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محتوى ورقة الحقائق ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.

يتحمل ُمعد هذه الورقة كامل املسؤولية عن كل املعلومات والبيانات الواردة فيها.
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تسعى “مفتاح” من خالل هذه الورقة إلى تزويد املواطنني ومؤسسات اجملتمع املدني وصناع القرار بالتحليل الكمي والنوعي للنظام 
الضريبي، وتوفير نظرة عامة على مكوناته، وتقدمي تقييم فاعل لعدالة النظام الضريبي من منظور النوع االجتماعي، وحتديد 
الفجوات املرتبطة بالسياسات الضريبية احلالية، بغية بلورة سياسات مالية من منظور العدالة االجتماعية والنوع االجتماعي.

تتناول هذه الورقة توزيع العبء الضريبي ومبدأ التصاعدية من منظور النوع االجتماعي، باإلضافة 
إلى حتديث البيانات الواردة في تقرير مؤشر العدالة الضريبية- الباب الثاني.

http://miftah.org/Publications/Books/FAIR_TAX_MONITOR_2018_Arabic.pdf

الرضيبة التصاعدية الشاملة ألطر عدة

الرضائب املبارشة – الحجم، واملصدر وتوجهات التحصيل

الدولة لتحقيق األهداف االقتصادية  بيد  أداة مهمة  بأفراد اجملتمع، وهي  الدولة  يربط  الذي  والرابط  تعتبر الضريبة الصلة 
واالجتماعية والسياسية.1  وتفرض الضريبة لتحقيق 3 أهداف، وهي:2 أهداف اقتصادية )مثل تشجيع االستثمار من خالل 
اإلعفاءات الضريبية(، وأهداف اجتماعية )مثل إعادة توزيع الدخل وحتقيق العدالة االجتماعية(، وأهداف سياسية )من خالل 

تخفيض الضرائب واجلمارك على وارداتها، أو إيقاف العالقات مع الدول األخرى(.

اجلدول )1(: اإليرادات الضريبية املباشرة ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية في الفترة 2008-2019 )مباليني الشواكل(3

20082009201020112012201320142015201620172018السنة
 2019
ربع 3 

310310.3324.4514.1678.2767.9744.8733704.3983.4932.6776.5ضرائب مباشرة4

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4,6044,6045,2566,405.67,0357,426.48,851.49,962.711,289.111,476.111,047.57,790.7

النسبة من مجموع 
اإليرادات الضريبية

% 6.7% 6.76.2%% 8% 9.6% 10.3% 8.4% 7.3% 6.2% 8.6% 8.4% 10.0

يبني اجلدول )1( أن الضرائب املباشرة قد انخفضت في العام 2018 بنسبة 5.17 %؛ بسبب انخفاض ضريبة الدخل احملولة من 
إسرائيل بنسبة 60.6 % )حيث حولت إسرائيل 180.2 مليون شيكل في العام 2017 من ضريبة دخل العمال في إسرائيل، 
وانخفض هذا املبلغ إلى 71 مليون شيكل في العام 2018( ، وذلك على الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل احمللية بنسبة 7.42 % 
)حيث ارتفعت من 790.1 مليون شيكل في العام 2017، إلى 848.7 مليون شيكل  في العام 2018(5  بسبب جناح السياسات 
احلكومية بتخفيض نسبة الضريبة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت األعوام الثالثة املاضية ارتفاعات متتالية في 

هذه اإليرادات.

1   حمد اهلل، مؤيد ساطي جودت.  دور سياسة ضريبة الدخل في حتقيق األهداف االقتصادية في فلسطني.  رسالة ماجستير في املنازعات الضريبية بكلية الدراسات العليا في 
جامعة النجاح الوطنية، نابلس-فلسطني، 2005.

2  قباجة، أحمد.  االستدامة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية: التجربة التاريخية واآلفاق املستقبلية.  رام اهلل: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. 2012.
http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/Sep.2019.Arb.pdf  3   املوقع اإللكتروني لوزارة املالية

4  يتم حتصيل حوالي 95 باملئة من ضريبة الدخل محلياً، ويتم حتصيل باقي املبلغ من ِقَبل إسرائيل التي حتوله إلى خزينة السلطة الفلسطينية من خالل نظام املقاصة.  تشمل 
لة من ِقَبل االحتالل. الضرائب املباشرة: ضريبة الدخل احمللية، ضريبة األمالك، ضريبة الدخل احملصَّ

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/Sep.2019.Arb.pdf   5  املوقع اإللكتروني لوزارة املالية
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ويبدو أن التعديالت الكثيرة )12 مرة في آخر 10 سنوات( لقانون ضريبة الدخل، وإن ساهمت في زيادة التحصيل، فإنها لم 
تنجح في زيادتها كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات الضريبية؛ حيث بقيت مساهمتها قليلة نسبياً )8.6 % فقط العام 
2017(، وحافظت على النسبة نفسها في العام 2018، ثم ارتفعت إلى 10 % في األرباع الثالثة األولى من العام 2019، مقارنة 
مع األرباع الثالثة األولى من العام 2018. وهي قليلة مقارنة بالعديد من الدول؛ فمثالً بلغت 17 % في األردن، و28 % في مصر، 
واملعدل العام في الدول األخرى 34.3 % من مجموع اإليرادات الضريبية. ويعود ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي، وبخاصة 
الشرائح الضريبية من حيث اتساع وكبر الشريحة، ونسب الضريبة على كل شريحة، وكذلك بسبب أنظمة اإلعفاءات 

واحلوافز االستثمارية لتشجيع االستثمار.

رضيبة الدخل واملساواة بني الجنسني

ينظر القانون إلى النساء والرجال كدافعي ضرائب على قدم املساواة وبشكل محايد.  ويتبني بالتحليل أن املادة )14( قد أدت 
إلى انتقاص دور القانون في حتقيق العدالة االجتماعية، سيما ما يتعلق مبساعدة األسر الفقيرة؛ فبحسب املادتني )12/ه( 
و)14( من قانون ضريبة الدخل، فإن اإلعفاء املتعلق بالسكن واإلعفاء اجلامعي )لطالَِبنْي فقط( مينح ألحد الزوجني فقط، وفي 
اإلعفاءات األخرى يَعتِبر القانون كالً من الزوج والزوجة مكلفاً مستقالً عن اآلخر.  وميكن للمرأة أن تطالب بهذه اإلعفاءات 

فقط عندما تكون رأس العائلة، أو مطّلقة، أو أرملة.  كما إنه يلحق الضرر بكال الزوجني في حالة دمجا دخلهما معاً. 

ال تنشر وزارة املالية بيانات ضريبة الدخل حسب اجلنس. والتوصية هنا العمل على نشرها حسب 
اجلنس ملعرفة حجم العبء الضريبي على كل من الذكور واإلناث. 

رضيبة الدخل عىل الشخص الطبيعي مقابل رضيبة الدخل عىل 

الرشكات

هناك طريقتان لفرض الضريبة على الدخل: الضريبة العامة على الدخل )خضوع مجموع دخول املكلف لضريبة واحدة(، 
فعادًة  األول،  النوع  ولصعوبة فرض  الدخل(  نوع  الضريبة حسب  )تفرض  النوعية  الضرائب  أو  الدخل  فروع  والضرائب على 

تستخدم الدول النوع الثاني.6

وبشكل عام، فإن هنالك 3 مصادر جلباية ضريبة الدخل في فلسطني، وهي: الشركات وتساهم بنحو 50 %، واالقتطاعات 
من الرواتب وتساهم بنحو 36 %، واألفراد بنحو 14 %.  وإلى حد ما، هنالك ثبات في هذه النسب، ما يدل على عدم اجلدوى من 
تعديل الشرائح والنسب.  ويتضح ذلك باملقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ حصة الشركات من ضريبة الدخل نحو 78 % في 

األردن، و79 % في مصر.7

رضيبة الدخل عىل الشخص الطبيعي

36 ألف شيكل( للشخص  الذي أصبح  )اإلعفاء السنوي  املوحد  زيادة االستقطاع  2015 على  العام  التعديالت في  عملت 
الطبيعي، وأبقت على إعفاء التعليم والسكن.

6  حمد اهلل، مؤيد ساطي جودت. مصدر سابق.
7  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.  ورقة خلفية جللسة طاولة مستديرة رقم )4( بشأن تعديالت قانون ضريبة الدخل-األهداف والنتائج املتوقعة.  رام 

اهلل-فلسطني، 2015.
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اجلدول )2(: مثال آللية احتساب ضريبة الدخل للشخص الطبيعي بحسب قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011، ورقم )5( 
لسنة 2015

القرار بقانون رقم )5( لسنة 2015قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011

70,000210,000420,00070,000210,000420,000الدخل بالشيكل

30,00030,00030,00036.00036,00036.000إعفاء ضريبي

40,000180,000390,00034,000174,400384,000الدخل اخلاضع لنسب الضريبة

2,0002,00020001,7003,7503,750ضريبة الشريحة األولى )5 %(

99,400309,000-140,000350,000-الدخل املتبقي بعد فرض الشريحة األولى

9,9407,500-4,0004,000-ضريبة الشريحة الثانية )10 %(

159,000--100,000310,000-الدخل املتبقي بعد فرض ضريبة الشريحة الثانية

23,850--6,7506,750-ضريبة الشريحة الثالثة )15 %(

---55,000265,000-الدخل املتبقي بعد فرض ضريبة الشريحة الثالثة

---11,00053,000-ضريبة الشريحة الرابعة )20 %(

200023,75065,7501,70013,69035,100مجموع الضريبة املستحقة

68,000186,250354,25068,300196,310384,900صافي الدخل بعد الضريبة

املصدر: احتساب الباحث.

يتبني من اجلدول )2( أن التعديل في العام 2015 قد كان، وبكل وضوح، لصالح الدخول األعلى؛ فمثالً الشخص الذي دخله 
210 آالف شيكل، كان يدفع 23,750 شيكالً ضريبة مبوجب قرار بقانون 2011، ولكنه يدفع 13,690 شيكالً فقط مبوجب القرار 
بقانون للعام 2015؛ أي إنه يدفع نحو 58 % فقط مما كان يدفعه مبوجب قانون 2011.  ويتضح من ذلك فقدان قانون الضريبة 

ملبدأ التصاعدية، وهذا يؤدي إلى تقليص العدالة الضريبية.

إضافة إلى أن إنفاق هذه الضرائب لم يسهم في رفع جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني، فال تزال حصة األمن مرتفعة؛ فقد 
بلغت 21.8 % في العام 2018، أما حصة اخلدمات االجتماعية فقد بلغت نحو 43.9 % )20.2 % للتعليم، و10.8 % للصحة، 
و12.9 % للتنمية االجتماعية وشؤون املرأة واألسرى وأسر الشهداء(.8  كما إن هنالك تراجعاً في مؤشرات التعليم والصحة، 
فمثالً ارتفع متوسط عدد الطالب لكل معلم من 21.8 في العام 2014، إلى 22.4 في العام 2018، مقارنة مع 26 في املغرب، 
2015، وهي منخفضة  292.3 دوالرا9ً في العام  و13 في إسرائيل، و15.6 في األردن.  وبلغت النفقات اجلارية الصحية للفرد 

مقارنة مع لبنان )644 دوالراً للفرد( وإيطاليا 3230 دوالراً للفرد، وإسرائيل حوالي 2473 دوالراً للفرد.10

8  دولة فلسطني، وزارة املالية والتخطيط، اإلدارة العامة للموازنة العامة.  قانون املوازنة العامة 2018، رام اهلل-فلسطني.
9  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الصحة الفلسطينية، 2017.  احلسابات الصحية الفلسطينية 2015، رام اهلل-فلسطني.

10  يعتمد هذا اجلزء على مصدرين: عبد الرزق، عمر.  تقييم السياسات املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. رام اهلل: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، 
2016؛ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  فلسطني في أرقام 2018. رام اهلل-فلسطني، 2019.
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رضيبة الدخل للرشكات

اجلدول )3(: مساهمة ضريبة الشركات في اإليرادات الضريبية في الفترة 2011-2018 )مباليني الشواكل(11

السنة
ضريبة الدخل على 

الشركات
الشرائح الضريبية

النسبة من اإليرادات 
الضريبية

2011232.0% 15% 3.6

5.5 %15 %، و20 2012386.7%

2013411.2-% 5.5

2014314.2-% 3.2

2015350
15 % للشركات، و20 % لشركات االتصاالت والشركات 
التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني

% 3.2

2016400-% 3.6

2017533.6-% 4.6

2018591.8-% 5.4

يشير اجلدول )3( إلى أن نسبة ضريبة دخل الشركات من مجموع اإليرادات الضريبية ضئيلة جداً، فقد بلغت 3.6 % في العام 
2016، وارتفعت بشكل قليل في العامني 2017، و2018 لتصل إلى 4.6 %، و5.4 % على التوالي.  وجدير بالذكر، هنا، أنه ال توجد 
شرائح ضريبية للشركات، ولكن هنالك 3 تصنيفات )وليس شرائح( بالنسبة للشركات، وهي: الشركات العادية وتعامل 
معاملة الشخص الطبيعي، وشركات االتصاالت، والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني: تدفع 

20 %، وشركات املساهمة العامة األخرى واملساهمة اخلصوصية: تدفع 15 %.

اجلدول )4(: عدد الشركات املسجلة في الضفة الغربية حتى نهاية العام 2018

نوع الشركة
عادية 
عامة

عادية 
محدودة

مساهمة 
خصوصية

مساهمة 
عامة

مساهمة 
عامة 
أجنبية

مساهمة 
خصوصية 

أجنبية

عادية 
أجنبية

اجملموع

10,1324017,592106282941928,211عدد الشركات

املصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة االقتصاد الوطني، إدارة الشركات- مراقب الشركات، 2018.

147 ألف منشأة، يعمل نحو  12،2017 حوالي  وجدير بالذكر، هنا، أن عدد املنشآت العاملة في فلسطني قد بلغ في العام 
91.5 % منها في القطاع اخلاص، 88.1 % منها منشآت فردية.  ويبني اجلدول )4( أنه يوجد فقط 106 شركات مساهمة عامة 
فقط؛ أي إن معظم املنشآت في فلسطني، مبا فيها الشركات، تعتبر منشآت صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة.  ولذلك، فإن 

فرض نسبة ضريبة ثابتة عليها )15 %( يشكل عبئاً على معظمها.

قيام  بد من  وال  العامة،  املوازنة  لتسديد عجز  الضرائب تستخدم  أن  يلي:  مبا  الضرائب  الشركات على  إيجاز مآخذ  وميكن 
السلطة13. تقدمها  التي  األخرى  واخلدمات  التحتية  البنية  وحتسني  واالستثمار،  االقتصاد  لدعم  مبهامها   احلكومة 

من  عليها  ما  دفع  شركة  أي  من  الطلب  مثل  الضرائب؛  بدفع  امللتزمة  الشركات  مع  بازدواجية  املالية  وزارة  تتعامل  كما 
مستحقات عندما تطلب شهادة خصم املصدر، أو املطالبة باسترداد الضريبة.

11  املصدر السابق نفسه لألعوام 2011-2016.  أما األعوام 2017-2019، فمصدرها صندوق النقد الدولي: االستبيان السنوي إلحصائيات مالية احلكومة، اجلداول اإلحصائية، 2017، 
.http://www.pmof.ps :و2018.  املوقع اإللكتروني لوزارة املالية الفلسطينية

12  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018.  التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، النتائج النهائية- تقرير املنشآت.  رام اهلل-فلسطني.
13 مداخلة سمير حليلة.  قانون تشجيع االستثمار-املشكالت الراهنة ومتطلبات التعديل.  نابلس-فلسطني: معهد احلوكمة الفلسطيني، 2013.



توزيع العبء الرضيبي ومبدأ التصاعدية  للعام 2019-2018 | 7

ولذلك، فإن التهرب الضريبي في فلسطني يشكل ظاهرة كبيرة، إذ يقدر بنسبة 35 % من مجموع اإليرادات الضريبية؛ أي 
نحو 800 مليون دوالر سنوياً.  إضافة إلى ذلك، هنالك مشكالت فيما يخص قيام احلكومة باإلجراءات والتسهيالت الالزمة 

لبيئة األعمال في فلسطني.

ال تنشر وزارة املالية بيانات ضريبة الدخل على الشركات بحسب تصنيف الشركات ككل حسب 
أو مصدر ضريبة  الشركات حسب اجلنس  بيانات حول ملكية  تتوفر  ال  القانوني، وكذلك  الوضع 
الدخل من مشاريع أو شركات متلكها نساء. ويحتم االهتمام باملرأة محاولة تفصي كافة البيانات 
الضريبي  العبء  في  ودورها  ككل،  االقتصادي  النشاط  في  املرأة  دور  إلبراز  وذلك  اجلنس؛  حسب 

بشكل خاص. 

اجلدول )5(: مقارنة ترتيب فلسطني في تقرير ممارسة أنشطة األعمال في العامني 2013 و2020

الدولة

سهولة 
ممارسة 
أنشطة 
األعمال

بدء 
املشروع

استخراج 
تراخيص 

البناء

احلصول 
على 

الكهرباء

تسجيل 
املمتلكات

احلصول 
على 

االئتمان

حماية 
املستثمرين

دفع 
الضرائب

التجارة 
عبر احلدود

تنفيذ 
العقود

تسوية 
حاالت 
اإلعسار

20131351791308578159495511493185

202011717314886912511411254123168

/https://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploretopics :املصدر: املوقع اإللكتروني للبنك الدولي
مالحظة: اعتمد الباحث تقرير العام 2013؛ أي بعد صدور قرار بقانون ضريبة الدخل العام 2011.

كان عدد الدول 185 دولة، وفي تقرير العام 2020 كان 190 دولة.

يبني اجلدول )5( أن ترتيب فلسطني في تقرير ممارسة بدء األعمال بلغ 117 للعام 2020، مقارنة مع 135 في العام 2013، إال أن 
هنالك بعض املشكالت التي تظهر في تفاصيل املؤشر.  فمثالً؛ يالحظ تراجع حاد جداً في مؤشر دفع الضرائب؛ من 55 إلى 
112، ويقيس هذا املؤشر الضرائب واالشتراكات اإلجبارية التي يتعني على شركة متوسطة احلجم دفعها أو سحبها في 

سنة ما، وكذلك اإلجراءات التي متثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب.

يتبني مما سبق، أن القرار بقانون ضريبة الدخل لم يحقق مبدأ التصاعدية، ولم يساهم في حتقيق 
)اجلباية(  الضريبية  العائدات  زيادة  كان  التعديالت  من  الدائم  الهدف  وأن  االجتماعية؛  العدالة 
الدخل  ضريبة  بقانون  القرار  بتعديل  هنا  والتوصية  أيضاً.   يتحقق  لم  الهدف  وهذا  للحكومة، 
بالشكل الذي يحقق مبدأ التصاعدية، وحتقيق العدالة االجتماعية من خالل العمل على رفع نسبة 
بالنسبة  تكون هنالك شرائح  وأن  الطبيعي،  بالنسبة للشخص  الثالثة  الشريحة  الضريبة في 
للشركات تراعي مسألة أن معظم الشركات صغيرة ومتوسطة، وأن يتم هذا التعديل بناًء على 

دراسة معمقة.

رضيبة األمالك

ال تزال مساهمة ضريبة األمالك منخفضة جداً، فهي بحدود 1 % من مجموع اإليرادات الضريبية.  وهنالك أكثر من مشكلة 
فيما يتعلق بها، أهمها:14 عدم وجود قانون أمالك فلسطيني يتناسب مع األوضاع في فلسطني، وهنالك مشكلة في تخمني 

14  قباجة، أحمد، مصدر سابق.
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قيمة الضريبة.  وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2019، بلغت قيمة هذه الضريبة 128.4 مليون شيكل.15  أما بخصوص 
قيمة هذه الضريبة حسب اجلنس، فإنه ال تتوفر بيانات حول هذا التفصيل، ولكن من ناحية عملية، فإنه يثير، هنا، مسألة 

مهمة في غاية التعقيد؛ وهي امليراث، حيث حترم املرأة من امليراث ألسباب وحجج عدة.

إن أغلب األصول واملمتلكات مسجلة بأسماء الذكور في ظل غياب االلتزام بتوزيع امليراث؛ ما يتطلب 
العمل على إعادة النظر في حقوق املرأة في امليراث من جهة، والعمل على توفير بيانات ضريبة األمالك 

حسب اجلنس، حتى يتبني الوضع احلقيقي حلصول املرأة على حقوقها في هذا اجملال.

الرضائب غري املبارشة – الحجم، واملصدر وتوجهات التحصيل

يتم فرض الضرائب غير املباشرة على استهالك السلع واخلدمات والتجارة احمللية والدولية.  ويتم حتصيل هذه الضرائب محلياً، 
ومن ِقَبل إسرائيل )إيرادات املقاصة( نيابة عن خزينة السلطة الفلسطينية تطبيقاً التفاق باريس االقتصادي، وتبقيها لديها 

قبل حتويلها فيما بعد إلى خزينة السلطة، بعد خصم 3 % مقابل رسوم حتصيل وإدارة.

اجلدول )6(: بنية إيرادات الضرائب غير املباشرة في الفترة 2017-2019 )مباليني الشواكل(16

البند

اجملموعاحملّصلة محلياًاحملّصلة من خالل املقاّصة

20172018
2019

الربع 3
20172018

 2019
حتى

الربع 3

2019 الربع 201720183

النسبةالقيمةالنسبةالقيمةالنسبةالقيمة

394,169.940.12,915.839.3 %3,353.73,472.22,443.0737.2697.7472.84,090.9اجلمارك

ضريبة القيمة 
31.43,201.830.82,237.130.1 %2,287.82,003.61,428.31,011.31,198.2808.83,299.3املضافة 

ضريبة 
0.1-10.9-0.1-13.40-0 %4.7-10.9000-13.4-4.8-املشتريات

املكوس على 
السجائر 
واملشروبات

000198.8239.6152198.8% 1.9239.602.3152.02.0

26.72,481.123.91,720.223.2 %2,903.52,481.11,720.20002,903.5ضريبة احملروقات

35.900.30.00.0 0 1.535.900001.5أخرى

10010,389.21007,423.7100 %8,541.67,979.45,580.82,2122,409.81,842.910,487.8اجملموع 

http://www.pmof.ps/web/gdpt/70 ؛ http://www.pmof.ps/41 :15  وزارة املالية
.http://www.pmof.ps :16  املوقع اإللكتروني لوزارة املالية
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مالحظات: بيانات العام 2019 حتى نهاية شهر أيلول؛ أي إنها متثل ثالثة أرباع العام 2019.
ضريبة املشتريات هي الضريبة التي يدفعها املستهلك أو التاجر الفلسطيني على السلع والبضائع التي يتم شراؤها من إسرائيل، وفي معظمها 

تكون بدون فواتير.
ضريبة احملروقات تأتي فقط من خالل املقاصة، ألن كل الوقود يأتي من إسرائيل، حيث إن السلطة ال تستورد الوقود مباشرة.

الضرائب األخرى حتول من إسرائيل وهي غير مفصلة، وغير منتظمة.

بني  تغييرات كبيرة  أي  بدون  الضريبية  اإليرادات  92 % من مجموع  بحدود  املباشرة  غير  الضرائب  أن نسبة   )6( اجلدول  يبني 
السنوات.  وقد زادت األهمية النسبية إليرادات املقاصة نظراً الزدياد العجز في امليزان التجاري كما هو مبني في اجلدول )6(، 
والرسم البياني )1( أدناه.  شكلت إيرادات املقاصة ما يقارب ثلثي مجموع اإليرادات العامة في الفترة بني 2011 – 2016، وأكثر 
من 75 % من مجموع اإليرادات العامة في الفترة بني 2017-2019.  ولكن على الرغم من مساهمة املقاصة الكبيرة، فإن هذا 
املصدر يُعتبر هشاً جداً؛ ألن إسرائيل تستخدمها كثيراً كأداة ملمارسة الضغط السياسي.  وكان أحدث حتكم إلسرائيل في 

إيرادات املقاصة هو ما حصل منذ شهر شباط املاضي.

الرسم البياني 1: إيرادات املقاصة خالل الفترة بني 2018-2003

Page 10 of 15 
 

 
 ةUL<VAلا تاداLیإلا عE>5م ,م %92 دو=MN ةLشاV<لا ALغ fئاULلا ةV#ن نأ )6( لو=Eلا ,VAی
 دا\دزال ًاSLن ةصاق<لا تاداLیإل ةVA#@لا ةA<هألا تداز =قو  .تا5@#لا ,Aب ةVAL° تاAALغت sأ نو=ب
 تاداLیإ ñلZش  .هاندأ )1( يناVAلا [سLلاو ،)6( لو=Eلا يف ,VAم 5ه ا<° sراE(لا نا:A<لا يف :Eعلا
 %75 ,م qLكأو ،A, 2011 – 2016ب ةL(فلا يف ةماعلا تاداLیإلا عE>5م يqلث براق\ ام ةصاق<لا
 ةصاق<لا ة<ها#م ,م [غLلا ىلع ,Qلو  .A, 2017-2019ب ةL(فلا يف ةماعلا تاداLیإلا عE>5م ,م
 rغUلا ةسرا<<ل ةادأ° ًاqAL° اهم=Ç(#ت لAئاLسإ نأل ؛ًا=ج ًاÄه VL(عُ\ ر=i<لا ا1ه نإف ،ةQVALلا
 .يضا<لا œاVش Lهش 1@م لiح ام 5ه ةصاق<لا تاداLیإ يف لAئاLسإل [NZت ث=حأ نا°و  .يساA#لا
 

 W 2003-2018:ب ة-4فلا لالخ ةصاقAلا تادا-یإ :1 ينا:.لا Fس-لا

 
 

 ).م.ق.ض( ةفا,Aلا ةA:قلا ة.$-ض
 
 ة:.$-,لا تادا-یإلا ع"EAم Wم اهV.4نو ).م.ق.ض( ةفا,Aلا ةA:قلا ة.$-ض تادا-یإ :)7( لوE2لا

 17)لكا";لا W:یالW 2008-2019 )`A:ب ة-4فلا لالخ
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ةVdلا

 ةفا,Aلا ةA:قلا ة.$-ض

 ة:لADلا

452.5 452.5 554.4 677.3 675.5 852.3 950.5 1,002.9 924.6 1,011.3 
1,198.2 808.8 

 ع"EAم Wم ة.dVلا

 ة:.$-,لا تادا-یإلا

40% 40% 36.1% 35.9% 36% 38.6% 36.5% 33% 32% 28.7% 30.8 30.1 
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رضيبة القيمة املضافة )ض.ق.م.(

اجلدول )7(: إيرادات ضريبة القيمة املضافة (ض.ق.م.( ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية خالل الفترة بني 2008-
2019 )مباليني الشواكل(17

200820092010201120122013201420152016201720182019السنة

ضريبة القيمة 
452.5452.5554.4677.3675.5852.3950.51,002.9924.61,011.31,198.2808.8املضافة احمللية

النسبة من مجموع 
28.730.830.1 %32 %33 %36.5 %38.6 %36 %35.9 %36.1 %40 %40 %اإليرادات الضريبية

يتضح من اجلدول )7( أن نسبة ضريبة القيمة املضافة من اإليرادات الضريبية هي بني 30 % - 40 % في الفترة بني 2019-2008.  
األسرة  تدفع  فمثالً  الفلسطيني،  الشعب  من  واسعة  املضافة على شريحة  القيمة  لضريبة  السلبي  التأثير  ويتضاعف 
الفقيرة التي تتقاضى نحو 1,060 شيكالً من التنمية االجتماعية نحو 170 شيكالً، )16 % من دخلها(.  وقد بلغ خط الفقر 
وخط الفقر املدقع في العام 2017 ألسرة تتكون من خمسة أفراد )2 بالغني و3 أطفال( 2470 شيكالً، و1947 شيكالً إسرائيلياً 
جديداً على التوالي.  يعيش 29.2 % )1.4 مليون نسمة( من الفلسطينيني حتت خط الفقر الوطني، بواقع  13.9% )411 ألف 

http://www.pmof.ps/41 :17  وزارة املالية
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نسمة( في الضفة الغربية، و53 % )1.04 مليون نسمة( في قطاع غزة، فيما يعيش 16.8 % من الفلسطينيني في فقر مدقع، 
بواقع 5.8 % في الضفة الغربية، و33.8 % في قطاع غزة.

بلغت  حني  ففي  األخرى،  السكانية  بالتجمعات  مقارنة  اخمليمات  في  القاطنني  من  األسر  أفراد  بني  الفقر  معدالت  وتزداد 
نسبة الفقر في اخمليمات 45.4 %، بلغت هذه النسبة بني التجمعات احلضرية والريفية 29.4 %، و18.7 % على التوالي.  كما 
يرتبط الفقر بجنس رب األسرة، حيث بلغت نسبة الفقر بني األفراد الذين يعيشون في أسر ترأسها نساء 30.6 %، في حني 
بلغت نسبة الفقر بني األفراد الذين يعيشون في أسر يرأسها ذكور 29.2 %.  في املقابل، حتصل 51 % من األسر التي ترأسها 
يرأسها ذكور.18 التي  40.4 % عند األسر  إلى  النسبة  الوطني، في حني تنخفض هذه  الفقر   نساء على دخل أقل من خط 

كما تتقاضى املرأة في القطاع اخلاص نحو 85 % من أجر الرجل.19  وهذا ظلم للمرأة، وفي الوقت ذاته، فإن املرأة تدفع ضريبة 
القيمة املضافة كما يدفعها الرجل؛ ما يعني أن ضريبة القيمة املضافة مؤملة بشكل أكبر بالنسبة للنساء.

تظهر كافة أنواع الضرائب غير املباشرة كبيانات جتميعية دون أي تفصيل يتعلق بتوزيعها حسب 
اجلنس، سواًء تلك التي يتم حتصيلها محلياً أو الواردة من إسرائيل من خالل املقاصة. ويتطلب ذلك 
إعادة النظر في توفير هذه البيانات أو بعض فروعها حسب اجلنس؛ ملعرفة العبء احلقيقي الذي 

تتحمله النساء من هذه الضرائب.

من  للتأكد  اخلاص،  القطاع  منشآت  على  والرقابة  التفتيش  بتكثيف  العمل  وزارة  قيام  ضرورة 
التزامها بتطبيق احلد األدنى لألجور، ومساوة أجور النساء مع أجور الرجال في مجال العمل نفسه.  

ورفع مستوى التنسيق بني وزارتي املالية والعمل فيما يتعلق بهذا الشأن.

رضيبة املشرتيات/اإلنتاج

ال تزيد إيراداتها على 25 مليون دوالر أمريكي سنوياً، ويتحمل تكلفتها املستهلك النهائي بدون أي متييز بني الفقراء واألغنياء، 
أو بني الذكور واإلناث.  وبالطبع، فإن تأثير هذه الضرائب يكون سلبياً على الفئات الفقيرة.

اجلدول )8(: إيرادات ضريبة املشتريات/اإلنتاج ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية والناجت احمللي اإلجمالي في الفترة 
بني 2008-2019 )مباليني الشواكل(20

20082009201020112012201320142015201620172018السنة
 2019
ربع 2

163.5163.5253.3310.8337.2378.2234.4183.1204.9193.7235.183.3املكوس على التبغ

18  يعرف الفقر وطنياً بعدم قدرة األسرة على تلبية احتياجاتها األساسية من الغذاء، وامللبس، واملسكن - وُعرف بخط الفقر املدقع.  أما خط الفقر، فهو يشمل إضافة إلى مكونات 
خط الفقر املدقع االحتياجات األخرى كالرعاية الصحية، والتعليم، واملواصالت.  واستناداً إلى هذا املفهوم، فإن خطي الفقر يتغيران وفقاً حلجم األسرة وتركيبتها.  املصدر: دولة 

فلسطني: أهداف التنمية املستدامة.  االستعراض الوطني الطوعي األول، متابعة وتنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030، حزيران 2018.
19 املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019: مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2018، رام اهلل- فلسطني.

http://www.pmof.ps :20  املوقع اإللكتروني لوزارة املالية
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املكوس على 
املشروبات

11.40.83.48.65.73.34.44.65.14.51.5

ضريبة املشتريات/
املقاصة

12.712.714.60152.66.6-6.2-9.9-4.7-4.8-12.7

مجموع اإليرادات 
الضريبية

4,6044,6045,2566,405.67,0357,426.48,851.49,962.711,289.111,476.111,047.55,677.1

النسبة من 
مجموع اإليرادات 

الضريبية
% 3.8% 3.8% 5.1% 4.9% 5.1% 5.2% 2.8% 1.8% 1.8% 1.7% 2.11.3

الناجت احمللي 
اإلجمالي

30,291.432,915.339,601.740,45046,234.344,313.543,742.949,49850,690.352,483.152,51524,981

النسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

% 0.59% 0.54% 0.68% 0.78% 0.78% 0.87% 0.56% 0.37% 0.4% 0.370.450.29

يبني اجلدول )8( أن هناك انخفاضاً في نسبة ضريبة املشتريات/اإلنتاج من مجموع اإليرادات الضريبية، حيث انخفضت هذه 
2018.  يُعتبر االنخفاض في تأثير هذه الضريبة مبثابة توجه سلبي ألن  2 % العام  2010 إلى  5 % العام  النسبة من تقريباً 
الضرائب املرتبطة بالبضائع الكمالية يجب أن تساهم بشكل أكبر في مجموع اإليرادات.  ويعود هذا االنخفاض إلى تفاقم 
ظاهرة التهريب، وبخاصة السوالر.21  ويوضح ذلك أيضاً أن إيرادات املقاصة قد انخفضت بنسبة 6.6 % )562 مليون شيكل(، 

وكان االنخفاض في جميع بنودها.

رضيبة املحروقات )املكوس عىل النفط( 

في العام 2016، وصلت ضريبة احملروقات إلى 2.97 مليار شيكل؛ ويشّكل ذلك 33.26 % من مجموع إيرادات املقاصة للعام 
2016.  ثم انخفضت بشكل طفيف في العام 2017، ثم انخفضت إلى 2.5 مليار شيكل في العام 2018، وشكلت 31 % من 

إيرادات املقاصة.

اجلدول )9(: إيرادات املكوس على النفط ونسبتها من مجموع اإليرادات الضريبية والناجت احمللي اإلجمالي في الفترة بني 
2008-2019 )مباليني الشواكل(

20082009201020112012201320142015201620172018السنة
 2019
ربع 2

املكوس على 
1,218.81,218.81,412.11,635.51,758.11,970.52,474.22,773.82,970.92,903.52,481.11,255.5النفط

النسبة من 
مجموع اإليرادات 

الضريبية
% 26.5% 26.5% 26.9% 25.5% 25% 26.5% 28% 27.8% 26.3% 25.3% 22.5% 22.1

النسبة من الناجت 
5 %4.7 %5.5 %5.9 %5.6 %5.7 %4.4 %3.8 %4 %3.6 %3.7 %4 %احمللي اإلجمالي

21  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(: ورقة خلفية جللسة طاولة مستديرة )5( بشأن أداء املوازنة العامة 2018 باملقارنة مع 2017 وأزمة إيرادات املقاصة 
2019، رام اهلل – فلسطني، 2019.
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رضيبة املقاصة

ضريبة غير مباشرة تُفرَض على املستورَدات املتجهة إلى األراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.  إن السلطة ميكن أن تستفيد 
أكثر من التطورات املعمولة في نظام ضريبة القيمة املضافة اإلسرائيلية؛ مثل زيادة احلد األدنى من املبلغ املعفى إلى 100 
االقتصادية.  ويقوم االحتالل  القطاعات  “امللف الصفري” لدعم بعض  ألف شيكل،22 واستخدام   54 من  ألف شيكل بدالً 

لة من العمال داخل اخلط األخضر وفي املستوطنات. بتحويل 75 % فقط من ضريبة الدخل احملصَّ

رسوم الجامرك واملكوس

يتبني من اجلدول )9( أن اجلمارك بلغت 4.1 مليار شيكل في العام 2017 )737.2 مليون شيكل من اإليرادات احمللية، و3.35 مليار 
شيكل من إيرادات املقاصة).  ووصلت في العام 2018 إلى 4.2 مليار شيكل )3.5 مليار شيكل من إيرادات املقاصة، ونحو 700 

مليون شيكل من اإليرادات احمللية(، ما يعني أن اجلمارك واملكوس تبلغ نحو 40 % من مجموع الضرائب غير املباشرة.

الرضائب االفرتاضية/الرضيبة عىل رقم املبيعات

يتم فرض هذه الضرائب على الدخل املرتبط مبركبات املواصالت العامة (سيارات األجرة واحلافالت(.  تتراوح قيمة هذه الضريبة 
بني 70 و100شيكل شهرياً للمركبة الواحدة اعتماداً على مصدر املركبة وَمنَشئها وسنة تصنيعها.  وال توجد أرقام دقيقة 
لة من هذه الضريبة، ولكن تشير التقديرات إلى أنها ال تتجاوز مليوني شيكل سنوياً.  ولم يتغير  حول حجم اإليرادات احملصَّ

هذا املبلغ كثيراً عبر السنوات.

هنالك ضرورة لالستفادة من الهوامش التي يتيحها اتفاق باريس االقتصادي، والتي بإمكان السلطة الفلسطينية 
القيام بها دون اإلخالل بهذا االتفاق، والتي تتمثل مبا يلي:

تخفيض نسبة ضريبة القيمة املضافة إلى 15 % بدالً من 16 % ألن النسبة احلالية في إسرائيل 17 %، وتستطيع السلطة . 1
أن تفرض ضريبة أقل بنسبة 2 %.

استيراد السلع من القوائم امللحقة )A، وB( للسلطة الفلسطينية التي وردت في ملحق اتفاق باريس االقتصادي، حيث . 2
منح اتفاق باريس للسلطة الفلسطينية كل الصالحيات واملسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات  االستيراد واجلمارك 

وضريبة املشتريات 
استيراد املنتجات النفطية من دول أخرى مثل األردن ومصر، حيث تستطيع السلطة الفلسطينية بيع البنزين بسعر . 3

أقل بنسبة 15 % عنه في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية  
أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعادة ضريبة القيمة املضافة لقطاعات معينة مثل الزراعة على سبيل املثال، وكذلك . 4

للفقراء والنساء والفئات احملرومة واملهمشة.
إلزام . 5 التي نصت على  )4/10/ج(  املادة  التاليتني:  املادتني  املعوقني، سيما في  1999 بشأن  4 لسنة  رقم  القانون  تفعيل 

5 % من عدد العاملني بها يتناسب مع  املؤسسات احلكومية وغير احلكومية باستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن 
طبيعة العمل في تلك املؤسسات، مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخدامهم؛ املادة )3( اخلاصة بإعفاء املعوقني 
من الرسوم واجلمارك والضرائب املتعلقة بجميع املواد التعليمية والطبية والوسائل املساعدة ووسائط النقل الالزمة 
1/10/ه(  )املادة  املعوقني.  وكذلك  األفراد  الشخصية الستعمال  النقل  املرخصة، ووسائل  املعوقني  ملدارس ومؤسسات 

بخصوص إصدار بطاقة املعوق، التي تساعده في االستفادة من اإلعفاء من الرسوم واجلمارك والضرائب.

22   ينص اتفاق باريس على أن األعمال املعفية من الضريبة املضافة هي تلك التي ال يتجاوز إجمالي مبيعاتها 12 ألف دوالر سنوياً )54 ألف شيكل(.  وهو احلد الذي كان مطبقاً في 
إسرائيل في حينه.  وأما اليوم، فاحلد املعفى من ضريبة القيمة املضافة في إسرائيل يبلغ 100 ألف شيكل.  وهنا ال يسجل املعفى في النظام وال يقدم فواتير وال يسترد ما يدفعه 

من ضريبة قيمة مضافة على مدخالت إنتاجه.  املصدر: عبد الرازق، عمر، مصدر سابق.


