال رابطات األمامية كالخمفية م الكحدات

كالنشاطات اإلن اجية المخ مفة ،أم البد بالمشركعات ال ي ضمف اس خداـ نسبة ممقكلة
مف الخامات كالمكاد األكلية كالمككنات الصناعية المحمية (نصراهلل كعكاد،2004 ،

ص. )68

س .شجي

الصناعات الحرعية ال قميدية مسؿ الصناعات ال ذكارية ،كبخاص عي المناطؽ

السياحية ،كالسم المصنكعة يدكيان ( طريز ،قش ،كغيرىا ) .
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ش .ال طكيد عم المكاصفات كالجكدة عي الصناعات الفمسطينية ،بحيث ككف السم ال ي قدميا

مؾ الصناعات بديبلن لممن جات اإلسرائيمية ،كمقبكلة لممس يمكيف عي األراضي الفمسطينية

عي البداية سـ السكؽ الخارجية .

ص .كعير حماية جمركية مؤق ة لمصناعات الكاعدة ال ي ليا إمكانيات كاضحة لم طكر كالمناعسة
عي األسكاؽ المحمية كالمالمية ،عم أف زكؿ مؾ الحماية دريجينا خبلؿ ع رة زمنية م فؽ

عمييا .

ض .شكيؿ مؤسسة عامة أك ىيئة كطنية مش ركة مف القطاعيف الماـ كالخاص لدعـ المشاري
الصغيرة  ،ك قديـ المساعدة الفنية كال دريب كاالس شارات المالية كال سكيقية ليـ .
ط .شجي إقامة مشاري الصناعات الصغيرة كمساعد يا عي الحصكؿ عم

مكيؿ بشركط

ميسرة ،سكا مف خبلؿ شجي البنكؾ عم من ائ ماف ليا ل مكيؿ اس سما ار يا عي اآلالت

كمش ريات المكاد الخاـ ،أك مف خبلؿ صناديؽ كبرام إقراض مخصصة لممشاري الصغيرة
لمساعد يا عي االح فاظ بمخزكف كاعي مف المكاد كال جييزات لمكاجية حاالت الطكارئ .

ظ .حسيف البيئة االس سمارية مف خبلؿ طكير ال شريمات االق صادية ك حديسيا ،كبخاصة
ال شريمات الخاصة باالس سمار ،كالمناعسة ،كالشركات ،كالمقكد ،كغيرىا ،بحيث ضمف مؾ

ال شريمات حكاعز ل شجي القطاع الخاص عم اخ يار كنكلكجيا حديسة م طكرة كاالنفاؽ
عم البحث كال طكير (نصر ،2002 ،ص. )73،84

ع .إنشا ىيئة ال صني الكطني لئلشراؼ عم السياسة الصناعية كربطيا بالسياسة االق صادية
الكمية .

غ .أسمار شجيمية لمكيربا كالمياه لؤلغراض الصناعية ،كحكاعز ضريبية ك سييبلت مصرعية
.3

لبلس يراد المباشر لمممدات كاآلالت ال صنيمية (ماس ،2016 ،ص. )1

قطاع االنشاءات :

أ .إنشا مشاري إسكاف قميمة ال كمفة لصال الفئات الفقيرة كمنخفضة الدخؿ كالم ضررة مف
المدكاف اإلسرائيمي مف خبلؿ أمكاؿ الدعـ كعم شكؿ قركض ميسرة .

ب .شجي إنشا أحيا كمدف جديدة ل خفيؼ الضغط عم مدف الضفة الغربية كقطاع غزة .
كال بد مف كلي عناية خاصة لبنا المساكف عي القدس كضكاحييا لمجابية مشاري

ال يكيد ،كلسد المجز الكبير عي المساكف لممكاطنيف .

ت .دعـ ك طكير نشاط كقدرات مؤسسة الرىف المقارم الفمسطينية ،ك مكينيا مف كسي دائرة
خدما يا عي سائر األراضي الفمسطينية المح مة كلمفئات الفقيرة ،ك طكير من جات بنكية
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مكيمية جديدة ،خاصة قديـ سييبلت جديدة ل نشيط كاعة القطاعات الماممة عي قطاع

االسكاف ،كبما يمبي اح ياجات األسر محدكدة الدخؿ .

ث .الممؿ عم

قميؿ كمفة البنا مف خبلؿ خفيض أسمار األراضي ( كسي مخططات

اليياكؿ ال نظيمية ) كمف خبلؿ شجي نمط الكحدات السكنية الصغيرة ،كالسماح بالبنا

عم قط أرضية صغيرة نسبينا (ك ازرة ال خطيط ،2004 ،ص. )10

ج .إعطا أكلكية لممقاكليف المحمييف عي نفيذ المقاكالت اإلنشائية الحككمية .

ح .إنشا صندكؽ لم طميف ضد األخطار ال ي يمكف أف مرض ليا مشاري اإلسكاف .
خ .شجي الممؿ ال ماكني عي مجاؿ اإلسكاف مف خبلؿ طسيس جمميات اإلسكاف ال ماكنية
كالمؤسسات الداعمة ليذا النشاط ،ك سييؿ إج ار ات الطابك لمشقؽ كاألراضي بما يكعر

.4

ضمانات مناسبة ليذه المؤسسات (نصر ،2003 ،ص. )xxxix ،xlviii

قطاع الخدمات :

أ .صياغة سياسات يدؼ إل

مزيز أنشطة خدمات األعماؿ كالخدمات المالية البلزمة

ل حقيؽ نمك عي اإلن اجية كزيادة ناعسية قطاع الخدمات .

ب .ينبغي عم

كاضمي السياسات االى ماـ بالقطاعات االن اجية ،خصكصنا قطاع الصناعة

كال ي مف شطنيا زيادة الطمب ك كسي

ص.)51

مساىمة الخدمات الحديسة (الفبلح،2013 ،

ت .مزيز دكر القطاع الماـ عي إن اج خدمات البنية ال ح ية مف الكيربا كالمياه كاال صاالت
ث .طكير قطاعات اإلن اج السممي كزيادة مناعس يا محميان كخارجيان ،مما يؤدم إل

طكير

قطاع الخدمات المر بطة بال سكيؽ الداخمي كالخارجي .

ج .مزيز دكر مؤسسات القطاع الخاص عي إن اج الخدمات اإلن اجية كالمينية كالخدمات
اليندسية ،كالخدمة المقارية كال شييد كال صميـ ،كالخدمات المينية كالقانكنية كالمالية
كالمصرعية ،كخدمات النقؿ كالسياحة .

ح .إصدار ال شريمات كاألنظمة كالمكائ ال ي س يدؼ حفظ ك طكير صناعة الخدمات .
خ .نشيط ال دعقات مف الصرؼ األجنبي بالممبلت الصمبة إل االق صاد كجذب االس سمارات
الخارجية لبلس سمار (الجمفرم كآخركف ،2003 ،ص. )10-9

د .ض االس سمارات البلزمة لبنا الطرؽ كالبنية ال ح ية كمحطات المياه كالكيربا كالمطار

كالمينا كالممابر ،كذلؾ سيزيد أيضنا مف عرص ال شغيؿ عي القطاعات االق صادية ذات

ال شابكات األمامية كالخمفية .
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ذ .ال ركي لمقطاع السياحي مف خبلؿ ركيز الفرص االس سمارية عي مجاؿ السياحة الدينية
كاإلقميمية كالطبية كسياحة المؤ مرات ،حيث ير بط النشاط السياحي عي عمسطيف المديد مف

األنشطة المكممة لمنشاط السياحي كالسقاعي ك رميـ األماكف ال اريخية ،ك طكير مراكز ال رعيو
السياحي بما عي ذلؾ إقامة المطاعـ كالفنادؽ ،كخدمات السفر كالصناعات ال قميدية مسؿ
ال حؼ كالخشب كالفخار كالزجاج كال طريز ،لما لذلؾ مف طسير حقيقي عي كعير عرص
الممؿ الجديدة كزيادة النا

المحمي ،إضاعة ل شجي القطاعات االق صادية األخرل (الراعي

كآخركف ،2006 ،ص. )46

رابعاً  :آليات االستراتيجية واإلجراءات الالزمة لتنفيذىا
 .1تصويب العالقة التجارية مع الجانب اإلسرائيمي وذلؾ مف خالؿ ما يمي :
أ .مراجمة آلية نفيذ ا فاؽ باريس االق صادم ،كممالجة ال سرب الناجـ عف المبلقة الذم
أكجدىا ذلؾ اال فاؽ مف خبلؿ ما يمي :
-

الممؿ عم

فميؿ ك طكير عمؿ المجنة االق صادية المش ركة أسكة ببقية المجاف

الشبيية كالمجاف األمنية كال نسيؽ ال ي ال ينقط عمميا حت أم ظرؼ .

 بحث آلية حكيؿ جديدة لممكائد الجمركية بضمانة طرؼ سالث حإسرائيؿ عي االب زاز السياسي الذم يحصؿ دائمان (المم ق
ص. )4،6

 -إلغا

ال س خدميا

الفكرم المربي،2012 ،

الميمة الزمنية ال ي حرـ السمطة الفمسطينية مف حؽ المطالبة باإليرادات

المس حقة لفائد يا مف الكاردات بمد مضي  6أشير عم الصفقة ،ال سيما أف السمطة
الفمسطينية غير قادرة عم

الحصكؿ عم

البيانات ال جارية ال بالشكؿ الكامؿ كال

بالكقت المناسب (األنك اد ،2013 ،ص. )21

 -مطالبة الجانب اإلسرائيمي بنس

أصمية عف الفكا ير الجمركية لم جار الفمسطينييف

لممرعة قيـ كمككنات الفا كرة الحقيقية ،كبال الي كقت عمميات ال بلعب بالفكا ير (قباجة،
 ،2012ص. )54

 الحصكؿ عم جمي البيانات الم ممقة بالسم المس كردة مف إسرائيؿ أك عبرىا عندماككف الكجية النيائية لمسم ىي األراضي الفمسطينية المح مة (الحياة االق صادية،

 ،2014ص. )19
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جمي

 -الحصكؿ عم

البيانات الم ممقة بالمن جات اإلسرائيمية المس كردة الخاضمة

لضريبة الش ار  ،باإلضاعة إل

(األنك اد ،2013 ،ص. )21

البيانات الم ممقة بالشركات ال ي كرد مؾ المن جات

ب .الحد مف ال بمية ال جارية إلسرائيؿ عف طريؽ رع الحكاجز أماـ ال جارة م البمداف األخرل
غير إسرائيؿ كذلؾ سي ي لمشاحنيف الفمسطينييف عرصة لمنفاذ إل مصادر أقؿ كمفة كأكسر
ناعسية كذلؾ سيزيد اإليرادات الضريبية دكف أف يمقي بالضركرة بطعبا إضاعية عم

المس يمكيف الفمسطينييف ألف الضرائب عم الكاردات مف بمداف أخرل س مكضيا الكاردات
األقؿ كمفة .
ت .كصكؿ مخمصي الجمارؾ الفمسطينييف إل

المكان

كالحدكد اإلسرائيمية مف أجؿ م ابمة

اإلج ار ات الجمركية ك خميص السم المكجية إل األراضي الفمسطينية المح مة (األنك اد،

 ،2013ص. )21

ث .مطالبة السمطة الفمسطينية ب سكية عكا ير الكيربا المس حقة عم شركة كزي كيربا غزة
كعم

البمديات الفمسطينية مباشرة م شركة الكيربا اإلسرائيمية بدالن مف سكي يا عف

طريؽ مف إيرادات المقاصة  .كزيادة الكفا ة كالشفاعية ي ميف عم

شركة الكيربا

اإلسرائيمية إرساؿ عكا ير الكيربا لك ازرة المالية الفمسطينية كىي الجية المنكط بيا ل سكية

ىذه الفكا ير .

ج .قدير إيرادات المقاصة المح ممة المس حقة لمسمطة الفمسطينية عم أساس البيانات الشاممة
ال ي مدىا الحككمة اإلسرائيمية عف ال جارة بيف إسرائيؿ كالضفة الغربية كقطاع غزة .
كينبغي أف ي م

الجانباف بنفاذ م ساكم لمبيانات ال ي ي ـ جمميا مف خبلؿ الكاجيات

اإللك ركنية المش ركة .

ح .كاجد مسؤكلي السمطة الفمسطينية عند الممابر الحدكدية ل مكينيـ مف المراقبة الكسيقة
لمكاردات الداخمة إل

الضفة الغرب ية ك حسيف عممية حصيؿ الفكا ير ألغراض ضريبة

القيمة المضاعة كغيرىا مف الضرائب كالرسكـ .

خ .مييف مراجمة المديد مف الممارسات المر بطة باق ساـ اإليرادات لضماف كاعقيا م ا فاؽ
باريس االق صادم.

د .ينبغي اق ساـ رسكـ الخركج ال ي فرضيا إسرائيؿ عم

الركاب الفمسطينييف لمبكر ممبر

الكرامة بال ساكم بيف الجانبيف (كنماف كآخركف ،2011 ،ص.)25 ،5

143

ذ .المطالبة باس بداؿ آلية حساب الجمارؾ كالضرائب عم السم المس كردة عبر أك الكاردة مف

إسرائيؿ مف نظاـ البضائ المممف عنيا إل البضائ ال ي ي ـ إدخاليا عمميان ،كسي ـ حقيؽ
ذلؾ مف خبلؿ زيادة بادؿ المممكمات بيف الطرعيف كبشكؿ خاص سكؼ ي مكف المكظفكف
عي ك ازرة المالية الفمسطينية مف االطبلع عم أسما المس كرديف الفمسطينييف الذيف يخمصكا
بضائميـ عبر ككبل اإلسرائيمييف  .اال فاؽ عم إج ار ات ل قميص ال يريب كال يرب مف

الضرائب كذلؾ عبر اس خداـ ال قنيات الحديسة مسؿ الم ابمة االلك ركنية لمبضائ كاألقفاؿ
االلك ركنية عم

حاكيات المس كردات كالم كجية إل

السكؽ الفمسطينية (ماس كآخركف،

 ،2012ص. )26
 .2اإلطار التشريعي والقانوني :
أ.

إلغا األكامر المسكرية اإلسرائيمية السارية عي األراضي الفمسطينية كاحبلؿ نصكص

قانكنية عمسطينية مكانيا (عبلكنة ،2011 ،ص. )28

ب .كض

شري ضريبي يبلئـ الظركؼ االق صادية كاالج ماعية عي مناطؽ السمطة الكطنية

الفمسطينية ،كبما يضمف مس كل مبلئـ لرعاىية المكمؼ كال يجيده كيحفظ كرام و (ع يؽ،
 ،2013ص. )517

ت .ال كجو إل

عرض أكسر مف نسبة لضريبة القيمة المضاعة ،كذلؾ ب خفيض ضريبة القيمة

المضاعة عم السم األساسية ،كرعميا عم السم الكمالية ل حقيؽ المدالة االج ماعية .

ث .رؾ ميمة حصيؿ إيرادات ضريبة األمبلؾ كانفاقيا لمييئات المحمية ،لممرع يا باح ياجات
سكاف مؾ المنطقة ال ي ـ حصيؿ مؾ اإليرادات منيا ،لجمؿ المكاطف يممس بشكؿ

مباشر عكائد ما قاـ بدعمو .

ج .إنشا ممحؽ جارم عي السفارات الفمسطينية عي الخارج لمممؿ عم
كسمر ال جارة م

مؾ الدكؿ (قباجة ،2012 ،ص. )64،84

قديـ قارير دكرية بكـ

ح .اإلسراع عي الدراسة المممقة لقانكف األراضي كاإلسراع عي مسار إق ارره بمد مناقش و عم
نطاؽ كاس م أصحاب المبلقة (ماس كآخركف ،2013 ،1ص. )47
خ .زيادة ال ركيز عم

الضرائب المباشرة حيث أف كعا ىا لـ يس غؿ بشكؿ كامؿ (الرابي،

 ،2003ص . )110

د .كض ممايير كاضحة كمحددة لمكضكع ال فاكض عم قيمة الدخؿ الخاض لمضريبة عم
المكمفيف (عبلكنة ،2011 ،ص. )28

ذ .زيادة الرسكـ المفركضة عم

سجيؿ األراضي .
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ر .زيادة الرسكـ المفركضة عم مككس السجائر (سمطة النقد الفمسطينية ،2015 ،2ص)13

ز .إيجاد ماكف بيف ك ازرة المالية كالمجمس ال شريمي عي إقرار مجمكعة مف الق اررات
كال شريمات عي مجاؿ السياسة المالية كالضريبية مسؿ خفيض ضريبة القيمة المضاعة عم

المن جات المحمية كرعميا عم المن جات اإلسرائيمية كبخاصة مؾ ال ي ليا بديؿ عمسطيني.

س .الرجكع إل

ال شري

المالي إلزالة الغمكض الذم يك نفو كاجاد مريؼ لمديد مف

المصطمحات المبيمة ال ي حمؿ أكسر مف ممن .

ش .إيجاد قكانيف خاصة ممؽ ب نفيذ المكازنة بشقييا النفقات كاإليرادات كذلؾ لضماف عدـ
حدكث جاكزات إدارية كمالية .
ص .من الجانب ال شريمي جز نا كاعينا لحؿ الخبلعات الضريبية كالجمركية كاالب ماد عف طريؽ

الصفقات لضماف حؽ الخزينة كذلؾ عف طريؽ فميؿ المحاكـ الضريبية كالجمركية

المخ صة ( .الشمة ،2005 ،ص. )138

ض .رشيد اإلعفا ات الضريبية كقصرىا عم
عم االس سمار كليس عم

الربحية ،م

بض اس سمارات/قطاعات محددة لمغاية ركز

حديد ممايير كاضحة كع رة كاحدة ال زيد عم

خمس سنكات ،بيدؼ إلغا جمي اإلعفا ات الضريبية عي األجؿ األطكؿ  .كينبغي أف
درج جمي الحكاعز الضريبية عي قانكف الضرائب ،كأف ضمف شرطا لمبطبلف ال مقائي.

كينبغي أف يدرج عي المكازنة بياف بالنفقات الضريبية ي ضمف فاصيؿ ال كاليؼ المقدرة

كالفممية لجمي الحكاعز الضريبية (ديكنفالد كآخركف ،2013 ،ص. )15

ط .عدـ جديد الزيادات األخيرة عي مدعكعات الرد الضريبي (ال ي شبو الدعـ) الم صمة
بمش ريات الكقكد (صندكؽ النقد الدكلي ،2013 ،ص. )23

ظ .الممؿ عم

سري إج ار ات الممؿ القضائي كممالجة عدد أكبر مف الممفات الم راكمة

(ماس ،2015 ،ص. )7

 .3التيرب الضريبي
أ.

حسيف ال نسيؽ بيف كاعة الدكائر الضريبية ل سييؿ دقيؽ كمراجمة البيانات ال ي عي
حكزة كؿ طرؼ لمحاربة مشكمة ال يرب الضريبي (المربية ،2012 ،ص. )2

ب .النظر إل المس كل المادم لممكمؼ الضريبي عند مراجم و ممفا و الضريبية ل قييـ مدل
صحة البيانات المالية المقدمة مف قبمو .

ت .اال جاه ال

البلمركزية عي حصيؿ اإليرادات الضريبية ،كذلؾ ل حسيف االل زاـ

الضريبي عند المكاطف لممرع و بجي و المحصمة (قباجة ،2012 ،ص. )84
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ث .قميص ال يرب الضريبي مف األعراد المامميف ضمف الميف الحرة كالطبيب كالمحامي
كذلؾ مف خبلؿ قدير الكعا الضريبي ،كاالس فادة مف النظاـ المصرم عي قديره

الم مسؿ بال الي (قباجة ،2012 ،ص: )42-41
جدوؿ رقـ ر)14-3

تقدير النظاـ المصري لبعض الميف الحرة
 .1ل قدير الكعا الضريبي لطبيب جراح ينظر لنقاط ممينة منيا :
أ.

حدد عدد الممميات ال ي أجراىا الطبيب خبلؿ الماـ عم أساس البيانات الكاردة مف

المس شفيات ال ي يجرل بيا عمميات ك حدد كعئات الممميات عم أساس قسيميا إل :
عممية صغرل ،عممية م كسطة ،عممية كبرل  .كيس رشد بطسمار المؤسسة المبلجية
عند حديد اإليراد مف ىذه الممميات م مراعاة عرع الطب الم خصص بو كخبر و

كمكق الميادة ال ي يقيـ بيا

ب .بالنسبة إليرادات الميادة بالنسبة لكاعة األطبا  ،عيراع مسبلن:

_ عئة الكشؼ حسب ما ىك مممف داخؿ الميادات كلمزيارات المنزلية كالمادم

كالمس مجؿ .

_ درجة خصص الطبيب ك اري

خرجو كمركزه المممة كسنكات الممارسة .

_ البيانات ال ي يدلي بيا الطبيب عي محاضر المناقشة عند المحاسبة
_مكق الميادة كمس كل الدخكؿ عي المكاف الذم يباشر عيو النشاط

 .2ل قدير الكعا الضريبي لطبيب األسناف ينظر لنقاط ممينة منيا :
أ .مماينة الميادة كالميادات األخرل ( إف كجدت ) مماينات دقيقة كم كررة ل حديد مكقميا
 (:منطقة راقية – منطقة م كسطة – شمبية ) ،كمس كيات الدخؿ بيا.

ب .شيرة الطبيب كأسر ذلؾ عم أسمار الخدمات الطبية
ت .مساحة الميادة كال جييزات الطبية

ث .عدد المرض  ،كقت المماينة ،ك كضي حاالت كنكع الخدمة الطبية ،كغيرىا .
 .3ل قدير الكعا الضريبي لممحامي ينظر لنقاط ممينة منيا :
أ .اإلطبلع عم بطقة ال مضكية بالنقابة لممرعة درجة ك اري قيده بيا (اب دائي _اس ئناؼ
_نقض )

ب .مماينة المك ب كعركعو ( اف كجدت ) مماينات دقيقة كم كررة ل حديد مكقمو (منطقة
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راقية _م كسطة _ شمبية )

ت .شيرة المحامي

ث .مساحة المك ب كمس كل جييزه .
ج .بيانات القضايا المدكنة بطجندة المك ب ،عدد ممفات القضايا بطرشيؼ المك ب
ح .عدد الزبائف كقت المماينة .

خ .عدد المحاميف المساعديف ك حت ال مريف ،عدد أعراد السكر ارية كاإلدارييف
د .عم المطمكرية المخ صة الرجكع إل :

_ جداكؿ قيد القضايا بالمحاكـ ل حديد أنكاع كأرقاـ القضايا المسندة إل الممكؿ
_ مطمكريات الشير المقارم ل حديد أعداد المقكد ال ي حررىا الممكؿ لصال عمبلئو

كقيم يا .

_ شركات ال طميف ل حديد عدد أحكاـ قضايا ال مكيضات ال ي نفذىا الممكؿ ،كمبالغ

ال مكيض المنصرعة

ج .نشر الكعي الضريبي كحث المكاطنيف عم

االل زاـ مف خبلؿ طباعة نشرات كعية

ضريبية ك كزيميا ،نشر اعبلنات مفزيكنية كاذاعية ،كعي الصحؼ المحمية أيضان .

ح .نفيذ حمبلت كجكالت ميدانية مف خبلؿ مكا ب ضريبية عي كاعة المحاعظات (ك ازرة
المالية ،2014 ،ص. )178

خ .زيادة ال نسيؽ كالدم عي مياـ بيف إدار ي ضريبة القيمة المضاعة كضريبة الدخؿ (
ك ازرة المالية ،2013 ،ص. )13

د .عرض عقكبات ادارية عم المكظفيف الذيف يش بو ب كرطيـ عي قضايا ك جاكزات خص
ال يرب الضريبي .

ذ.

مكيف آليات الرقابة عم كيفية ال ماطي م الممفات الضريبية ،لضماف عدـ حدكث

بلعب اك اس غبلؿ اك كاطؤ بسبب أك آلخر .

ر .إعادة كزي الكادر بيف الك ازرات ،بحيث ي ـ كسيؼ الكادر عي الك ازرات ذات المب
االعم

بمدد أكبر مف المكظفيف بمكس الك ازرات ذات المب االقؿ ،كالربط بيف

الك ازرات ذات المبلقة ل سييؿ سرياف الممؿ .
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ز .كضركرة كعير الكسائؿ المكجس ية ال ي ساعد المكظفيف عي انجاز عمميـ ،اضاعة
ألىمية الرض الكظيفي ليـ (الحياة االق صادية ،2015 ،ص. )20

س .دكير الممؿ عي بمض المكاق الميمة بحيث يككف كلييا لمدة محدكدة .
ش .ال شدد بالنسبة لجريمة المحاسبيف القانكنييف عند مساعدة المكمؼ عم ال يرب .

ص .اخضاع ق اررات مطمكرم ال قدير إلج ار ات دقيؽ مخ مفة بحيث يككف ىناؾ أك ر مف
عممية دقيؽ ،كذلؾ مف خبلؿ دائرة مخ صة ب دقيؽ ممفات المكمفيف بمد مطمكر ال قدير

.

ض .يجب كجكد دائرة لم دقيؽ كل ميمة الفحص كال حقؽ مف مدل مطابقة ق اررات مطمكر
ال دقيؽ لمقانكف .

ط .قياـ االدارات الضريبية كالجمركية بنعداد اج ار ات كأدلة كاضحة حكؿ حصيؿ
الضرائب كجباي يا كآلية عمميا ،كاج ار ات كاضحة كمحددة لمكاعحة ال يرب الضريبي
مبنية عم أسس عممية كاس ار يجية كاضحة (عبلكنة ،2011 ،ص. )26،28

ظ .ضركرة كلي الضابطة الجمركية ك ازرة االق صاد مسؤكلية مكاعحة يريب السم مف
كال

إسرائيؿ المس كطنات ،كذلؾ مف خبلؿ إشراؼ الضابطة الجمركية عم

مداخؿ

المدف كمبلحقة الميربيف ،كقياـ ك ازرة االق صاد بفحص قانكنية المن جات داخؿ األسكاؽ
عي المدف الفمسطينية (ككالة كطف لؤلنبا . )2014،

ع .حسيف ك طكير قدرات دائرة ال دقيؽ الداخمي ،مف خبلؿ طىيؿ كادر مدرب لمقياـ
بطعماؿ ال دقيؽ عم الكزرات .

غ .كسي دائرة الفحص لمممفات ذات الخطكرة المالية .

ؼ .حصيؿ اإليرادات الم مسر حصيميا عم المكمفيف .

ؽ .كسمة نطاؽ ال غطية لدائرة كبار المكمفيف بما يضمف ضـ كاعة المكمفيف الذيف يحققكف
دخؿ سنكم أكسر مف  10مميكف شيكؿ ( .ك ازرة المالية ،2013 ،ص)112-109

ؾ .مزيز كحدة كبار المكمفيف (بما عييا زيادة أعداد المكظفيف ) باع بارىـ األنسب لبد
ام ساؿ المكمفيف مف خبلؿ اس خداـ نظاـ ال خميف لممكمفيف (االس دامة المالية،2014 ،

ص. )13

ؿ .ممالجة مشكمة سجيؿ األراضي مف خبلؿ :
-

حقيؽ االس غبلؿ األمسؿ لمكرد األرض مف خبلؿ المسكح كال سكيات الدقيقة إل جانب

سجيؿ الممكيات .
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 االل زاـ بجباية الضرائب عم األمبلؾ عي كاعة المناطؽ .-

طكير أساليب كطرؽ مب كرة لحؿ مشكبلت قسيـ األرض إل قط صغيرة ،كمشاكؿ

غياب الكرسة بما عييا دراسة إمكانية عرض حد أدن
لم سجيؿ .
-

مميـ حؽ االطبلع عم

مخ مؼ لمساحة األرض القابمة

ممفات سجيؿ األراضي لزيادة الشفاعية ك قميؿ المشاكؿ

الم راعقة م نزاع األراضي .

 اإلسراع ب طسيس محكمة أراضي م خصصة بمنازعات األراضي لضماف الكفا ةالمينية كسرعة البت كال حكيـ .
 -ضركرة دعـ سمطة األراضي بالككادر الكفؤة كمنحيا سييبلت مادية أكبر ح ي

س طي أدا دكرىا ك حقيؽ عكائض مالية ميمة لممكازنة المامة (ماس كآخركف،1

 ،2013ص. )48-44

 .4تنمية ميارات موظفي الدوائر الضريبية :
أ .اع ماد رؤية كاضحة كأنظمة كظيؼ صحيحة كاع ماد الكفا ة كمميار لم رقية كاالب ماد
عف الفئكية المنصرية .

ب .حفيز المكظفيف عم األدا الجيد كاالل زاـ بالقكانيف كاألنظمة كذلؾ مف خبلؿ إبراز
الجكانب اإليجابية عي أعماليـ كعدـ ال ركيز عم الجكانب السمبية عقط (الشمة،

 ،2005ص.)113-111

ت .الحفاظ عم

راكـ الخبرات الكظيفية مف خبلؿ إنشا نظاـ حكاعز مر بط باألدا ،

ككذلؾ إنشا نظاـ قييـ عممي مكضكعي (ماس ،2015 ،ص.)7

ث .دريب مكظفي الدكائر الضريبية حكؿ إج ار ات الممؿ ال شغيمية ،كبشكؿ دكرم كمن ظـ
(كنماف كآخركف ،2011 ،2ص. )5

ج .اشراؾ جمي المس كيات االدارية المخ مفة عي رسـ السياسات كعي صناعة القرار ،م
ضركرة كخي المدالة عي ال مامؿ مميـ .

ح .كض االج ار ات ال ي حكؿ دكف كض المكظؼ المبلئـ عي المكاف المناسب (ع يؽ،
 ،2013ص. )517

خ .ضركرة مميـ ك بني مدكنات السمكؾ لجمي المامميف عي اإلدارات كالجيات المخ صة
ب حصيؿ الرسكـ (عبلكنة ،2011 ،ص. )28
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 .5آليات خاصة بالدوائر الضريبية :
أ .زيادة عدد المػكظفيف عػي األجيػزة الحككميػة الرئيسػية الممنيػة بال مامػؿ مػ الجميػكر
كبطعمػػاؿ ال جػػارة الخارجيػػة ،بػػاألخص ع ػػي الػػدكائر الضػػريبية كالجمػػارؾ كالض ػػابطة

الجمركية (ماس ،2015 ،ص. )7

ب .ضػػركرة بسػػيط اج ػ ار ات الممػػؿ بمػػا يضػػمف الدقػػة كحسػػف ال نفيػػذ كال كظيػػؼ السػػميـ
لؤلكفا ك حديد صبلحيات كؿ مكظؼ كمسئكليا و بكضكح .

ت .مزي ػػز االجػ ػ ار ات الرقابي ػػة عمػ ػ المكظ ػػؼ ،لم طك ػػد ال م ػػرض لمرش ػػاكم كالمحس ػػكبية

ك ض ػػمف اسػ ػ قبللي و كنزاى ػػو الميني ػػة كع ػػدـ مامم ػػو بالرش ػػاكم كالمحس ػػكبية (ع ي ػػؽ،

 ،2013ص)517

ث .طكير األنظمة الداخمية كاإلج ار ات المكحدة آلليات الممؿ عي الدكائر .

ج .كشؼ األخطا كأسبابيا كالممؿ عم

صحيحيا بشكؿ دكرم .

ح .الكق ػػكؼ عمػ ػ المش ػػكبلت كالممكق ػػات ال ػػي م ػػرض األجيػ ػزة اإلداري ػػة ع ػػي عممي ػػا

كالمم ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ممالج ػ ػػة ى ػ ػػذه المش ػ ػػكبلت كا ازل ػ ػػة م ػ ػػؾ الممكق ػ ػػات (الش ػ ػػمة،2005 ،

ص. )110
 .6آلية التعامؿ مع المكمفيف :
أ.

كعية المكمؼ الفمسطيني كاقناعو بطىمية كأىداؼ الضريبة المخ مفة ك كخي الشفاعية عي

ال صرؼ عي اإليرادات الضريبية ال ي يف رض أف صرؼ عي سبيؿ حسيف األكضاع
المميشية لممكاطف عف طريؽ رميـ ك حديث البنية ال ح ية ،ك كعير األمف ،كال كزي المادؿ

لمدخؿ كغيرىا.

ب .الممؿ عم

كعية المكمؼ باف اإلدارة الضريبية الفمسطينية ىي مؤسسة كطنية مس قمة،

ىدعيا خدمة المكاطف كال ر بط بطم حاؿ بسمكؾ أك أىداؼ الجانب اإلسرائيمي.

جسديا كبما
نفسيا كال
ن
ت .بسيط إج ار ات اإلدارة الضريبية عي ال مامؿ م المكمؼ بما ال يرىقو ن
يضمف ال زامو بقكاعد الضرائب كخاصة المدالة ،كاإلن اجية .كبما ال يمرضو ألم اب زاز
(ع يؽ ،2013 ،ص . )517

ث .إنشا جياز اس مبلـ ضريبي مف خبلؿ إنشا مراكز لم كعية عي الضريبة (عبلكنة،
 ،2011ص )29
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خامساً :األثر المالي لسيناريوىات استراتيجية تصويب منظومة اإليرادات لمسنوات ر– 2016
)2020

ـ قدير النسب عي السيناريكىات بنا ن عم اآل ي  :اع راض بقا الكض الراىف كما ىك
بدكف النمك االق صادم الحقيقي عي السيناريك األساس ،أما السيناريك الم فائؿ ـ اع راض زيادة

النمك االق صادم الحقيقي ،بينما السيناريك الم شائـ ـ اع راض راج نسبة النمك االق صادم

الحقيقي ،كذلؾ اس رشادنا بمنشكرات سمطة النقد الفمسطينية كجياز اإلحصا المركزم ،باإلضاعة
إل الخطة المق رحة ( )2016-2014ك المطبقة مف قبؿ ك ازرة المالية – راـ اهلل بيذا الخصكص .
 .1السيناريو األساس
أ .الفرضيات التي بني عمييا ىذا السيناريو :
 -اس مرار الكض السياسي كاالق صادم كما ىك اآلف

 عدـ جاكب الجانب اإلسرائيمي م السمطة الفمسطينية عيما ي ممؽ أمكر ال سرب الماليالناجمة عف ا فاؽ باريس كال سربات الناجمة عف المخالفات المركرية كممبر الكرامة .

 م ابمة المنقطميف عف قديـ اإلق اررات الضريبية ،كذلؾ باس يداؼ ما نسب و عم األقؿ %60منيـ بنياية عاـ . 2020

 رع نسبة االل زاـ ب قديـ بيانات صحيحة عي اإلق اررات الضريبية ،كذلؾ باس يداؼ مانسب و عم األقؿ  %50منيـ بنياية عاـ . 2020

 زيادة عدد المسجميف لدل الدكائر الضريبية بنسبة  % 50بنياية عاـ . 2020ب .األثر المالي ليذا السيناريو :
جدوؿ رقـ ر)15-3
األثر المالي لمسيناريو األساس لمفترة ر)2020-2016
2016

2017

2018

2019

2020

البياف /السنة
اإليرادات المحمية

3007.05

3127.33

3252.42

3382.51

3517.8

النفقات العامة

3730.04

3841.94

3957.2

4075.9

4198.18

نسبة الزيادة

%3

%3

%3

%3

%3

ر)722.99

ر)714.61

ر)704.78

ر)693.39

ر)680.38

نسبة الزيادة

العجز /الفػائض قبػؿ

المنح المساعدات

%4

%4
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%4

%4

%4

تتوقع الباحثة عي حاؿ طبيؽ ىذا السيناريك أف ر ف اإليرادات المحمية عي نياية عاـ 2020
بنسبة %20عف عاـ  ،2015أم أنيا س ر ف مف  2891.4مميكف دكالر عاـ  2015إل
 3517.8مميكف دكالر عاـ . 2020
 .2السيناريو المتفائؿ

الفرضيات التي بني عمييا ىذا السيناريو :

أ.

 االنفراج السياسي عي المممية السياسية م الجانب اإلسرائيمي ،كاالنفراج االق صادمبنا نا عميو.
-

جاكب الجانب اإلسرائيمي م السمطة الفمسطينية عيما ي ممؽ أمكر ال سرب المالي

الناجمة عف ا فاؽ باريس كال سربات الناجمة عف المخالفات المركرية كممبر الكرامة .

 -الحد مف ال يرب الضريبي ك كسي القاعدة الضريبية بنسبة  %70بنياية عاـ .2020

 م ابمة المنقطميف عف قديـ اإلق اررات الضريبية ،كذلؾ باس يداؼ ما نسب و عاألقؿ %80منيـ بنياية عاـ . 2020

 رع نسبة االل زاـ ب قديـ بيانات صحيحة عي اإلق اررات الضريبية ،كذلؾ باس يداؼ مانسب و عاألقؿ  %70منيـ بنياية عاـ . 2020

 زيادة عدد المسجميف لدل الدكائر الضريبية بنسبة  % 70بنياية عاـ . 2020ب .األثر المالي ليذا السيناريو :
جدوؿ رقـ ر)16-3

األثر المالي لمسيناريو المتفائؿ لمفترة ر)2020-2016
2016

2017

2018

2019

2020

البياف /السنة
اإليرادات المحمية

3064.9

3340.74

3741.62

4302.86

5077.36

النفقات العامة

3802.47

3992.59

4192.21

4401.8

4621.9

العجز /الفائض قبؿ

ر)737.57

ر)651.85

ر)450.59

ر)98.94

455.46

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

%6
%5

%9
%5

%12
%5

%15
%5

%18
%5

المنح المساعدات

تتوقع الباحثة عي حاؿ طبيؽ ىذا السيناريك أف ر ف اإليرادات المحمية عي نياية عاـ 2020
بنسبة  %60عف عاـ  ،2015أم أنيا س ر ف مف  2891.4مميكف دكالر عاـ  2015إل

 5077.36مميكف دكالر عاـ  . 2020ك غطي النفقات المامة بشكؿ كامؿ ك حقؽ عائض يبمغ

 455.46مميكف دكالر دكف الحاجة إل المن كالمساعدات الدكلية .
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 .3السيناريو المتشائـ :
أ .الفرضيات التي بني عمييا ىذا السيناريو :
-

دىكر الكض السياسي كاالق صادم أكسر ما ىك عميو اآلف .

 عدـ جاكب الجانب اإلسرائيمي م السمطة الفمسطينية عيما ي ممؽ أمكر ال سرب الماليالناجمة عف ا فاؽ باريس كال سربات الناجمة عف المخالفات المركرية كممبر الكرامة

-

طخير إسرائيؿ ل حكيؿ إيرادات المقاصة أك جميدىا .

 م ابمة المنقطميف عف قديـ اإلق اررات الضريبية ،كذل ؾ باس يداؼ ما نسب و عم األقؿ %40منيـ بنياية عاـ . 2020

 رع نسبة االل زاـ ب قديـ بيانات صحيحة عي اإلق اررات الضريبية ،كذلؾ باس يداؼ مانسب و عم األقؿ  %25منيـ بنياية عاـ . 2020

 زيادة عدد المسجميف لدل الدكائر الضريبية بنسبة  % 25بنياية عاـ . 2020ب .األثر المالي ليذا السيناريو :

جدوؿ رقـ ر)17-3

األثر المالي لمسيناريو المتشائـ لمفترة ر)2020-2016
2016

2017

2018

2019

2020

البياف /السنة
اإليرادات المحمية

2949.2

3008.18

3068.34

3129.7

3192.3

النفقات العامة

3766.25

3916.9

4073.57

4236.5

4405.97

نسبة الزيادة

%4

%4

%4

%4

%4

ر)817.05

ر)908.72

ر)1005.23

ر)1106.8

ر)1213.67

نسبة الزيادة

العجز /الفائض قبؿ

المنح المساعدات

%2

%2

%2

%2

%2

تتوقع الباحثة عي حاؿ طبيؽ ىذا السيناريك أف ر ف اإليرادات المحمية عي نياية عاـ 2020
بنسبة  %10عف عاـ  ،2015أم أنيا س ر ف مف  2891.4مميكف دكالر عاـ  2015إل

 3192.3مميكف دكالر عاـ  2020عقط .
وفي الخالصة ؤكد الباحسة عم

أف اإلس ار يجية جمي بنكدىا مكضكعية كقابمة لم طبيؽ ،كأنو

الكض المالي لمسمطة الفمسطينية بحاجة ماسة ل طبيؽ اس ار يجية ل طكير إيرادا يا بشكؿ جدم،

كذلؾ لمكاجية ال زاما يا كل خطي األزمات الخانقة ال ي مرض ليا مف ع رة ألخرل ،كاف نجاح أم
اس ار يجية يح اج إل

جيكد مج ممة مف السمطة الفمسطينية كالسمطة ال شريمية إلصدار القكانيف

البلزمة ،كمساعدة القطاع الخاص كالمكاطنيف أيضان .

153

النتائج والتوصيات
أو ًال  :النتائج
النتائج الوصفية :

.1
أ.

س ػػـ اإليػ ػرادات الفمس ػػطينية بالض ػػمؼ الم ػػاـ ن يج ػػة طسرى ػػا بالمدي ػػد م ػػف المح ػػددات الداخمي ػػة

كالخارجية ال ي عممت عم

خفيضيا كحالت دكف طكرىا كزياد يا.

ب .أدل ال راج عي القيمة المضاعة لمقطاعات االق صادية إلػ ضػمؼ مسػاىم يا عػي اإليػرادات
المامة الفمسطينية.

ت .أسر االنقساـ سمبان عم إيرادات السػمطة الفمسػطينية ،حيػث أنػو حػاؿ دكف نفيػذ خطػط ال نميػة
السبلسػػة ال ػػي كضػػم يا السػػمطة كالمديػػد مػػف الق ػكانيف ذات الطػػاب االق صػػادم كالمػػالي ،كال ػػي

جميميا شمؿ قطاع غزة مف الناحية النظرية .

ث .مػػددت الق ػكانيف الضػريبية ال ػػي نظمػػت عمميػػة عػػرض كجبايػػة الض ػرائب عػػي عمسػػطيف ،عمنيػػا
يمكد لبلن داب البريطاني كمنيا األردني ،باإلضاعة إل أكامػر االحػ بلؿ االسػرائيمي ،كمػف سػـ

ا فػػاؽ بػػاريس االق صػػادم ،كأخيػ نار قػكانيف ك ازرة الماليػػة  .جميميػػا خمقػت ارباكػنا لػػدل المكمفػػيف
كمكظفي اإلدارات الضريبية ،باإلضػاعة إلػ

مػدد اإلدارات الضػريبية كالضػرائب ال ػي يػدعميا

المكمفكف ،كىذا كمو أدل إل ا ساع ظاىرة ال يرب الضريبي .

ج .م ػػاني ال ػػدكائر الضػ ػريبية م ػػف نق ػػص ع ػػي المػ ػكارد البشػ ػرية كاإلمكاني ػػات المادي ػػة كال جييػ ػزات
الفنية ،كغياب ال نسيؽ عيما بينيا عي الممؿ ،كبينيا كبيف المؤسسات الحككمية االخرل.

ح .ضػػمؼ طبيػػؽ النصػػكص المقابيػػة ضػػد الم يػربيف ،باإلضػػاعة إلػ أف المقكبػػات ال ػػي ي بناىػػا
القانكف ليست رادعة مػف الناحيػة الماديػة أك الممنكيػة ،عقػد يكػكف المبمػغ الػذم يػرب المكمػؼ
مف أدائو يفكؽ مبمغ الغرامة ،كبال الي لف ردعو المقكبة عف ال يرب مرات أخرل .

خ .ع ػػدـ كج ػػكد دائػ ػرة ػػدقيؽ ػػكل ميم ػػة الفح ػػص كال حق ػػؽ م ػػف م ػػدل مطابق ػػة قػ ػ اررات م ػػطمكر
د.

ال دقيؽ لمقانكف ،عغياب مسؿ ىذه الجية الرقابية يجمؿ قرار ال قدير جزاعية كمخالؼ لمقانكف.

سػػـ اإلعفػػا ات الض ػريبية الحاليػػة بػػاإلعراط عػػي سػػخائيا ،كىػػي عرضػػة إلسػػا ة االس ػ خداـ

قكض الجيكد الرامية إل زيادة حصيؿ اإليرادات .
ك مقيد اإلدارة الضريبية ،ك ّ
ذ .أدل ع ػػدـ س ػػيطرة الس ػػمطة عمػ ػ الح ػػدكد الفمس ػػطينية إلػ ػ جم ػػؿ ال يري ػػب م ػػف كالػ ػ إسػ ػرائيؿ
مصػػد انر آخػػر مػػف مصػػادر الخسػػارة لئلي ػرادات ،حيػػث قػػدرت قيمػػة البضػػائ الميرب ػة مػػا بػػيف

 % 35-25مف مجمكع كاردات الفمسطينية كذلؾ عاـ .2014
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ر .أسػػرت مشػػاكؿ كعقبػػات سػػكية سػػجيؿ ممكيػػة األ ارضػػي عػػي الضػػفة الغربيػػة عم ػ اإلي ػرادات
الم طدية منيا ،حيث عاـ  2010بمغت األراضي غير المسجمة . %67

ز .مػػاني خزينػػة السػػمطة الفمسػػطينية مػػف سػػرب مػػالي نػػاجـ عػػف طبيمػػة المبلقػػة م ػ الجانػػب
اإلسرائيمي ك يقدر بنحك  313مميكف دكالر عاـ .2014
النتائج القياسية :

.2

أسبت ال حميؿ القياسي لمنماذج القياسية ما يمي:
أ.

عبلقة طردية بيف القيمة المضاعة لقطاع الخدمات كاإليرادات المحمية الفمسطينية .

ب .عبلقة طردية بيف القيمة المضاعة لقطاع الزراعة كاإليرادات المحمية الفمسطينية.

ج .عبلقة طردية بيف القيمة المضاعة لقطاع اإلنشا ات كاإليرادات المحمية الفمسطينية.

د .عبلقػ ػػة طرديػ ػػة غيػ ػػر ممنكيػ ػػة بػ ػػيف القيمػ ػػة المضػ ػػاعة لقطػ ػػاع الصػ ػػناعة كاإلي ػ ػرادات المحميػ ػػة
الفمسطينية.

ق .عبلقة طردية بيف الكاردات مف السم كالخدمات كاإليرادات المحمية الفمسطينية.

ك .عبلقة طردية بيف الصادرات مف السم كالخدمات كاإليرادات المحمية الفمسطينية.
ز .عبلقة طردية غير ممنكية بيف كجكد اإلصبلح المالي كاإليرادات المحمية الفمسطينية.

ح .عبلقة عكسية بيف عدـ االس قرار عي الكض السياسي كاإليرادات المحمية الفمسطينية.

ثانياً :التوصيات
.1

كعير االطار السياسي المبلئـ لبلس ار يجية مف خبلؿ
إسرائيؿ لرع

الكطنية .

 .2ي كجب عم

الحصار نيائيان  .كالممؿ عم
السمطة الفمسطينية الممؿ عم

ضركرة الضغط الدكلي عم

إنيا االنقساـ الفمسطيني كاعادة الكحدة
طكير القطاعات االق صادية مف أجؿ زيادة

قيم يا المضاعة ك مزيز دكرىا لزيادة مساىم يا عي زيادة اإليرادات المامة ،كذلؾ مف خبلؿ
حسيف البن ال ح ية ك شجي كدعـ االس سمارات المكجية نحك القطاعات كغيرىا .

 .3كض

شري ضريبي يبلئـ الظركؼ االق صادية كاالج ماعية عي مناطؽ السمطة الكطنية

الفمسطينية ،ك يضمف مس كل مبلئـ لرعاىية المكمؼ كال يجيده كيحفظ كرام و .

 .4رشيد اإلعفا ات الضريبية كقصرىا عم بمض اس سمارات كقطاعات محددة لمغاية ركز
عم االس سمار كليس الربحية ،م

حديد ممايير كاضحة ليا .

155

 .5عرض أكسر مف نسبة لضريبة القيمة المضاعة ،كذلؾ ب خفيض ضريبة القيمة المضاعة عم
السم األساسية ،كرعميا عم السم الكمالية ل حقيؽ المدالة االج ماعية .

 .6زيادة ال ركيز عم الضرائب المباشرة حيث أف كعا ىا لـ يس غؿ بشكؿ كامؿ .
 .7حسيف ال نسيؽ بيف كاعة الدكائر الضريبية ل سييؿ دقيؽ كمراجمة البيانات ال ي عي حكزة
كؿ طرؼ لمحاربة مشكمة ال يرب الضريبي

 .8نشر الكعي الضريبي كحث المكاطنيف عم االل زاـ مف خبلؿ طباعة نشرات كعية ضريبية
ك كزيميا ،نشر اعبلنات مفزيكنية كاذاعية ،كعي الصحؼ المحمية أيضنا

 .9عرض عقكبات ادارية عم

المكظفيف الذيف يش بو ب كرطيـ عي قضايا ك جاكزات خص

ال يرب الضريبي .

 .10دريب مكظفي الدكائر الضريبية حكؿ إج ار ات الممؿ ال شغيمية ،كبشكؿ دكرم كمن ظـ .
كاعادة كزي الكادر بيف الك ازرات ،بحيث ي ـ كسيؼ الكادر عي الك ازرات ذات المب

االعم بمدد أكبر مف المكظفيف بمكس الك ازرات ذات المب االقؿ ،كالربط بيف الك ازرات
ذات المبلقة ل سييؿ سرياف الممؿ .

 .11ضركرة كلي الضابطة الجمركية ك ازرة االق صاد مسؤكلية مكاعحة يريب السم مف كال
إسرائيؿ المس كطنات ،كذلؾ مف خبلؿ إشراؼ الضابطة الجمركية عم

مداخؿ المدف

كمبلحقة الميربيف ،كقياـ ك ازرة االق صاد بفحص قانكنية المن جات داخؿ األسكاؽ عي المدف

الفمسطينية .

 .12الحد مف ال بمية ال جارية إلسرائيؿ عف طريؽ رع الحكاجز أماـ ال جارة م البمداف األخرل
غير إسرائيؿ .

 .13دع المنظكمة الدكلية لممارسة الضغكط عم

الجانب اإلسرائيمي ل غيير ا فاؽ باريس

االق صادم بما يضمف الحقكؽ االق صادية لمفمسطينييف كي جاكز المسرات كاألخطا ال ي

كق بيا المفاكض الفمسطيني عند ال كقي أك ال خمي عنو مامان .

 .14ا خاذ خطكات قانكنية ضد إسرائيؿ كمبلحق يا قضائيان اذا اس مرت بان ياؾ اال فاقية بما عييا

جميد األمكاؿ ،عبر منظمة ال جارة المالمية ،كمنظمة الجمارؾ المالمية كمنظمة ال نمية

كال ماكف االق صادم ،بما عييا محكمة الجنايات الدكلية خاصة بمد انضماـ عمسطيف

لمنظمة اليكنسكك .
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قائمة المراجع
القرآف الكريـ ،سكرة المجادلة ،اآلية (. )11
المراجع العربية
أو ًال الكتب
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. 1997

 .2أكرـ حماد ،المحاسبة الحككمية ،غزة. 2013 ،
 .3أكرـ حماد ،المحاسبة الحككمية ك طبيقا يا عي مؤسسات السمطة الفمسطينية ،آعاؽ لمطباعة
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دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،عماف ،ط. 1999 ،1

 .5حامد دراز ،مبادئ المالية المامة ،مركز االسكندرية لمك اب ،مصر. 2000 ،

 .6حسف خربكش كحسيف اليحي  ،المالية المامة ،جاممة القدس المف كحة ،عماف ،ط،1
. 1996

 .7خالد الخطيب كأحمد شامية ،أسس المالية المامة ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،ط. 2005 ،2

 .8خالد السكاعي EVIEWS ،كالقياس االق صادم ،دار الك اب السقاعي ،األردف ،عماف،
. 2012

 .9خميؿ الرعاعي ،المحاسبة الضريبية ،دار المس قبؿ لمنشر كال كزي  ،عماف ،ط. 2009 ،1
 .10رأعت مطير ،المحاسبة الحككمية ،الجاممة اإلسبلمية ،غزة ،ط. 2014 ،1

 .11زكريا عزاـ كمحمكد الكادم ،مبادئ المالية المامة ،دار المسيرة لمنشر كال كزي  ،األردف،
عماف ،ط. 2007 ،1

 .12سمير صاعي ،مقدمة عي حميؿ نماذج االنحدار باس خداـ  ،EVIEWSمك بة آعاؽ،
عمسطيف ،غزة. 2015 ،

 .13سكزم ناشد ،الكجيز عي المالية المامة  /النفقات المامة – اإليرادات المامة – الميزانية
المامة ،دار الجاممة الجديدة لمنشر ،االسكندرية. 2000 ،

 .14السيد م كلي عبد القادر ،اش قاؽ نمكذج صحي

الخطط مف اخ بار ال كامؿ الم ساكل

لجكىانسف إطار نظرم كمساؿ طبيقي باس خداـ  ،EViews5المميد المالي لمحاسبات
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كنظـ المممكمات اإلدارية كعمكـ اإلدارة ،مصر. 2007 ،

 .15طارؽ الحاج ،المالية المامة ،دار صفا لمنشر كال كزي  ،األردف ،عماف ،ط. 2009 ،1

 .16عادؿ حشيش ،أساسيات المالية المامة – مدخؿ لدراسة أصكؿ الفف المالي لبلق صاد الماـ،
دار الجاممة الجديدة ،االسكندرية. 2006 ،

 .17عبد األمير شمس الديف ،الضرائب – أسسيا المممية ك طبيقا يا المممية ( دراسة مقارنة )،
المؤسسة الجاممية لمدراسات كالنشر كال كزي  ،بيركت ،ط. 1987 ،1

 .18عبد الف اح عبد المجيد ،اق صاديات المالية المامة  /دراسة نظرية طبيقية ،جاممة
المنصكرة ،مصر. 1990 ،
 .19عبد القادر عطية ،الحديث عي االق صاد القياسي بيف النظرية كال طبيؽ ،الدار الجاممية،
اإلسكندرية. 2005 ،

 .20عبد اليادم مقبؿ ،المالية المامة ،دار النيضة المربية ،القاىرة ،ط. 2011 ،2

 .21عدناف الممد كباسـ عكر اني ،مقالة بمنكاف المساعدات الدكلية كال نمية االق صادية – الحالة
الفمسطينية ،عي ك اب االق صاد الفمسطيني عي المرحمة االن قالية ( حرير محمد اش يو)،
المجمس االق صادم الفمسطيني لم نمية اإلعمار (بكدار) ،القدس ،ط. 1999 ،1

 .22عمي لطفي ،اق صاديات المالية المامة ،مك بة عيف شمس ،القاىرة. 1997 – 1996 ،
 .23عمر األيكبي ،المالية المامة ،غزة ،ط. 2001 ،5

 .24عؤاد ياسيف ،المحاسبة الضريبية ،دار اليازكرم المممية لمنشر كال كزي  ،عماف ،األردف،
. 2005

 .25ماجدة شمبي كآخركف ،المالية المامة كال شري الضريبي ،جاممة بنيا ،مصر ،ب.ت.ف .

 .26محمد عصفكر ،أصكؿ المكازنة المامة ،دار المسيرة لمنشر كال كزي  ،عماف ،ط. 2009 ،2
 .27محمكد الكادم ،مبادئ المالية المامة ،دار المسيرة لمنشر كال كزي  ،عماف ،ط. 2010 ،2

 .28مركاف أبك ىبلؿ كآخركف ،المحاسبة الضريبية ،جاممة القدس المف كحة ،األردف ،عماف،
. 2014

 .29مميف رجب ،اق صاديات المالية المامة ،جممية االق صادييف الفمسطينييف ،غزة ،ط،4
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 .30نائؿ مكس  ،مقالة بمنكاف السياسة المالية الفمسطينية – ق ار ة عي المكازنة المامة عي ك اب
االق صاد الفمسطيني عي المرحمة االن قالية ( حرير محمد اش يو) ،المجمس االق صادم

الفمسطيني لم نمية اإلعمار (بكدار) ،القدس ،ط. 1999 ،1
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 .31كائؿ نصار ،الكجيز عي عمـ المالية المامة كال شري الضريبي ،جاممة األزىر ،ط،1
. 2011

ثانياً  :رسائؿ الماجستير والدكتوراه
 .1أحمد أبك زعي ر ،دكر اإليرادات المحمية عي مكيؿ المكازنة المامة لمسمطة الفمسطينية –
مدخؿ ل مزيز اإليرادات المحمية ل غطية عجز المكازنة ( ،)2010-2000رسالة ماجس ير

غير منشكرة ،جاممة األزىر ،عمسطيف ،غزة. 2012 ،

 .2أسد مكس  ،ال يرب الجمركي كأسره عي اإليرادات الجمركية الفمسطينية ،رسالة ماجس ير
غير منشكرة ،جاممة النجاح الكطنية ،عمسطيف ،نابمس. 2005 ،

 .3إيماف الخضرم ،ال داعيات االق صادية لمجز المكازنة المامة الفمسطينية ،رسالة ماجس ير
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عي عمسطيف ،رسالة ماجس ير غير منشكرة ،جاممة النجاح الكطنية ،عمسطيف ،نابمس،

. 2004

 .6حنيف حميض ،طسير المقاصة عمي اإليرادات الضريبية عي عمسطيف مف (،)2005-1995
رسالة ماجس ير غير منشكرة ،جاممة النجاح الكطنية ،عمسطيف ،نابمس. 2006 ،

 .7دركاسي مسمكد ،السياسة المالية كدكرىا عي حقيؽ ال كازف االق صادم  -حالة الجزائر :
 ،2004 – 1990رسالة دك كراة غير منشكرة ،جاممة الجزائر ،الجزائر. 2002 ،

 .8زاىر بدكاف ،دكر قطاع الخدمات عي االق صاد الفمسطيني كآعاقو المس قبمية ،رسالة
ماجس ير غير منشكرة ،جاممة األزىر ،غزة. 2014 ،

 .9سامي مقداد ،إصدار النقد الكطني كالخيارات الممكنة ل ر يبات نقدية بل ـ كخصكصية
االق صاد الفمسطيني ،رسالة ماجس ير غير منشكرة ،الجاممة اإلسبلمية ،عمسطيف ،غزة،
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 .11سمير أبك مدلمة ،نمية االق صاد الفمسطيني عي الضفة الغربية كقطاع غزة عي ضك ا فاؽ
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ثالثاً  :التقارير الرسمية
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 .5أسامة كنماف كآخركف ،2الكض الراىف كآعاؽ ال طكرات االق صادية لكؿ مف الضفة الغربية
كقطاع غزة – قرير خب ار صندكؽ النقد الج ماع لجنة اال صاؿ المخصصة ،صندكؽ

النقد الدكلي ،نيكيكرؾ. 2011 ،

 .6أكدك ككؾ كىانيا قسيس ،الضفة الغربية كقطاع غزة  :المس جدات األخيرة عي إيرادات
ال خميص ،صندكؽ النقد الدكلي ،يكنيك  /حزيراف. 2011 ،

 .7البنؾ الدكلي ،المنطقة ج كمس قبؿ االق صاد الفمسطيني. 2013 ،

 .8البنؾ الكطني لممممكمات  /قطاع االق صاد ،ال قرير االق صادم الفمسطيني -1994
 ،1999الييئة المامة لبلس مبلمات ،عمسطيف. 2001 ،

 .9سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2003عمسطيف ،راـ اهلل. 2004 ،
 .10سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2005عمسطيف ،راـ اهلل. 2006 ،
 .11سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2006عمسطيف ،راـ اهلل. 2007 ،
 .12سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2007عمسطيف ،راـ اهلل. 2008 ،
 .13سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2008عمسطيف ،راـ اهلل. 2009 ،
 .14سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2009عمسطيف ،راـ اهلل. 2010 ،
 .15سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2010عمسطيف ،راـ اهلل. 2011 ،
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 .16سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2011عمسطيف ،راـ اهلل. 2012 ،
 .17سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2013عمسطيف ،راـ اهلل. 2014 ،
 .18سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم  ،2015عمسطيف ،راـ اهلل. 2016 ،
 .19سمطة النقد الفمسطينية ،ال قرير السنكم األكؿ ،عمسطيف ،راـ اهلل.1995 ،

 .20سمطة النقد الفمسطينية ،1ال قرير السنكم  ،2012عمسطيف ،راـ اهلل. 2013 ،
 .21سمطة النقد الفمسطينية ،1ال قرير السنكم  ،2014عمسطيف ،راـ اهلل. 2015 ،

 .22سمطة النقد الفمسطينية ،2اس دامة المالية المامة  ،2012عمسطيف ،راـ اهلل. 2013 ،
 .23سمطة النقد الفمسطينية ،2اس دامة المالية المامة  ،2014عمسطيف ،راـ اهلل. 2015 ،
 .24عبد الف اح نصر اهلل كطاىر عكاد ،كاق القطاع الصناعي عي عمسطيف ،ك ازرة االق صاد
الكطني ،عمسطيف ،عبراير.2004 ،

 .25عبد الممطي زعرب ،ال جارة الخارجية كاقميا كآعاقيا المس قبمية ،ك ازرة االق صاد ،عمسطيف .

 .26كريس كؼ ديكنفالد كآخركف ،قرير حكؿ طكرات االق صاد الكمي كاآلعاؽ المس قبمية عي
الضفة الغربية كغزة ،صندكؽ النقد الدكلي. 2014 ،

 .27كريس كؼ ديكنفالد كآخركف ،قرير خب ار صندكؽ النقد الدكلي الج ماع لجنة اال صاؿ
المخصصة ،صندكؽ النقد الدكلي. 2013 ،

 .28نائؿ عارس ،قكيـ المبلقات الجمركية الفمسطينية – اإلسرائيمية كامكانية حقيؽ االس قبلؿ
االق صادم ،ك ازرة االق صاد الكطني. 2005 ،

 .29ك ازرة ال خطيط الفمسطينية ،خطة االصبلح كال نمية الفمسطينية . 2010-2008
 .30ك ازرة ال خطيط كال نمية اإلدارية ،قرير الم ابمة السنكم السالث لخطة ال نمية الكطنية،
عمسطيف. 2013 ،

 .31ك ازرة ال خطيط كال نمية اإلدارية ،خطة ال نمية الكطنية ( – )2016-2014المسكدة السانية،
. 2014

 .32ك ازرة الزراعة ،اس ار يجية قطاع الزراعة "رؤية مش ركة"  ،2011-2013ك ازرة الزراعة
بدعـ عني مف منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ الم حدة ،عمسطيف ،مكز.2010 ،

 .33ك ازرة المالية ،السنة المالية . 2013 ،2013

 .34ك ازرة المالية ،قانكف المكازنة المامة  -السنة المالية . 2014 ،2014

 .35ك ازرة المالية كآخركف ،دليؿ المكاطف لممكازنة المامة لمسنة المالية . 2013 ،2013
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 .36ك ازرة المالية كالفريؽ األىمي لدعـ شفاعية المكازنة المامة ،دليؿ المكاطف لممكازنة المامة
لمسنة المالية . 2013 ،2013

رابعاً  :التقارير غير الرسمية

 .1أحمد قباجة ،االس دامة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية :ال جربة ال اريخية كاآلعاؽ

المس قبمية ،مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،القدس ك راـ اهلل-

.2

عمسطيف.2012 ،

باسـ مكحكؿ كنصر عطياني ،دكر قطاع اإلنشا ات كاإلسكاف عي ال نمية االق صادية

الفمسطينية ،مشركع مزيز القدرة الذا ية لبلق صاد الفمسطيني ،مميد أبحاث السياسات
االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل.2002 ،

 .3ببلؿ الفبلح ،قطاع الخدمات الفمسطيني  :بني و كأسره االق صادم ،مميد أبحاث السياسات
االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل -عمسطيف.2013 ،

 .4رياض عكض كباسـ مكحكؿ ،خدمات اإلنشا ات عي القطاع غير المنظـ عي األراضي
الفمسطينية :الكاق كاآلعاؽ ،مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ

اهلل -عمسطيف.2006 ،

 .5سميد الخطيب ،مراجمة نقدية لمشركع قانكف الديف الماـ الفمسطيني ،مميد أبحاث
السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل. 2005 ،

 .6عمر عبد الرازؽ ،قييـ السياسات المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،مميد أبحاث
السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل. 2016 ،

 .7عمر عبد الرازؽ ،ىيكؿ المكازنة المامة الفمسطينية ،مميد أبحاث السياسات االق صادية
الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل. 2002 ،

 .8عمر عبد الرازؽ كآخركف ،طسير الحصار اإلسرائيمي عم االق صاد الفمسطيني خبلؿ الف رة
 ،2001/6/30 – 2000/9/28مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس)،

راـ اهلل. 2001 ،

 .9محمد نصر ،مزيز القدرة الذا ية لبلق صاد الفمسطيني ،مميد أبحاث السياسات االق صادية
الفمسطيني (ماس) ،القدس كراـ اهلل. 2003 ،

 .10محمد نصر ،دكر القطاع الصناعي ال نمية االق صادية الفمسطينية ،مميد أبحاث السياسات
االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل -عمسطيف.2002 ،
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 .11محمكد الجمفرم كآخركف ،قطاع الخدمات الفمسطيني كدكره عي عممية ال نمية االق صادية،
مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل -عمسطيف ،كانكف األكؿ،

.2003

 .12محمكد الجمفرم كناصر المارضة ،السياسات كالمالية الفمسطينية ك طسيرىا عم المجز عي
الميزاف ال جارم كالمجز عي المكازنة ،مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني

(ماس) ،راـ اهلل. 2002 ،

 .13محمكد عبلكنو ،بيئة النزاىة عي حصيؿ الضرائب كالرسكـ الجمركية _ال يرب الضريبي
حالة دراسية ،مركز المناصرة كاإلرشاد القانكني عي أماف ،راـ اهلل2011 ،
 .14مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،جمسة طاكلة مس ديرة ( )5أىمية زيادة

االس يراد المباشر عي طكر اإليرادات الجمركية كالضريبية ك قميص ال سرب المالي كال يرب

الضريبي ،راـ اهلل. 2015 ،

 .15مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي،
المدد  ،12راـ اهلل. 2008 ،

 .16مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي،
المدد  ،22راـ اهلل. 2010 ،

 .17مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي،
المدد  ،30راـ اهلل. 2012 ،

 .18مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي،
المدد  ،42راـ اهلل. 2015 ،

 .19مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،المراقب االق صادم كاالج ماعي،
المدد  ،43راـ اهلل. 2016 ،

 .20مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،1المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،24راـ اهلل. 2011 ،

 .21مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،1المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،33راـ اهلل. 2013 ،

 .22مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،1المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،36راـ اهلل. 2014 ،
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 .23مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،2المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،26راـ اهلل. 2011 ،

 .24مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،2المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،32راـ اهلل. 2013 ،

 .25مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،2المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،38راـ اهلل. 2014 ،

 .26مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،3المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،25راـ اهلل. 2011 ،
 .27مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،3المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،31راـ اهلل. 2013 ،

 .28مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،4المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،23راـ اهلل. 2011 ،

 .29مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) كآخركف ،4المراقب االق صادم
كاالج ماعي ،المدد  ،34راـ اهلل. 2013 ،

 .30مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس)  ،1قرير نيائي لجمسة طاكلة مس ديرة ()1
 /مكازنة  : 2013األزمة المالية كعرص الخركج مف عنؽ الزجاجة ؟ ،راـ اهلل. 2013 ،

 .31مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس)  ،1مائدة مس دير ( )2الخطة الكطنية
المامة لؤلعكاـ  2013 – 2011األىداؼ المنشكدة كمحددات ال طبيؽ ،ارـ اهلل. 2011 ،

 .32مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس)  ،2قرير نيائي لجمسة طاكلة مس ديرة ()2
 /مكازنة السمطة الكطنية الفمسطينية  : 2012الخطة مقابؿ ال نفيذ ،راـ اهلل. 2013 ،

 .33مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس)  ،2مائدة مس ديرة ( / )7اآلسار المح ممة
كطرؽ مكاجية ال يديدات اإلسرائيمية بنلغا اال فاقيات ال ماقدية م منظمة ال حرير ،راـ

اهلل. 2011 ،

 .34من الجكىرم ،ال ر يبات الجمركية الفمسطينية اإلسرائيمية  :البحث عف المدالة عي كزي
اإليرادات ،مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،القدس. 1995 ،

 .35ناصر المارضة ،ال جارة الخارجية الفمسطينية األردنية  :كاقميا كآعاقيا المس قبمية ،مميد
أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس). 2000 ،
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 .36نصر عبد الكريـ كباسـ مكحكؿ ،نحك كظيؼ أنج لممساعدات الخارجية المقدمة لمشمب
الفمسطيني ،مميد أبحاث السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل. 2005 ،

 .37نضاؿ صبرم ،مكيؿ القطاع الزراعي الفمسطيني ،مميد أبحاث السياسات االق صادية
الفمسطيني (ماس) ،القدس كراـ اهلل. 2008 ،

 .38ىالة الشميبي ،بر كككؿ باريس االق صادم – مراجمة الكاق
السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،ارـ اهلل. 2013 ،

ال طبيقي ،مميد أبحاث

خامساً  :أبحاث ودراسات ومؤتمرات
 .1االكنك اد ،مؤ مر األمـ الم حدة لم جارة كال نمية ،نشرة صحفية ،جنيؼ. 2014 ،

 .2عماد لبد ،مقكمات كمحاذير إصدار النقد الكطني الفمسطيني ،مؤ مر االس سمار كال مكيؿ
عي عمسطيف بيف آعاؽ ال نمية كال حديات المماصرة ،الجاممة اإلسبلمية ،عمسطيف ،غزة،

. 2005

 .3محسف صال كآخركف ،المؤشرات االق صادية لمسمطة الفمسطينية  ،2013 – 1994مركز
الزي كنة لمدراسات كاالس شارات ،بيركت. 2015 ،

 .4محمد الراعي كآخركف ،الخيارات كالبدائؿ الم احة لم شغيؿ بمد االنسحاب مف قطاع غزة،
غزة ،عمسطيف. 2006 ،

 .5محمكد الخفيؼ كآخركف ،سرب اإليرادات المالية الفمسطينية إل

إسرائيؿ عي ظؿ

برك كككؿ باريس االق صادم ،مؤ مر األمـ الم حدة لم جارة كال نمية األكنك اد ،نيكيكرؾ

كجنيؼ. 2014 ،

 .6مميد السياسات االق صادية الفمسطيني (ماس) ،النيكض باالق صاد الفمسطيني – مؤ مر
ماس االق صادم. 2016 ،

 .7المم ق الفكرم المربي ،امكانيات كابماد ع

ا فاقية باريس االق صادية. 2012 ،

 .8منذر قحؼ ،مكيؿ المجز عي الميزانية المامة لمدكلة مف كجية نظر إسبلمية – دراسة حالة
الككيت ،البنؾ اإلسبلمي لم نمية ،الككيت. 2000 ،

 .9ناصر المارضة ،ال جارة الخارجية الفمسطينية – كاقميا كآعاقيا المس قبمية ،ك ازرة االق صاد،
.2005

 .10نصر عبد الكريـ ،السياسة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية عي ظؿ ال مكيؿ الخارجي
كالديف الماـ ،كرقة عمؿ مقدمة عي مؤ مر المكازنة المامة السالث لمركز الميزاف لحقكؽ

اإلنساف ،عمسطيف ،غزة ،االسنيف . 2005 / 12 / 26
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سادساً  :صحؼ ومجالت ودوريات
 .1إبراىيـ ع يؽ ،أسر قييـ كاق اإلدارة الضريبية الماممة عي مناطؽ السمطة الفمسطينية،
المجمة األردنية عي إدارة األعماؿ ،المجمد  ،9المدد . 2013 ،3

 .2جماؿ البابا ،المنطقة (ج) نيب إسرائيمي م كاصؿ كحاجة عمسطينية ممحة ،مجمة مركز
ال خطيط الفمسطيني ،المدد (. 2012 ،)36-35

 .3الحياة االق صادية ،ال يرب الضريبي  ..جريمة بقيت دكف عقاب ،المدد . 2015 ،7082
 .4الحياة االق صادية ،المدد  ،6847الخميس . 2014/12/4

 .5سمير أبك مدلمة ك مازف المجمة ،طكر الديف الماـ عي األراضي الفمسطينية (-2000
 ،)2011مجمة الجاممة اإلسبلمية لمدراسات االق صادية كاإلدارية ،المجمد  ،21المدد

األكؿ. 2013 ،

 .6سمير أبك مدلمة ك كعيؽ األغا ،اق صاد األنفاؽ بقطاع غزة  :ضركرة كطنية !! أـ كارسة
اق صادية كاج ماعية ،مجمة جاممة األزىر سمسمة الممكـ اإلنسانية  ،2011المجمد ،13

المدد  ،)B(1عمسطيف ،غزة .

 .7سيؼ الديف عكدة ،اآلسار كالدركس المس فادة مف مرحمة االنقساـ كم طمبات نجاح االق صاد
الفمسطيني بمد المصالحة ،عي مجمة ق ار ات اس ار يجية بمنكاف اآلسار االق صادية كالكظيفية
لممصالحة الفمسطينية ( حرير مازف المجمة ) ،السنة  ،7المدد . 2014 ،16

 .8عاطؼ عبلكنة ،ق ار ة حميمية عي البرك كككؿ االق صادم الفمسطيني اإلسرائيمي ،دار
الكرمؿ لمنشر كال كزي  ،صامد االق صادم ،المدد . 1994 ،98

 .9قناة المربية ،نصؼ مميار دكالر أمريكي خسارة خزينة السمطة الفمسطينية،
.2012/12/27

 .10مازف المجمة ،الديف الماـ الفمسطيني  :األزمة القادمة ،مجمة مركز ال خطيط الفمسطيني،
المدد . 2012 ،34-33

 .11مازف المجمة ،1األزمة المالية لمسمطة كبرام اإلصبلح  :الطريؽ الصمب ،مجمة مركز
ال خطيط الفمسطيني ،المدد . 2011 ،32

 .12مازف المجمة ،1االق صاد السياسي لمدكلة الفمسطينية ،مجمة ق ار ات اس ار يجية ،مركز
ال خطيط الفمسطيني ،المدد . 2013 ،12

 .13مازف المجمة ،2السياسات االق صادية لمدكلة الفمسطينية ،مجمة مركز ال خطيط الفمسطيني،
المدد. 2013 ،38-37 ،
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 .14مازف المجمة ،2المكازنة المامة كال طكرات المالية عي األراضي الفمسطينية  ،مجمة مركز
ال خطيط الفمسطيني ،المدد . 2011 ،31-30

 .15محمد مقداد كخالد الكحمكت ،كاق اإليرادات كالنفقات الجارية لمسمطة الكطنية الفمسطينية
عي ظؿ الممكقات اإلسرائيمية ،مجمة الجاممة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية)،

المجمد  ،17المدد . 2009 ،1

 .16محمد مقداد كسامي مقداد ،إصدار النقد الكطني عي عمسطيف كالبدائؿ النقدية الم احة،
جاممة المكصؿ ،نمية الراعديف ،المدد  ،95مجمد . 2009 ،31

 .17ىشاـ عكر اني كباسـ مكحكؿ ،ا فاقية باريس االق صادية  :قييـ طبيؽ الجكانب الم ممقة
بال جارة الزراعية ،دكرية السياسة الفمسطينية ،مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية ،المدد
 ،6السنة السانية. 1995 ،

سابعاً  :وثائؽ واتفاقيات وقوانيف

 .1ا فاؽ باريس االق صادم. 1994 ،
 .2قانكف رقـ ( )7بشطف نظيـ المكازنة المامة كالشئكف المالية ،مميد الحقكؽ عي جاممة
بيرزيت ،منظكمة القضا كال شري عي عمسطيف

ثامناً  :مواقع اال نترنت

 .1شبكة الحرية االخبارية ،نصؼ ال بغ المحمي يباع بال يريب كالجمارؾ ك ـ عم حجـ

خسائرىا كعشميا عي ضبط السكؽhttp://hr.ps/ar/news/49077.html ،2014،

 .2مكق الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني. /http://www.pcbs.gov.ps ،
 .3مكق سمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. /http://www.pma.ps ،

يبيضكف مكر المس كطنات،2014 ،
 .4ككالة كطف لؤلنبا  ،جار عمسطينيكف كاسرائيميكف ّ
. http://www.wattan.tv/tv/113756.html
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ا حـــق

ممحؽ رقـ ر)1

السمسمة الزمنية لبيانات متغيرات الدراسة
االيرادات

العامة

السنوات والمنح

زراعة

صادرات

واردات

السمع

السمع

االصالح

الوضع

صناعة

االنشاءات خدمات

1995

549.1

702.8 372.8

733.8

885.2

522.3

1996

937

592.1 435.3

755.3

835.1

501.6

2261.6

1997

1075.4

607.5

842.4

606.4 1012.3

2531.9

0

1998

671.5 430.8 1104.7

949.2

710.4 1124.8

2761.1

0

0

659.3

1210.4

750.9 1160.2

3350.8

0

0

1171

879.2

3028.3

0

1

589.6

2678.7

0

1

480.9

2328.4

0

1

1

0
0

385

والخدمات

والخدمات

الضريبي

السياسي

2306.2

0

0

0

0
0

1999

1186.5

422

2000

1449

591.5 356.1

843.2

2001

1122

673.9 297.1

638.1

1002

2002

987

572.4 244.7

509.9

905.3

2003

1367

696.9 276.3

658

540.6 1002.5

2671.2

2004

1403

300

707.6

759.9

596.8 1054.2

3137.4

1

2005

2006

831.8 236.1

805.1

704.4 1135.6

3496.4

1

0

2006

1741

643.6 240.4

591.8

928.5

683.4

3371

0

1

2007

2938

710.2 299.6

593

811.5 1001.8

3304.8

0

1

2008

894.5 336.9 3757.8

845

1148

951.4

3496.4

1

0

2009

925.9 347.5 2950.4

1009.8

3807.7 1015.1 1141.7

1

0

2010

956.6 332.9 3177.7

914.4

3554.6 1031.6 1079.9

1

0

2011

963.3 408.7 3160.2

1169.6

3828.8 1298.3

1

0

2012

3172

1364.8 1091.6 339.1

4375.3 1290.4 1416.9

1

0

2013

3678

1425.3 1158.5 309.9

4059.2 1333.4 1477.5

1

0

2014

1191.8 1078.3 280.2 4021.6

4416.5

1

0

1227

1546.6

1487

الجدوؿ تجميع الباحثة مف المصادر اآلتية :
 .1مكق الجياز المركزم لئلحصا الفمسطيني. /http://www.pcbs.gov.ps ،
 .2مكق سمطة النقد الفمسطينية ،البيانات ال راكمية. /http://www.pma.ps ،
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)2ممحؽ رقـ ر
نتائج تقدير النموذج القياسي بشكؿ أولي

Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/04/16 Time: 23:05

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.028529 0.066768

0.427280

0.6774

D(LOG(S))

0.968145 1.427132

0.678385

0.5115

D(LOG(I))

1.171284 0.784247

1.493515

0.1634

D(LOG(X))

0.105357 0.805403

0.130812

0.8983

D(LOG(CR))

0.175332 0.040925

4.284269

0.0013

R-squared

0.815100

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared 0.697436

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 0.715258
Log likelihood

4.195902

Schwarz criterion

F-statistic

6.927370

Durbin-Watson stat 2.095435

D(LOG(A))
D(LOG(CO))
D(LOG(M))

1.210298 0.613932
-0.887179 0.723384
0.983904 1.058257

S.E. of regression 0.254997

Prob(F-statistic)

0.002564

1.971388

0.0744

-1.226428 0.2456
0.929740

0.3725

Akaike info criterion 0.400431
0.798090

Hannan-Quinn criter. 0.467731
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)3ممحؽ رقـ ر
نتائج تقدير النموذج القياسي بعد استبعاد عدد مف المتغيرات المستقمة
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/04/16 Time: 22:50
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.048901 0.087884

0.556428

0.5856

D(LOG(A))

1.057985 0.596363

1.774063

0.0475

R-squared

0.453144

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared 0.384787

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 2.115430
Log likelihood

-6.105615

Schwarz criterion

F-statistic

6.629075

Durbin-Watson stat 2.351542

D(LOG(S))

2.308022 0.833122

S.E. of regression 0.363613

Prob(F-statistic)

2.770329

0.0137

Akaike info criterion 0.958486

0.007998

1.107608

Hannan-Quinn criter. 0.983723

( الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار
Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/04/16 Time: 23:29
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -3.07e-17
Sample Std. Dev. = 0.342818
Method

Value

t-statistic

Probability

-3.90E-16 1.0000
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) لم كزي الطبيميJarque-Bera(ن ائ اخ بار
7

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

6
5
4
3
2
1
0
-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.07e-17
-0.015203
0.533401
-0.732870
0.342818
-0.275074
2.294627

Jarque-Bera
Probability

0.633503
0.728512

0.75

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

Obs*R-squared
Scaled

explained

SS

1.583794

Prob. F(2,16)

1.441326

Prob. Chi-Square(2) 0.4864

3.139893

0.2357

Prob. Chi-Square(2) 0.2081

) لبلر باط ذا يLagrange Multiplier( ن ائ اخ بار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

0.682985

Prob. F(2,14)

Obs*R-squared

1.689019

Prob. Chi-Square(2) 0.4298
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0.5212

)4ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط األوؿ بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/05/16 Time: 00:03

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.073765 0.096633

0.763354

0.4557

D(LOG(CO))

1.058529 0.466892

2.267180

0.0367

R-squared

0.232163

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared 0.186996

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 2.970262
Log likelihood

-9.329840

Schwarz criterion

F-statistic

5.140106

Durbin-Watson stat 2.544814

S.E. of regression 0.417997

Prob(F-statistic)

Akaike info criterion 1.192615

0.036710

1.292029

Hannan-Quinn criter. 1.209440

(الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار
Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/06/16 Time: 22:25

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 3.80e-17
Sample Std. Dev. = 0.406220
Method

Value

t-statistic

4.08E-16
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Probability
1.0000

) لم كزي الطبيميJarque-Bera(ن ائ اخ بار
6

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

5

4

3

2

1

0
-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.80e-17
0.034254
0.729775
-1.014087
0.406220
-0.436068
3.407427

Jarque-Bera
Probability

0.733571
0.692958

0.75

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

Obs*R-squared
Scaled
SS

0.918341

Prob. F(2,16)

1.885328

Prob. Chi-Square(2) 0.3896

1.956471

explained

0.4192

Prob. Chi-Square(2) 0.3760

) لبلر باط ذا يLM( ن ائ اخ بار

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

Obs*R-squared

1.849753
3.758956

Prob. F(2,15)

0.1914

Prob. Chi-Square(2) 0.1527

ممامؿ االر باط بيف حد الخطط كالم غير المس قؿ
Correlation
t-Statistic

Probability

RESID

CO

-0.195419
-0.821574
0.4227
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)5ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط الثاني بيف االيرادات المحمية والقيمة المضافة لقطاع الصناعة
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/06/16 Time: 22:34

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.084912 0.108935

0.779468

0.4464

D(LOG(I))

0.704520 0.844296

0.834447

0.4156

R-squared

0.039347

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared -0.017162

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 3.716139
Log likelihood

-11.45817

Schwarz criterion

F-statistic

0.696302

Durbin-Watson stat 2.083328

S.E. of regression 0.467543

Prob(F-statistic)

0.415601

Akaike info criterion 1.416650
1.516064

Hannan-Quinn criter. 1.433475

(الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار
Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/06/16 Time: 22:38
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 2.63e-17

Sample Std. Dev. = 0.454370
Method

Value

t-statistic

2.52E-16
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Probability
1.0000

) لم كزي الطبيميJarque-Bera(ن ائ اخ بار
9

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.63e-17
0.046009
0.722620
-1.412139
0.454370
-1.344674
6.305169

Jarque-Bera
Probability

14.37408
0.000756

0.75

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

0.609001

Prob. F(2,16)

Obs*R-squared

1.344060

Prob. Chi-Square(2) 0.5107

SS

2.854160

Prob. Chi-Square(2) 0.2400

Scaled

explained

0.5560

) لبلر باط ذا يLM( ن ائ اخ بار

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

1.060303

Prob. F(2,15)

Obs*R-squared

2.353392

Prob. Chi-Square(2) 0.3083

ممامؿ االر باط بيف حد الخطط كالم غير المس قؿ
Correlation
t-Statistic

Probability

RESID

I

-0.051295
-0.211773
0.8348
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0.3709

)6ممحؽ رقـ ر
نتائج تقدير النموذج البسيط الثالث بيف اإليرادات المحمية وايرادات المقاصة
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 12/25/15 Time: 21:02

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.081339 0.073010

1.114082

0.2807

D(LOG(CR))

0.181163 0.039232

4.617679

0.0002

R-squared

0.556402

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared 0.530308

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 1.715993
Log likelihood

-4.117584

Schwarz criterion

F-statistic

21.32296

Durbin-Watson stat 2.497238

S.E. of regression 0.317712

Prob(F-statistic)

Akaike info criterion 0.643956

0.000246

0.743371

Hannan-Quinn criter. 0.660781

( الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار

Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/06/16 Time: 22:51

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 2.92e-18

Sample Std. Dev. = 0.308760
Method

Value

Probability

t-statistic

4.12E-17

1.0000
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) لم كزي الطبيمي لمنمكذجJarque-Bera(ن ائ اخ بار
8

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.92e-18
0.021748
0.526318
-0.798201
0.308760
-0.752318
4.144347

Jarque-Bera
Probability

2.828987
0.243049

2
1
0
-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.551692

Prob. F(1,17)

Obs*R-squared

1.589189

Prob. Chi-Square(1) 0.2074

SS

2.000168

Prob. Chi-Square(1) 0.1573

Scaled

explained

0.2298

) لبلر باط ذا يLM( ن ائ اخ بار
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

Obs*R-squared

1.279809
2.769579

Prob. F(2,15)

0.3068

Prob. Chi-Square(2) 0.2504

ممامؿ االر باط بيف حد الخطط كالم غير المس قؿ
Correlation
t-Statistic

Probability

RESID

CR

0.277818
1.192414
0.2495
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)7ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط الرابع بيف االيرادات المحمية والواردات مف السمع والخدمات
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/06/16 Time: 23:05
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.039029 0.105969

0.368305

0.7172

R-squared

0.160404

Mean dependent var 0.100784

S.E. of regression 0.437093

Akaike info criterion 1.281957

Log likelihood

-10.17859

Hannan-Quinn criter. 1.298782

Prob(F-statistic)

0.049277

D(LOG(M))

1.805863 1.002046

Adjusted R-squared 0.111016

0.0446

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 3.247849
F-statistic

1.802176

Schwarz criterion

3.247839

1.381372

Durbin-Watson stat 2.308183

(الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار
Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/06/16 Time: 23:25

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -2.28e-17
Sample Std. Dev. = 0.424778
Method

Value

t-statistic

Probability

-2.34E-16 1.0000
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) لم كزي الطبيميJarque-Bera(ن ائ اخ بار
6

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

5

4

3

2

1

0
-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.28e-17
-0.006470
0.802472
-1.052848
0.424778
-0.401563
3.697229

Jarque-Bera
Probability

0.895487
0.639069

1.00

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

Obs*R-squared
Scaled
SS

1.463096

Prob. F(2,16)

3.171551

Prob. Chi-Square(2) 0.2048

2.937604

explained

0.2609

Prob. Chi-Square(2) 0.2302

) لبلر باط ذا يLM( ن ائ اخ بار

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

2.803968

Obs*R-squared

5.170376

Prob. F(2,15)

0.0923

Prob. Chi-Square(2) 0.0754

ممامؿ االر باط بيف حد الخطط كالم غير المس قؿ
Correlation
t-Statistic

Probability

RESID

M

-0.162779
-0.680227
0.5055
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)8ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط الخامس بيف االيرادات المحمية والصادرات مف السمع والخدمات
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/06/16 Time: 23:33

Sample (adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

C

-0.009551 0.088469

-0.107963 0.9153

D(LOG(X))

2.003664 0.563189

3.557712

R-squared

0.426786

Mean dependent var 0.100784

Adjusted R-squared 0.393067

S.D. dependent var 0.463582

Sum squared resid 2.217393
Log likelihood

-6.552819

Schwarz criterion

F-statistic

12.65731

Durbin-Watson stat 1.923733

S.E. of regression 0.361158

Prob(F-statistic)

Prob.

0.0024

Akaike info criterion 0.900297

0.002421

0.999711

Hannan-Quinn criter. 0.917122

( الخ بار الم كسط الحسابي لمبكاقي يساكم صفرT)ن ائ اخ بار
Hypothesis Testing for RESID

Date: 01/06/16 Time: 23:37
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 2.37e-17

Sample Std. Dev. = 0.350982
Method

Value

t-statistic

2.95E-16
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Probability
1.0000

) لم كزي الطبيميJarque-Bera(ن ائ اخ بار
8

Series: Residuals
Sample 1996 2014
Observations 19

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.37e-17
-0.024001
0.721266
-0.570347
0.350982
0.515746
2.423864

Jarque-Bera
Probability

1.105093
0.575482

2
1
0
-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

) ل جانس ال بايفWhite(ن ائ اخ بار
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

Obs*R-squared
Scaled
SS

0.554162

Prob. F(2,16)

0.701523

Prob. Chi-Square(2) 0.7042

1.230871

explained

0.5852

Prob. Chi-Square(2) 0.5404

) لبلر باط ذا يLM( ن ائ اخ بار

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

0.463927

Obs*R-squared

1.106817

Prob. F(2,15)

0.6375

Prob. Chi-Square(2) 0.5750

ممامؿ االر باط بيف حد الخطط كالم غير المس قؿ
Correlation
t-Statistic

Probability

RESID

X

-0.278454
-1.195371
0.2484
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)9ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط السادس بيف االيرادات المحمية واإلصالح المالي
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/06/16 Time: 23:44
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

C

-0.020478 0.153753

-0.133186 0.8956

D1

0.230398 0.211933

1.087124

R-squared

0.065001

Mean dependent var 0.100784

S.E. of regression 0.461258

Akaike info criterion 1.389582

Log likelihood

-11.20103

Hannan-Quinn criter. 1.406407

F-statistic

1.181839

Adjusted R-squared 0.010001
Sum squared resid 3.616902

Prob(F-statistic)

0.292156

Prob.

0.2922

S.D. dependent var 0.463582
Schwarz criterion

1.488997

Durbin-Watson stat 2.136008
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)10ممحؽ رقـ ر

نتائج تقدير النموذج البسيط السابع بيف االيرادات المحمية والوضع السياسي
Dependent Variable: D(LOG(R))
Method: Least Squares

Date: 01/06/16 Time: 23:44
Sample (adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.233149 0.087719

2.657892

0.0166

D2

-0.838307 0.220756

-3.797443 0.0014

R-squared

0.458953

Mean dependent var 0.100784

S.E. of regression 0.350878

Akaike info criterion 0.842543

Log likelihood

-6.004154

Hannan-Quinn criter. 0.859367

F-statistic

14.42057

Adjusted R-squared 0.427127
Sum squared resid 2.092958

Prob(F-statistic)

0.001439

S.D. dependent var 0.463582
Schwarz criterion

0.941957

Durbin-Watson stat 1.614973
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)11ممحؽ رقـ ر
نتائج تحميؿ التكامؿ المشترؾ
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s) Eigenvalue

Statistic

Critical Value Prob.**

None

0.488892

29.70945

29.79707

0.0512

At most 1 *

0.425642

18.29948

15.49471

0.0184

At most 2 *

0.406630

8.872942

3.841466

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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0.0029

