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يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

للباحث األستاذ إبراهيم أبو هنطش إلعداده هذه الدراسة، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان إلشرافه ومراجعته وحتريره 
لها.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. أشكال التسرب 
املالي واخلسائر التي تتكبدها السلطة الفلسطينية ضمن العالقة مع اجلانب اإلسرائيلي. رام اهلل- فلسطني. 

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« قد بذل جهوداً يف التحقق من املعلومات الواردة يف هذه الدراسة، وال يتحمل أي 
مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.



مقدمة:

ــة  ــوارد املالي ــر املســتغل مــن امل ــك اجلــزء غي ــه: ذل ــي بأن ــى تعريــف التســرب املال ــوم اإلدارة واالقتصــاد عل  اســتقرت عل
ــب( أو  ــة )كاملســتوردات واملدخــرات والضرائ ــة فني ــي، ألســباب طبيعي ــة داخــل االقتصــاد احملل ــات االقتصادي واإلمكاني
ألســباب غيــر فنيــة )كالتهريــب والتهــرب الضريبــي والفســاد(1؛ وبكلتــا احلالتــني، فــإن هــذا التســرب يتســبب يف ضيــاع 
ــق  ــة، وحتقي ــة إضافي ــة العامــة مبــوارد مالي ــة، كان ميكــن اســتغاللها يف رفــد اخلزين ــي الدول ــى مواطن ــة عل مــوارد مالي

مســتوى أفضــل مــن الرفــاه االقتصــادي واالجتماعــي لهــؤالء املواطنــني.

انتهجــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، منــذ احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية يف العــام 1967، العديــد مــن السياســات 
واإلجــراءات الراميــة إلحبــاط أي جهــود أو مبــادرات تنمويــة يف املناطــق الفلســطينية. أمــا أبــرز التدابيــر املتخــذة ذات 
الصلــة مبوضــوع التقريــر الــذي نحــن بصــدده، فهــي تقييــد اســتفادة الفلســطينيني مــن العوائــد الضريبيــة واملاليــة التــي 
جتبيهــا الســلطات اإلســرائيلية مــن الفلســطينيني؛ إذ كان مــن املفتــرض أن يتــم توجيــه أمــوال الضرائــب والرســوم التــي 
يتــم جبايتهــا مــن الفلســطينيني للمشــاريع واألهــداف التطويريــة يف املناطــق الفلســطينية، والتــي كان يُفتــرض أن تســهم يف 
حتســني مؤشــرات احليــاة للفلســطينيني املقيمــني يف تلــك املناطــق، إال أن التقديــرات تشــير إلــى أن نصــف الضرائــب التــي 
كان يدفعهــا الفلســطينيون للســلطات اإلســرائيلية أثنــاء فتــرة االحتــالل، كانــت تــورد إلــى خزينــة االحتــالل2. وكان تســّرب 
األمــوال الفلســطينية يــؤول للخزينــة اإلســرائيلية عبــر ثــالث قنــوات: الرســوم اجلمركيــة علــى الــواردات الفلســطينية، 
واقتطاعــات العاملــني الفلســطينيني يف إســرائيل، وريــع اســتعمال الشــيكل اإلســرائيلي يف املناطــق الفلســطينية، والــذي 

يشــكل مــا نســبته 15 % إلــى 20 % مــن حجــم النــاجت القومــي3.

رمبــا كان حريــا باملفــاوض الفلســطيني أن يســتند يف مواقفــه التفاوضيــة لهــذه اخللفيــة املرتبطــة بعقليــة االحتــالل 
االســتغاللية، وطريقــة تفكيــر قادتــه جتــاه املناطــق احملتلــة، واملطالبــة بتعويضــات عــن فتــرة االحتــالل اإلســرائيلي 
لألراضــي الفلســطينية، وإســاءة اســتخدامه وإدارتــه للمــوارد االقتصاديــة للفلســطينيني الواقعــني حتــت االحتــالل منــذ 
العــام 1967. علــى أي حــال، فقــد مت توقيــع االتفــاق االقتصــادي دون ســقف زمنــي واضــح، أو بنــد يشــير بوضــوح إلــى 
صالحيــة االتفــاق للمرحلــة االنتقاليــة حصــراً، وضــرورة وقــف ســريانه بالتالــي يف اليــوم التالــي النتهــاء املرحلــة االنتقاليــة 
يف االتفــاق السياســي، بغــض النظــر عــن نتائــج هــذه االتفــاق، والعوامــل واألطــراف احملــددة ملســتوى اإلجنــاز والنتائــج 

املرجــوة. 

ــة مــن  ــدأت هــذه الســلطة تواجــه جمل ــة، ب ــدء ممارســة صالحياتهــا مبوجــب االتفاقــات الثنائي بعــد نشــوء الســلطة، وب
التحديــات يف العديــد مــن اجلوانــب ومنهــا اجلانــب املالــي. ويبــرز ذلــك مــن خــالل مســؤوليتها جتــاه متويــل التوســع الكبيــر 
ــرادات  ــة وإي ــة احمللي ــاق االقتصــادي )اجلباي ــة احملــدودة واحملــددة باالتف ــة الذاتي ــاق مــن خــالل مواردهــا املالي يف اإلنف
املقاصــة(، إضافــة إلــى مــا حتصــل عليــه مــن مســاعدات ماليــة وعينيــة مــن الــدول واملؤسســات الدوليــة املختلفــة. 
ويف ذات الســياق، تبّنــت الســلطة الفلســطينية جملــة مــن السياســات والتوجهــات التقليديــة الداعمــة أساســاً لالرتبــاط 
باالقتصــاد اإلســرائيلي، والتــي بــرزت مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية وحاجتهــا يف حينــه ملــوارد ماليــة بطــرق مضمونــة 
وســريعة. وهــذا مــا دفعهــا التبــاع سياســات منــح االمتيــازات يف مجــاالت االتصــاالت وكهربــاء غــزة، وعقــد االتفاقيــات 
مــع املورديــن اإلســرائيليني يف مجــاالت توريــد املشــتقات النفطيــة واإلســمنت. وســادت هــذه السياســات علــى حســاب 
ــق االســتقرار  ــدرة االقتصــاد الفلســطيني، واالســتثمار يف املشــاريع االســتراتيجية وحتقي ــز ق ــة لتعزي ــات الرامي التوجه

والتنميــة املســتدامة.

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Leakage  1
.Economic Transition in the Occupied Territories. An Interview with Stanly Fischer :)1994( Fischer  2

3  اجلعفري، محمود وآخرون )2002(: السياسات التجارية واملالية الفلسطينية وتأثيرها على العجز يف امليزان التجاري والعجز يف املوازنة. ماس.
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ودفعــت هــذه التحديــات مراكــز األبحــاث احملليــة والدوليــة واخلبــراء إلــى دراســة وتقييــم الوضــع املالــي للســلطة، وتقييــم 
النظــام الضريبــي الســائد. وهكــذا فقــد بــدأ مصطلــح التســرب املالــي للظهــور للمــرة األولــى بالتــوازي مــع تطبيــق بنــود 
االتفــاق االقتصــادي، وظهــور البــوادر والنتائــج األوليــة لتطبيقــه خــالل تلــك الفتــرة )النصــف الثانــي مــن التســعينات(. 
ووفقــاً إلحــدى الدراســات4 فقــد مت تقديــر التســرب املالــي يف حينــه بنحــو 123 مليــون دوالر ســنوياً. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
أُشــبع موضــوع التســرب املالــي نقاشــاً وتنــاوالً مــن قبــل اخلبــراء واملختصــني. وتوصــل هــؤالء لنتائــج وتقديــرات متباينــة 
تبعــا للتبايــن يف منهجيــات البحــث وأهدافــه. ولــم يحــدث اإلجمــاع املطلــوب حــول القيمــة الفعليــة، أو األقــرب للفعليــة، 
للتســرب املالــي. كمــا لــم تتفــق اآلراء حــول اآلليــات والتدخــالت املنشــودة واملمكنــة، لوقــف هــذا التســرب أو احلــّد منــه 

علــى أقــل تقديــر.

لذلــك، يهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى األبعــاد املختلفــة لظاهــرة التســرب املالــي، بالتركيــز علــى مصــادر 
هــذا التســرب، وحجــم اخلســائر املاليــة والفــرص الضائعــة علــى الفلســطينيني نتيجــة اســتمرار هــذه الظاهــرة، واألبعــاد 
القانونيــة للتســرب املالــي بالتركيــز علــى بروتوكــول باريــس االقتصــادي، كمظلة قانونيــة لبروز هذه الظاهرة واســتمرارها، 

واخلروقــات املصاحبــة لــه.

ويكتســب هــذا التقريــر أهميــة مضاعفــة يف ضــوء األزمــة املاليــة املزمنــة، والعميقــة هــذه املــرة، التــي تعانيهــا الســلطة 
ــت  ــث تراجع ــة، حي ــة الســلطة العام ــل ملوازن ــع مصــادر التموي ــا، جمي ــرت، تقريب ــي. إذ تأث ــب املال الفلســطينية يف اجلان
ــي، واحتجــاز إســرائيل أمــوال املقاصــة يف ظــل وقــف كل أشــكال  ــة نتيجــة لتراجــع أداء االقتصــاد احملل ــة احمللي اجلباي
التنســيق بــني اجلانبــني. كمــا تراجــع الدعــم املالــي اخلارجــي املوجــه لدعــم املوازنــة. وباتــت احلاجــة ملحــة للبحــث يف 
ســبل حتســني اجلبايــة احملليــة، وإيجــاد حلــول مللــف املقاصــة )خــارج الصنــدوق(، وإيجــاد مصــادر غيــر تقليديــة لتغطيــة 
العجــز املزمــن يف موازنــة الســلطة، باتــت أمــراً أكثــر إحلاحــاً مــن أي وقــت مضــى. وهنــا تبــرز احلاجــة لبحــث ظاهــرة 
التســرب املالــي )كأحــد مصــادر التمويــل البديلــة( مــن مختلــف جوانبهــا وأبعادهــا، ومــن ثــم اقتــراح التدخــالت املطلوبــة، 
ســواء كانــت ممكنــة أو متعــذرة، إلحــداث تطــور علــى صعيــد تشــخيص الظاهــرة، وعوامــل اســتمرارها أو وقفهــا واحلــد 
ــا للســلطة  ــة املتوفــرة عــن خفــض مســتوى التســرب املالــي عون ــى األقــل، بحيــث ميكــن أن تشــكل املــوارد املالي منهــا عل

الفلســطينية، للوفــاء بالتزاماتهــا الوظيفيــة واإلنســانية والتنمويــة.

تعتمــد منهجيــة إعــداد التقريــر بدايــة علــى مراجعــة التقاريــر واألوراق البحثيــة الســابقة التــي تطرقــت للموضــوع، 
لالســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا. ومت اســتخدام أســلوب البحــث الوصفــي وحتليــل البيانــات التــي مت اســتنباطها مــن 
مصادرهــا الرئيســية؛ كاجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وســلطة النقــد، ووزارة املاليــة، ووزارة العمــل، ووزارة 
االقتصــاد الوطنــي، ومراكــز األبحــاث املتخصصــة. كمــا مت إجــراء مقابــالت مــع عــدد مــن املســؤولني واملختصــني يف مجــال 
السياســة املاليــة والتجاريــة للســلطة الفلســطينية، الســتمزاج آرائهــم ومقترحاتهــم حــول املوضــوع. وصــوال لعقــد ورشــة 
عمــل تضــم جهــات االختصــاص واخلبــراء، ملناقشــة النتائــج بعــد املســودة األولــى للتقريــر، واالســتفادة مــن مخرجــات 

اللقــاء يف تطويــر املســودة وإعــداد النســخة النهائيــة.

4  النقيب، فضل. تقييم النظام الضريبي الفلسطيني- ماس. 1997  
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حملة عامة عن قنوات التسرب املالي
 

ســيتم اعتمــاد اخلســائر الناجمــة عــن التســرب املالــي ضمــن مســتويني. ينظــر األول يف اخلســائر املنبثقــة عــن البنــود 
املجحفــة يف االتفاقيــة االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة تقنيــة بحتــة. يف حــني يبحــث الثانــي يف اخلروقــات 
ــاع احلــق الفلســطيني يف  ــة، أو لنقــل بشــكل أدق، ضي ــرادات املمكن ــاع اإلي ــود االتفاقيــات، وبالتالــي ضي اإلســرائيلية لبن
هــذه اإليــرادات حتــت سياســة األمــر الواقــع. وبشــكل عــام، ميكــن إجمــال قنــوات التســرب املالــي علــى النحــو التالــي:

االستيراد الفلسطيني

نــص اتفــاق باريــس علــى غــالف جمركــي واحــد للطرفــني بشــكل عــام، مــع حــق الفلســطينيني يف االســتيراد اخلارجــي 
وفــق آليــات وحصــص منصــوص عليهــا يف االتفــاق. ووفقــا لالتفــاق، تتكفــل إســرائيل بجبايــة الضرائــب علــى الــواردات 
الفلســطينية، ومــن ثــم حتويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية. وتنقســم الــواردات الفلســطينية مــن حيــث املنشــأ إلــى ثالثــة 

أنــواع:

 واردات مــن إســرائيل، وهــي ســلع إســرائيلية الصنــع واملنشــأ، ويتــم تصديرهــا مباشــرة إلــى األراضــي 	
الفلســطينية.

 واردات عبــر إســرائيل، وهــي ســلع وبضائــع غيــر إســرائيلية املنشــأ، مت اســتيرادها إلــى إســرائيل كوجهــة 	
نهائيــة، ثــم مت الحقــاً إعــادة تصديرهــا للفلســطينيني كمــا هــي، أو بإدخــال تعديــالت بســيطة عليهــا ال 

تغّيــر مــن قيمتهــا املُضافــة.

 واردات مــن طــرف ثالــث )االســتيراد املباشــر(، وهــي الــواردات مــن بقيــة الــدول التــي يتــم اســتيرادها 	
بشــكل مباشــر مــن قبــل املســتوردين الفلســطينيني، مــن خــالل املعابــر التــي تتحكــم بهــا الســلطات 

اإلســرائيلية.

تختلــف الضرائــب التــي يحــق للفلســطينيني فرضهــا علــى الــواردات باختــالف بلــد املنشــأ، حيــث تخضــع الــواردات 
مــن إســرائيل إلــى ضريبــة القيمــة املضافــة حصــراً، بحكــم الغــالف اجلمركــي الــذي يجمــع الفلســطينيني مــع اجلانــب 
اإلســرائيلي، إلــى جانــب ضريبــة الشــراء علــى بعــض الســلع كاحملروقــات، يف حــني يُطّبــق علــى الــواردات املباشــرة عــدد 
أكبــر مــن الضرائــب )القيمــة املضافــة، واملشــتريات، واجلمــارك، والرســوم، واملكــوس( كمــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم 1.
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الشكل 1: أنواع الضرائب على السلع

ولــدت اإلشــكالية األولــى مــع الســلع الــواردة عبــر إســرائيل، إذ مــن املفتــرض أن يتــم التعامــل مــع الســلع املعــاد تصديرهــا 
ــواع الضرائــب  ــع أن ــي فإنهــا تخضــع جلمي ــد املنشــأ5، وبالتال ــدأ بل مــن إســرائيل، كــواردات مــن طــرف ثالــث تطبيقــاً ملب
املفروضــة علــى االســتيراد املباشــر. أمــا يحصــل علــى أرض الواقــع، فهــو أن إســرائيل تنتهــك مبــدأ مــا يســمى بـــ »الوجهــة 
النهائيــة«، أو »املقصــد النهائــي لالســتهالك«؛ فتتعامــل مــع هــذه الــواردات كأن الوجهــة النهائيــة لهــا هــي إســرائيل، 
فتجبــي خلزانتهــا جميــع الضرائــب املســتحقة عليهــا، وعندمــا يتــم إعــادة تصديرهــا لألراضــي الفلســطينية الحقــاً، 
تتعامــل معهــا باعتبارهــا ســلعاً إســرائيلية الصنــع، وحتــّول للخزينــة الفلســطينية، لقــاء مــا تبــرزه الســلطة مــن إيصــاالت، 

ضريبــة القيمــة املضافــة فقــط، فتخســر اخلزينــة الفلســطينية جبايــة أنــواع الضرائــب األخــرى6.

وينتــج هــذا اخللــل باألســاس مــن تســجيل الوجهــة النهائيــة للســلع باالعتمــاد علــى إفصــاح املســتورد اإلســرائيلي فقــط، 
دون التدقيــق يف إمكانيــة إعــادة تصديرهــا إلــى األراضــي الفلســطينية، أو أن الهــدف مــن االســتيراد باألســاس هــو 

ــح توريدهــا للفلســطينيني. لصال

5  تعتبر املنتجات غير إسرائيلية املنشأ إذا كانت تكاليف اإلنتاج اإلسرائيلية املضافة إلى املنتج األصلي تقل عن 40 % من إجمالي التكلفة. 

6 ورقة خلفية جللسة طاولة مستديرة رقم )5(: أهمية زيادة االستيراد املباشر يف تطور اإليرادات اجلمركية والضريبية وتقليص التسرب املالي والتهرب الضريبي. ماس، 2015



أشكال التسرب املالي واخلسائر التي تتكبدها السلطة الفلسطينية

9

ضمن العالقة مع اجلانب اإلسرائيلي

إن هــذا التواطــؤ الــذي تقــوم بــه حكومــة إســرائيل عمــداً مــع املورديــن اإلســرائيليني، يحــرم اخلزينــة الفلســطينية أحــد 
ــا  ــة إذا مــا علمن ــل حجــم اخلســارة احلالي ــرة. وميكــن تخي ــد الفلســطينيني ســنوياً خســائر كبي ــا، ويُكّب مصــادر إيراداته
ــارب الـــ 6 مليــار دوالر مــع نهايــة  ــواردات الفلســطينية املرصــودة قــد تضاعــف عبــر الســنوات املاضيــة ليُق أن حجــم ال
العــام 2019، حيــث تشــّكل الــواردات مــن إســرائيل )املباشــرة وغيــر املباشــرة( النســبة األكبــر منــه )حوالــي 3.2 مليــار(. 
وال يتوافــر تقديــر دقيــق حلجــم الســلع املعــاد تصديرهــا مــن إســرائيل، لكــن البنــك املركــزي اإلســرائيلي نشــر يف عــدة 
مناســبات، تقديــرات لنســبتها مــن إجمالــي الــواردات مــن إســرائيل. وبتتبــع هــذه النســب، نــرى أنهــا بشــكل عــام يف 
تراجــع، وقــد بلغــت حســب آخــر التقديــرات املتوفــرة حوالــي %27 )باســتثناء احملروقــات(7، أي مــا يعــادل 700 مليــون 
دوالر كمتوســط يف الســنوات األخيــرة، تخســر خزينــة الســلطة مقابلهــا نحــو 30 مليــون دوالر ســنوياً كضرائــب مشــتريات 

وجمــارك ورســوم ومكــوس8.

ــر  ــس مــن خــالل التغاضــي عــن كشــف االســتيراد غي ــي، لي ــز التســرب املال ــر أن إســرائيل تســهم يف تعزي ــر بالذك جدي
املباشــر وحســب، بــل مــن خــالل العراقيــل والصعوبــات والتبعــات املاليــة املرتفعــة التــي يتحّملهــا املســتورد الفلســطيني 
ــة،  ــة العام ــوق املالي ــظ احلق ــذي يحف ــي عــن االســتيراد املباشــر ال ــا يدعــوه للتخلّ ــوم باالســتيراد املباشــر، م ــا يق عندم
واالســتعانة باالســتيراد عــن طريــق مــورد إســرائيلي لتجنــب اخلســائر والعراقيــل. وتأتــي هــذه اإلجــراءات مــن اجلانــب 
ــة متســاوية للمســتوردين مــن الطرفــني. اإلســرائيلي يف خــرق واضــح لالتفــاق االقتصــادي الــذي يكفــل صراحــة معامل

الشكل 2: الواردات الفلسطينية، العام 2019  

العمولة اإلدارية على أموال املقاصة

لقــد نــّص اتفــاق باريــس علــى مســؤولية إســرائيل عــن جبايــة الضرائــب علــى الــواردات الفلســطينية، ومــن ثــم حتويلهــا 
إلــى الســلطة الفلســطينية فيمــا بــات يعــرف بـــ »إيــرادات املقاصــة«، مقابــل اقتطاعهــا عمولــة إداريــة بنســبة 3 % مــن 
مجمــوع الضرائــب املُجبــاة، وذلــك لتغطيــة التكاليــف اإلداريــة املفترضــة يف عمليــة اجلبايــة والتحويــل. ويف األعــوام 
األولــى لنشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بلغــت قيمــة الــواردات الفلســطينية نحــو 2 مليــار دوالر يف املتوســط ســنوياً، 
أنتجــت مــا يقــرب مــن 624 مليــون دوالر عائــدات مقاصــة ســنوياً، اقتطعــت إســرائيل مقابــل حتصيلهــا وحتويلهــا نحــو 20 
مليــون دوالر ســنوياً )3 % تقريبــاً(. ومــع انتهــاء الفتــرة املفترضــة للمرحلــة االنتقاليــة، لــم يتوقــف العمــل ببنــود البرتوكــول 

fdp.edart02%nainitselaP-learsI/stnemucoD/sesaeleRsserP/snoitacilbuPdnAsweN/eh/li.gro.iob.www//:sptth :learsI fo knaB  7

  .Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018  8
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االقتصــادي، فيمــا أخــذت احتياجــات الفلســطينيني مــن الــواردات يف االزديــاد، نتيجــة النمــو الســكاني مــن جهــة، ونتيجــة 
لضغــط العوائــق اإلســرائيلية علــى الصناعــات الفلســطينية، وعــدم توافــر بدائــل محليــة مــن جهــة أخــرى. ويف النتيجــة، 
ومــع نهايــة العــام 2019، باتــت إســرائيل تقتطــع نحــو 52 مليــون دوالر كمصاريــف إداريــة مفترضــة ومفروضــة علــى أكثــر 

مــن 1.7 مليــار دوالر مــن عائــدات املقاصــة )باســتثناء احملروقــات(.

الشكل 3: تطور قيمة العمولة اإلدارية )مليون دوالر أمريكي(

تــرى وزارة املاليــة الفلســطينية أن نســبة 3 % باتــت نســبة مبالــغ فيهــا جــداً لتغطيــة التكاليــف املفترضــة، آخذيــن بعــني 
االعتبــار تضاعــف قيمــة املبلــغ املقتطــع ســنوياً نحــو أربعــة أضعــاف منــذ العــام 1994 حتــى اليــوم. واســتناداً إلــى دراســة 
للبنــك الدولــي يف هــذا الصــدد، تشــير وزارة املاليــة أن النســبة العادلــة التــي تــوازي جهــد حتصيــل وحتويــل أمــوال 
املقاصــة خلزينــة الســلطة الفلســطينية توافــق نســبة 0.6 % فقــط مــن إجمالــي عائــدات املقاصــة. إن هــذه النســبة 
املقترحــة إذا مــا مت تطبيقهــا ســتوّفر علــى اخلزينــة الفلســطينية مــا يزيــد علــى 40 مليــون دوالر ســنوياً، وهــو مــا يعــادل 
علــى ســبيل التوضيــح، املبلــغ الــذي تكّبدتــه الســلطة الفلســطينية يف العــام 2019 مقابــل ســداد فائــدة ديونهــا اخلارجيــة، 

وفقــا لتقاريــر وزارة املاليــة الشــهرية.

آلية التقاص

تتضمــن الترتيبــات اإلداريــة حلســابات املقاصــة متييــزاً بــني االســتيراد مــن إســرائيل، واالســتيراد املباشــر، بحيــث يتــم 
تســوية الضرائــب غيــر املباشــرة بــني الطرفــني باالعتمــاد علــى »فاتــورة املقاصــة« يف احلالــة األولــى، وعلــى »البيــان 

ــة.  ــة الثاني اجلمركــي« يف احلال

تعتبــر فاتــورة املقاصــة وثيقــة جتــارة داخليــة بــني طرفــني داخــل احتــاد جمركــي واحــد، وهــي تفتقــر للتفصيــل الدقيــق 
للكميــة والنوعيــة. وتقســم فواتيــر املقاصــة إلــى نوعــني فواتيــر معلّمــة بالرمــز )P( ترمــز إلــى فلســطني، وحتتــوي علــى 
معلومــات حــول حجــم الــواردات الفلســطينية إلــى إســرائيل، يف حــني تصــدر مثيلتهــا اإلســرائيلية فواتيــر معلّمــة بالرمــز 
)I( تبــني حجــم الــواردات مــن إســرائيل إلــى فلســطني، ويتــم التقــاص باالســتناد حصــراً إلــى الفواتيــر املقّدمــة مــن كل 

طــرف.
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يف املقابــل، ميتــاز البيــان اجلمركــي بدقــة وتفصيــل املعلومــات الــواردة فيــه، اســتناداً للمعاييــر الدوليــة بحكــم أنــه وثيقــة 
للتجــارة الدوليــة، وعليــه، فإنــه يصعــب التالعــب ببنــوده وتقليــل كمياتــه ألغــراض تفــادي دفــع الضرائــب. ويوصــف 
حجــم التســرب املالــي الــذي قــد ينبثــق عنــه بأنــه األدنــى. وعنــد تقــدمي البيــان اجلمركــي للتقــاص، تســترجع الســلطة 

ــة الشــراء، واملكــوس. ــه ضرائــب القيمــة املضافــة، واجلمــارك، وضريب الفلســطينية مقابل
الشكل 4: االستيراد املباشر والضرائب الناجتة عنه

إن حتويــل إيــرادات ضريبــة القيمــة املضافــة إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مشــروط بإبــراز فاتــورة املقاصــة كدليــل 
علــى املعاملــة. وتعانــي هــذه اآلليــة مــن العديــد مــن أوجــه القصــور، ينبثــق عنــه عــدة أشــكال مــن التســرب املالــي، وذلــك 

نتيجــة عمليــات التهريــب اجلمركــي والتهــرب الضريبــي علــى النحــو التالــي:

	 التزويــر والتالعــب يف فواتيــر املقاصــة، ويشــمل طباعــة فواتيــر زائفــة يتبادلهــا التجار، وال ميكن تقدميها يف جلســات
املقاصــة، إضافــة إلــى التالعــب بقيمــة الســلع لتقليــل املســتحقات الضريبيــة. ويقــّدر البنــك الدولــي يف تقريــره للعــام 
2016 بــأن اإلفصــاح اخلاطــئ، والتالعــب بالكميــات يف فواتيــر املقاصــة يطــال نحــو ربــع الســلع والبضائــع املســتوردة 
مــن إســرائيل. واألهــم مــن ذلــك، هــو جلــوء بعــض التجــار الفلســطينيني لبيــع فواتيــر املقاصــة الزائفــة لنظرائهــم 
اإلســرائيليني مقابــل نســبة مئويــة محــددة، يحصــل مــن خاللهــا الفلســطيني علــى مبلــغ مــن املــال، يف حــني يســتفيد 
اإلســرائيلي مــن خصــم البضائــع الــواردة يف الفاتــورة املزيفــة مــن مســتحقات ضريبــة القيمــة املضافــة. أمــا اخلزينــة 
الفلســطينية، فتخســر قيمــة الضريبــة املضافــة لقــاء هــذه الفواتيــر. وقــدرت إحــدى الدراســات9 هــذه القيمــة مببلــغ 

وصــل إلــى 18 مليــون شــيكل يف العــام 1996.

	 ــع ــم دف ــث يت ــورد الفلســطيني، حي ــل امل ــن قب ــب الفلســطينية م ــى مكاتــب الضرائ ــر املقاصــة إل ــدمي فواتي عــدم تق
ضريبــة القيمــة املضافــة علــى فواتيــر املشــتريات مــن إســرائيل إلــى التاجــر اإلســرائيلي، الــذي يقــوم بــدوره بدفعهــا 
للخزينــة اإلســرائيلية، ولكــن ال يتــم حتويــل اإليــرادات إلــى اخلزينــة الفلســطينية، مــن خــالل املقاصــة لعــدم وجــود 
فاتــورة )التــي أخفاهــا التاجــر الفلســطيني(. أشــارت تقاريــر لــوزارة املاليــة يف العــام 2013 بــأن إخفــاء فواتيــر 

ــه(. ــون دوالر يف حين ــون شــيكل )65 ملي ــرادات بقيمــة 240 ملي ــة الســلطة خســارة إي ــف خزين املشــتريات كل

9  الهدهد، سوسن. التسرب املالي لدى خزينة السلطة الفلسطينية وعالقته باملستوردات غير املباشرة. أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. نابلس. 2010.
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	 ــاً الرســوم اجلمركيــة. وينتــج عــن التهــرب مــن جميــع أنــواع الضرائــب، مبــا فيهــا ضريبــة القيمــة املضافــة وأحيان
حركــة البضائــع مــن إســرائيل أو املســتوطنات إلــى الســوق الفلســطينية دون فواتيــر أو وثائــق، يف ظــل ســهولة 
اختــراق احلــدود بــني الضفــة الغربيــة وإســرائيل، أو علــى األقــل باجتــاه الســوق الفلســطينية، خســارة ضريبــة 
إســرائيلية  غيــر  للمنتجــات  الشــراء  وضريبــة  اجلمركيــة  والرســوم  اإلســرائيلية،  للمنتجــات  املضافــة  القيمــة 
 املنشــأ. وتــدل بيانــات الضابطــة اجلمركيــة أن قيمــة البضائــع املهربــة مــن املســتوطنات وحدهــا والتــي مت ضبطهــا
 )عــادة يتــم ضبــط 50 % مــن البضائــع املهربــة( قــد بلغــت يف عامــي 2010 و2011 حوالــي 240 مليــون دوالر 

أمريكــي10.

ويجــب اإلشــارة هنــا إلــى قصــور بيانــات التجــارة اخلارجيــة عــن تغطيــة جتــارة التهريــب اجلمركــي، والتــي مت تقديرهــا 
ــات  ــار دوالر يف العــام 2019. وتشــير بيان ــواردات مــع إســرائيل11، وهــو مــا يعــادل نحــو ملي ــي ال بنحــو 30 % مــن إجمال
التجــارة اخلارجيــة للربــع األول 2020 إلــى أن إجمالــي الــواردات مــن إســرائيل بلــغ حوالــي 712 مليــون دوالر. ويف حــال 
اســتمرارها علــى هــذا املعــدل، فمــن املتوقــع أن تبلــغ 2.9 مليــار دوالر حتــى نهايــة العــام. بالتالــي، فــإن تقديــرات التهريــب 
للــواردات مــن إســرائيل ميكــن أن تبلــغ 950 مليــون دوالر. وباحتســاب بســيط بنــاًء علــى معــدل ضريبــة القيمــة املضافــة 
احلالــي، فيمكننــا تقديــر أن اخلســائر مــن التهــرب الضريبــي بلغــت نحــو 160 مليــون يف العــام 2019، ونحــو 152 مليــون 

حتــى نهايــة العــام احلالــي )16 % مــن قيمــة املنتجــات املهربــة(.
الشكل 5: االستيراد املباشر والضرائب الناجتة عنه

ــاجت عــن االســتيراد املباشــر،  ــي )احملــدود( الن ــني حجــم التســرب املال ــة ب ــد مــن الدراســات12 املقارن ــت العدي لقــد تناول
وبــني مثيلــه )املرتفــع( يف االســتيراد مــن إســرائيل وعبرهــا، يف ســبيل حــّث صانعــي القــرار علــى تبنــي سياســات تشــّجع 
اخليــار األول. وبالنظــر إلــى البيانــات التاريخيــة، يّتضــح أن نســبة الــواردات مــن إســرائيل آخــذة بالتناقــص عبــر الســنوات 

األخيــرة، لصالــح مزيــد مــن االســتيراد املباشــر.

وبالرغــم مــن أن االجتــاه نحــو االســتيراد املباشــر يقلــل مــن التســّرب املالــي، إال أنــه ال ينفــي أن آليــة التقــاص الورقــي 
املعمــول بهــا حاليــاً قاصــرة عــن حصــر جميــع صفقــات االســتيراد، عــالوة عــن عــدم أهليتهــا للكشــف عــن حــاالت 

10  ملخص ألوراق العمل حول: التهرب الضريبي، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان. نيسان، 2017.

.UNCTAD )2014(: Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol on Economic Relations  11

12  ورقة خلفية جللسة طاولة مستديرة رقم )5(: أهمية زيادة االستيراد املباشر يف تطور اإليرادات اجلمركية والضريبية وتقليص التسرب املالي والتهرب الضريبي. ماس، 2015.
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التالعــب والتزويــر. ويف الوقــت الــذي يشــير فيــه اتفــاق باريــس إلــى االنتقــال الحقــاً إلــى نظــام املقاصــة االلكترونــي، مــا 
مــن شــأنه أن يســّهل إجــراءات التقــاص ويقلــل مــن حجــم التّســرب أو الفقــد أو اخلطــأ. ولكــن مجــدداً، وبســبب عــدم 
ربــط تنفيــذ ذلــك بإطــار زمنــي، فــإن إســرائيل ترفــض حتــى اليــوم االنتقــال إلــى النظــام اإللكترونــي، خاصــة أن املقاصــة 
مــا بــني اجلانبــني عــادة مــا تكــون لصالــح حتويــل األمــوال للخزينــة الفلســطينية، نظــراً الرتفــاع وارداتهــا مــن إســرائيل.

الضرائب والرسوم على احملروقات

تعتبــر مشــتقات الطاقــة مــن أهــم الســلع املســتوردة لــكل مــن األســر املعيشــية وقطــاع األعمــال. ويتم اســتيرادها فلســطينياً 
مــن اخلــارج عبــر الشــركات اإلســرائيلية، ثــم تقــوم إســرائيل شــهرياً بتحويــل عائــدات ضرائــب احملروقــات إلــى خزينــة 
ــدت إســرائيل، يف خطــوة  ــام 1996، عم ــن يف الع ــة األخــرى. لك ــرادات الضريبي ــزل عــن اإلي الســلطة الفلســطينية، مبع
أحاديــة اجلانــب، إلــى حتويــل أمــوال ضريبــة احملروقــات مــع أمــوال املقاصــة األخــرى، وبالتالــي إخضاعهــا إلــى اقتطــاع 

نســبة العمولــة اإلداريــة الـــ 3 %، بالرغــم مــن أن جبايــة الضريبــة وحتويلهــا ال تتضمــن أي مجهــود أو عمــل إداري13.

تبلــغ قيمــة الــواردات الفلســطينية مــن الوقــود ومشــتقاته ســنوياً نحــو 1.2 مليــار دوالر. وتصــل العائــدات الضريبيــة مــن 
احملروقــات لنحــو 700 مليــون دوالر ســنوياً )25 % ضريبــة قيمــة مضافــة، و75 % مكــوس(، تقتطــع إســرائيل أكثــر مــن 
22 مليــون دوالر ســنوياً مــن هــذه العائــدات )العمولــة اإلداريــة 3 %( اســتناداً إلــى االســتهالك احلالــي مــن الوقــود، 

واملرَشــح للتزايــد باســتمرار.
الشكل 6: ضريبة احملروقات والعمولة اإلدارية عليها )مليون دوالر أمريكي(

مــن اجلديــر بالذكــر أن الســلطة الفلســطينية بــدأت منــذ العــام املاضــي بخــوض نقاشــات مــع اجلانــب اإلســرائيلي، 
الســتيراد الوقــود مــن البلــدان املجــاورة عبــر معبــر الكرامــة يف محاولــة لتنويــع مــوردي الوقــود، ومــن شــأن املضــي قدمــا 

بهــذا التوجــه التقليــل مــن التســرب املالــي. لكــن لــم تــرد إســرائيل علــى هــذا الطلــب حتــى اللحظــة.

ضريبة املغادرة
ــه  ــد مغادرت ــادرة عن ــة مغ ــب اإلســرائيلي، فــإن املواطــن الفلســطيني يدفــع ضريب ــات املوقعــة مــع اجلان بحســب االتفاقي
أرض الوطــن عبــر جســر الكرامــة )ألنبــي(، ُقــّدرت يف حينهــا بنحــو 26 دوالراً أمريكيــاً لــكل مســافر. يتقاســم اجلانبــان 
ــدل خدمــات(، والفلســطيني  ــى 14 دوالر )النصــف + 1 دوالر ب ــب اإلســرائيلي عل ــث يحصــل اجلان ــة، بحي هــذه الضريب
علــى املتبقــي )12 دوالر(، وذلــك ألول 750 ألــف مســافر ســنوي. بعــد جتــاوز املســافرين لهــذا العــدد، يتــم تقاســم 
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الضريبــة بواقــع 10 دوالر للجانــب اإلســرائيلي، و16 للخزينــة الفلســطينية. وبالرغــم مــن وضــوح هــذه التقســيمات، إال 
أن اإلســرائيليني لــم يلتزمــوا بشــكل كامــل يف البنــود أعــاله. فمــن جانــب، كان حتويــل هــذه األمــوال متقطــع وغيــر منتظــم 
يف كثيــر مــن األحيــان. ومــن جانــب آخــر، عمــدت إســرائيل بشــكل أحــادي إلــى رفــع هــذه الضريبــة أكثــر مــن مــرة خــالل 

الفتــرة املاضيــة، ليســتقر اآلن عنــد 43 دوالر، ودون تقاســم فــارق الزيــادة مــع الفلســطينيني.14

 الشكل 7: تقديرات العائدات املفترضة عن ضريبة املغادرة، العام 2019
)مليون دوالر(

وتتزايــد اخلســائر الســنوية الناجمــة عــن هــذا اإلجــراء، بالتزايــد املّطــرد والســريع ألعــداد املســافرين الســنوي عبــر جســر 
الكرامــة، فقــد منــا عــدد املســافرين مــن نحــو 2.6 مليــون خــالل العــام 2017، إلــى أكثــر مــن 3 مليــون يف العــام 2019، 
مــع تقديــرات15 بــأن يتجــاوز عددهــم 4 ماليــني مســافر مــع مطلــع العــام 2022، نصفهــم تقريبــاً مغــادرون. وعنــد تقديــر 
اخلســارة الســنوية املترتبــة علــى عــدم حصــول فلســطني علــى حصتهــا مــن زيــادة ضريبــة املغــادرة، فســيتبني أنهــا تصــل 
لنحــو 22 مليــون دوالر خــالل العــام 2019 فقــط. وقــد تكــون اخلســارة أقــل بكثيــر يف العــام 2020، لكــن ذلــك نابــع فقــط 

مــن توقــف معبــر الكرامــة عــن العمــل لعــدة أشــهر، ومحدوديــة عــدد املغادريــن عبــره خــالل العــام.

ضرائب العمال يف إسرائيل

بالرغــم أن بروتوكــول باريــس ينــّص علــى أن حتويــالت اقتطــاع صنــدوق التقاعــد مــن رواتــب العمــال الفلســطينيني تتوقــف 
علــى قيــام الســلطة الفلســطينية بإنشــاء »مؤسســة ضمــان اجتماعــي« إلدارة هــذه األمــوال، فــإن االقتطاعــات األخــرى مــن 
رواتــب العمــال ليســت كذلــك. ويف تناولنــا ملوضــوع التســرب املالــي، يهمنــا يف هــذا اإلطــار تنــاول نوعــني مــن الضرائــب 

املفروضــة علــى رواتــب هــؤالء العمــال:
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 األول: ضريبة الدخل	
ــى رواتــب  ــل 75 % مــن ضرائــب الدخــل املســتقطعة عل ــى أن تقــوم إســرائيل بتحوي ينــص برتوكــول باريــس عل
العمــال يف إســرائيل، و100 % علــى ضرائــب الدخــل املســتقطعة علــى رواتــب العمــال يف املســتوطنات، وذلــك 
وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل اإلســرائيلي، وحتويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية. وبالرغــم مــن أن مجمــوع املبالــغ 
ــب  ــى ضرائ ــا هــو عل ــا هن ــر الســنوات، إال أن تركيزن ــذب جــداً عب ــة دخــل متذب ــن إســرائيل كضريب ــة م احملّول
الدخــل املتســّربة التــي ال تســتردها الســلطة عــن العمــال غيــر النظاميــني، أو الذيــن يدخلــون ســوق العمــل 
اإلســرائيلي بــدون تصريــح، والبالــغ عددهــم نحــو 23 ألــف يف األشــهر الثــالث األولــى مــن 2020. ويقــّدر 
التســرب النــاجت عــن ذلــك بنحــو 23 مليــون دوالر ســنوياً، بافتــراض أن جميعهــم يعملــون يف إســرائيل وليــس يف 
املســتوطنات )لصعوبــة الدخــول إلــى املســتوطنات دون تصريــح(، واعتمــاداً علــى أن متوســط األجــرة اليوميــة 
للعامــل منهــم يبلــغ حاليــاً نحــو 265 شــيكال، ويعمــل لعــدد ســاعات أقــل مــن الــذي يحمــل تصريحــاً )17.1 يــوم 
ــه 10 %  ــك إســرائيل16، ويُقتطــع من ــل بن ــل 19( بحســب إحــدى األوراق املنشــورة مــن قب عمــل يف الشــهر مقاب

ضريبــة حســب الشــريحة األولــى يف قانــون الدخــل اإلســرائيلي.17

 الثاني: ضريبة املعادلة	
ــع الســبعينات ضريبــة تســمى ضريبــة املعادلــة  فرضــت إســرائيل علــى العاملــني الفلســطينيني فيهــا منــذ مطل
ــي تخضــع لهــا رواتــب وأجــور كل مــن  ــى املســاواة يف االقتطاعــات الت Equalization Tax، وهــي تهــدف إل
العمــال الفلســطينيني والعمــال اإلســرائيليني. دون هــذه الضريبــة، يرتفــع االقتطــاع مــن راتــب العامــل اليهــودي 
لقــاء بعــض أنــواع خدمــات الضمــان االجتماعــي التــي ال يحصــل عليهــا مثيلــه الفلســطيني كونــه عامــال »غيــر 
مقيــم«، مثــل تعويضــات البطالــة، ومدفوعــات التقاعــد اإلضافيــة، وغيرهــا، لــذا كانــت هــذه الضريبــة ملقاربــة 

اخلصومــات بــني رواتــب الطرفــني. 

وامللفــت يف هــذه الضريبــة، التــي مت فرضهــا منــذ عقــود، أن املعلومــات عنهــا شــحيحة، يف ظــل عــدم قيــام 
إســرائيل بتحويلهــا مســبقاً إلــى خزينــة الســلطة الفلســطينية، بالرغــم مــن أن اتفاقيــة باريــس تنــّص علــى ذلــك 
صراحــة. وتبلــغ نســبة هــذه الضريبــة نحــو 11 % مــن إجمالــي األجــر والرواتــب. وتقــدر اخلســارة الســنوية 
الناجمــة عــن ذلــك، مبــا يتجــاوز 166 مليــون دوالر ســنوياً للعمــال الذيــن يحملــون تصريحــاً، وحوالــي 34 مليــون 

ــون. ــن ال يحمل دوالر ســنوياً للذي
الشكل 8: تقديرات التسرب املالي السنوي الناجم عن الضرائب املفروضة على العمال يف إسرائيل

16  البنك املركزي اإلسرائيلي )2015(. التقرير السنوي 2014.

17  القيمة اإلجمالية للضريبة )165 شيكل * 17.1 يوم * 12 شهر * %10( = 3,385.8 شيكل لكل عامل * 23 ألف عامل = 77.87 مليون شيكل )22.8 مليون دوالر(.
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األعمال التجارية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية

ميــارس عــدد مــن حملــة الهويــة اإلســرائيلية أنشــطة جتاريــة يف األراضــي الفلســطينية، وبشــكل خــاص يف حــدود املنطقــة 
املســماة »ج« التــي تعتبــر أراٍض فلســطينية حتــت ســيطرة أمنيــة وإداريــة إســرائيلية مؤقتــة. وتُلــزم االتفاقــات املبرمــة بــني 
اجلانبــني الســلطات اإلســرائيلية بجبايــة ضرائــب الدخــل والقيمــة املضافــة واألمــالك وغيرهــا عــن مواطنيهــا يف هــذه 

املنطقــة، وفقــاً للقانــون الفلســطيني، وبتحويــل كامــل املبلــغ دون اقتطــاع إلــى وزارة املاليــة الفلســطينية.18

وقــد انتظمــت إســرائيل بتحويــل هــذه الضرائــب حتــى حلــول العــام 2000 أي انــدالع انتفاضــة األقصــى الثانيــة، بعدهــا 
توقفــت متامــاً عــن حتويــل أي مبالــغ بهــذا الشــأن، كمــا توقفــت عــن إعــالم اجلانــب الفلســطيني بــأي أنشــطة جتاريــة 
يف هــذه املنطقــة. وخــالل األعــوام التســعة عشــر املاضيــة، تتكبــد اخلزينــة الفلســطينية نحــو 20 مليــون دوالر ســنوياً يف 

املتوســط نتيجــة اإلجــراء اإلســرائيلي، مــا يعنــي خســارتها حتــى اآلن مــا يزيــد علــى 400 مليــون دوالر يف املجمــل.

وكمثــال علــى النشــاطات االقتصاديــة إلســرائيليني يف املناطــق الفلســطينية، تعمــل شــركات االتصــاالت اإلســرائيلية يف 
األراضــي الفلســطينية بشــكل غيــر قانونــي، وتبنــي أبــراج بــث وتقويــة يف األراضــي املصنفــة »ج« دون دفعهــا أي رســوم أو 
ضرائــب جــراء اســتخدامها املــوارد الوطنيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، وبالرغــم مــن أن اتفــاق أوســلو يعطــي الفلســطينيني 
احلــق يف بنــاء وتشــغيل شــبكة اتصــاالت وطنيــة خاصــة بهــا، إال أن العوائــق اإلســرائيلية يف هــذا املجــال كثيــرة، مــا يكّبــل 
تطــور قطــاع االتصــاالت يف ســياق تطــور االقتصــاد الفلســطيني ككل، ويحــرم ميزانيــة الســلطة مــن اإليــرادات املمكنــة 
ــى نحــو 30 % مــن الســوق الفلســطيني  ــال، يســتحوذ مشــغلو االتصــاالت اإلســرائيليون عل ــى ســبيل املث ــة. وعل املتحصل
مــن ناحيــة عــدد املشــتركني19. مــا يقلــل مــن أربــاح الشــركات الفلســطينية التــي ترفــد اخلزينــة العامــة. وتقــّدر خســائر 
عائــدات ضريبــة القيمــة املضافــة احملتملــة الناجمــة فقــط عــن املماطلــة اإلســرائيلية ســابقاً يف ترخيــص عمــل شــبكات 

3G مبــا يتجــاوز 70 مليــون دوالر.20

ثامنًا: أشكال أخرى للتسرب املالي 

رغــم اهتمــام التقريــر بالتســرب املالــي النــاجت عــن العالقــة التجاريــة باجلانــب اإلســرائيلي، إال أن تفاقــم األزمــة املاليــة 
للســلطة الفلســطينية، ومحدوديــة اخليــارات والهامــش املتــاح لهــا لزيــادة إيراداتهــا وتغطيــة عجــز موازنتهــا املزمــن 
واملتفاقــم، يدفــع باجتــاه البحــث يف مجــاالت إضافيــة تشــهد تســرباً ماليــاً وضيــاع مــوارد ماليــة علــى خزينــة الســلطة 
الفلســطينية. ويتنــاول هــذا اجلــزء مــن التقريــر بعــض جوانــب التســرب املالــي يف االقتصــاد الفلســطيني الناجمــة عــن 
ــف  ــي. ويختل ــب الضريب ــي )داخــل االقتصــاد( والتجن ــي الداخل ــرب الضريب ــك بالته ــل ذل ــة. ويتمث ــة وداخلي أســباب فني
التجنــب الضريبــي عــن التهــرب الضريبــي الداخلــي أو التهريــب اجلمركــي، بــأن التجنــب الضريبــي ال يوجــد بــه مخالفــة 
صريحــة للقانــون، وإمنــا يتــم مــن خاللــه التحايــل علــى القانــون ونصوصــه، باســتغالل الثغــرات القانونيــة بأســاليب 
مختلفــة. ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، اســتغالل الثغــرات يف قانــون تشــجيع االســتثمار لتمديــد اإلعفــاءات 
واالمتيــازات املمنوحــة للمشــاريع املســتفيدة مــن القانــون، عبــر نقــل ملكيــة املشــاريع ألقاربهــم. وهــو مثــال آخــر يتمثــل 
ــك قــدر اإلمــكان، ودون  ــة يف ذل ــى املشــاريع االســتثمارية واملماطل ــة الدخــل عل ــات املســتحقة مــن ضريب ــل الدفع بتأجي

ــة. ــاح إضافي ــد دخــل وأرب ــة بغــرض اســتخدام )اســتغالل( الســيولة يف تولي ســقوف زمني

فيمــا يتعلــق بالتهــرب الضريبــي الداخلــي، فــال يوجــد تعريــف واضــح محــدد لــه يف القوانــني الفلســطينية، لكــن مت 
اإلشــارة إلــى األفعــال التــي تصنــف تهربــاً يف القــرار بالقانــون اخلــاص بضريبــة الدخــل لســنة 2011، والتــي شــملت تقــدمي 
إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة، أو إخفــاء الســجالت، أو التالعــب بأرقــام التكاليــف واألربــاح والتالعــب بالفواتيــر، أو 
عــدم خصــم الضريبــة، أو عــدم توريدهــا، وغيرهــا. وتتــراوح التقديــرات حلجــم التهــرب الضريبــي الداخلــي بشــكل كبيــر 

)بــني 30-40 % مــن اإليــرادات الضريبيــة(.21

18  االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني املؤقت يف الضفة الغربية وقطاع غزة، امللحق الثالث: البرتوكول اخلاص بشؤون األحوال املدنية. املادة 8.

.Telecommunication Sector Note in the Palestinian Territories: Missed Opportunity for Economic Development. World Bank Group. 2016  19

.Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018  20

21  اإلجراءات املمكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير االقتصادي السنوي 2015، املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار »بكدار«.
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وتتعــدد األســباب التــي تدفــع املكلفــني للتهــرب الضريبــي، لعــّل أبرزهــا نــاجت عــن نقــص الرقابــة، وذلــك لقلــة اإلمكانــات 
املاديــة واللوجســتية والبشــرية، وقلــة احلوافــز و/أو التدريــب لــدى الطواقــم الضريبيــة. إلــى جانــب ذلــك، يشــير البعــض 
إلــى ارتفــاع نســب الضريبــة احملليــة بأشــكالها، الســيما القيمــة املضافــة، قياســاً للوضــع االقتصــادي الوطنــي؛ ففــي أحــد 
تقاريــره املنشــورة،22 أشــار ائتــالف »أمــان« إلــى ضعــف الشــفافية والثقــة يف عالقــة املكلفــني بالدوائــر الضريبيــة كأحــد 
مســببات هــذه الظاهــرة، إذ تنظــر الدوائــر إلــى املكلـّـف باعتبــاره متهّربــاً، يف حــني يستشــعر املكلـّـف أن تقديــرات مأمــوري 

الضرائــب قــد تكــون جزافيــة، خاصــة أن التقديــرات تعتمــد باألســاس علــى خبــرة ومعرفــة املأمــور.

أمــا التجنــب الضريبــي، فكمــا أشــرنا ســابقاً، فــإّن ممارســيه يعتمــدون علــى الثغــرات القانونيــة يف املنظومــة التشــريعية. 
ومــن األمثلــة احليــة علــى التجنــب الضريبــي، قيــام عــدد مــن املســتثمرين بالتحايــل علــى قانــون تشــجيع االســتثمار 
الفلســطيني، مــن خــالل نقــل ملكيــة املشــروع املســتفيد مــن اإلعفــاءات الضريبيــة واجلمركيــة الــواردة يف القانــون إلــى 
أشــخاص آخريــن )يف الغالــب أقــارب مــن الدرجــة األولــى( لتجديــد فتــرة اإلعفــاء والتخفيــض الضريبــي. ويف الغالــب، 
فإنــه ال يوجــد متابعــة مــن قبــل دوائــر الضريبــة للتغيــرات احلاصلــة علــى ملكيــة املشــروع، للتحقــق مــن عــدم متديــد فتــرة 

اإلعفــاء، وضيــاع مــوارد ماليــة علــى خزينــة الســلطة الفلســطينية.

وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال التجنــب الضريبــي، يتمثــل يف آليــة احتســاب الدخــل اخلاضــع للضريبــة علــى عــدد مــن 
ــى أســاليب  ــاء ومكاتــب االستشــارات(، حيــث تعتمــد طريقــة التخمــني عل املهــن )كاحملامــني واملكاتــب الهندســية واألطب
تقديــر بدائيــة وغيــر منطقيــة، مــن خــالل فــرض مبلــغ مقطــوع علــى إجمالــي الدخــل اخلاضــع للضريبــة. وال تُظهــر اآلليــة 
احلاليــة الدخــل الفعلــي املتحقــق ألصحــاب هــذه املهــن. كمــا أنــه ال يتــم ربــط دخــول أربــاب هــذه املهــن بنظــام فوتــرة 

محوســب ومرتبــط بدوائــر ضريبــة الدخــل، للتعــرف علــى القيمــة الفعليــة للدخــل املتحقــق. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن العديــد مــن الصفقــات واألعمــال التجاريــة ال تخضــع لقانون ضريبــة الدخل الفلســطيني، خصوصاً 
يف مجــال الصفقــات العقاريــة لألفــراد واألربــاح الناجمــة عنهــا. كمــا أن ملــف ضريبــة األمــالك ميكــن أن يشــكل أحــد 
ــة  ــة لهــذه الضريب ــم تخمــني العقــارات اخلاضع ــا، يت ــة. عملي ــة وقانوني ــي الناجــم عــن أســباب فني ــوات التســرب املال قن
بطريقــة غيــر عادلــة، حيــث تقــل قيمــة التخمــني عــن القيمــة الفعليــة للعقــار، األمــر الــذي ينجــم عنــه ضيــاع مــوارد ماليــة 
كبيــرة علــى خزينــة الســلطة والهيئــات احملليــة )علــى اعتبــار أنــه يتــم تقاســم عوائــد هــذه الضريبــة بواقــع 90  % للهيئــات 
احملليــة و10 % خلزينــة الســلطة(. وللتوضيــح، فــإن مســاهمة ضريبــة األمــالك ال تتجــاوز 1  % مــن إجمالــي اإليــرادات 

احملليــة وهــو مبلــغ هزيــل بالنظــر إلــى حاجــة الســلطة امللحــة ملــوارد ماليــة إضافيــة

املضافــة،  القيمــة  للتســرب:  قابلــة  الفلســطينية  األراضــي  املفروضــة يف  الضرائــب  أنــواع  بــأن جميــع  بالقــول،  نخلــص 
واجلمــارك، واملشــتريات، والدخــل، واملكــوس، واألمــالك وغيرهــا. وهــو مــا يشــكل أرضيــة خصبــة ألشــكال متعددة من الفســاد 
لــدى املوظفــن املســؤولن عــن التقديــر أو التخمــن. بيــد أن التســرب األكبــر، والــذي ال متلــك الســلطة الفلســطينية حتــى 
اآلن الســيطرة عليــه لردعــه، ســوى بالضغــط مــن خــالل املؤسســات الدوليــة، هــو التســرب النــاجت عــن العالقــة مــع إســرائيل، 
ســواء العالقــة التجاريــة، أو العالقــة بســوق العمــل اإلســرائيلي. وإذا مــا أردنــا النظــر إلــى صــورة التســرب بالعالقــة مــع 
إســرائيل بشــكل كلــي، وحصــر اخلســائر الســنوية الناجتــة عنــه، فســنجد أن مجمــوع املبالــغ املتســربة املســتنبطة مــن بيانــات 
الســنوات األخيــرة )حتديــدًا 2019 و2020( تصــل إلــى نحــو 509 مليــون دوالرًا ســنويًا يف املتوســط )انظــر اجلــدول التالــي(.

22  ملخص ألوراق العمل حول: التهرب الضريبي )أمان(، مصدر سابق.
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املبالغ املتسربة سنويًااآلليةقناة التسرب
 تسرب ضريبة اجلمارك والشراء واملكوساالستيراد غير املباشر

والرسوم
30 مليون دوالر

تسرب نتيجة الفرق بني العمولة اإلدارية العمولة اإلدارية
املبالغ بها 3 % والعمولة اإلدارية العادلة  

% 0.6

40 مليون دوالر

152 مليون دوالرتسرب نتيجة التهرب والتهريب اجلمركيآلية املقاصة
 بسبب فرض إسرائيل عمولة إدارية علىالضرائب والرسوم على احملروقات

مشتريات احملروقات
22 مليون دوالر

 عدم تقاسم إسرائيل مع الفلسطينينيضريبة املغادرة
 عوائد رفع ضريبة املغادرة

22 مليون دوالر

 عدم حتويل ضريبة الدخل املتأتية منضرائب العمال الفلسطينيني يف إسرائيل
 العمال الفلسطينيني يف إسرائيل بدون

تصريح

23 مليون دوالر

 عدم حتويل ضريبة املعادلة على كل العمال
  :يف إسرائيل واملستوطنات

)بتصريح أو بدون(

166 مليون دوالر
34 مليون دوالر

 األعمال التجارية اإلسرائيلية يف األراضي
الفلسطينية

 عدم حتويل ضرائب الدخل والقيمة
 املضافة واألمالك وغيرها عن اإلسرائيليني

 "يف املناطق "ج

20 مليون دوالر

509 مليون دوالراملجموع

حتليل وتقييم األبعاد املختلفة للتسرب املالي. 1

بعــد اســتعراض أشــكال التســرب املالــي، والتعــرف علــى حجــم اخلســائر التــي تتكبدهــا اخلزينــة العامــة نتيجــة اســتمرار 
هــذه الظاهــرة، يختــص هــذا اجلــزء مــن التقريــر بتحليــل أبعــاد وجوانــب إضافيــة للظاهــرة املبحوثــة. ويشــمل ذلــك حتديد 
أدوار ومســؤوليات اجلهــات الفلســطينية ذات الصلــة باملوضــوع، والوقــوف علــى التحديــات الرئيســية التــي تعتــرض 
صانعــي القــرار يف التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، وتقييــم بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، وفعاليــة الالعبــني الرئيســيني 

يف كل مــا يتعلــق بظاهــرة التســرب املالــي وآليــات التعامــل معهــا.

 اإلطار املرجعي والقانوني لظاهرة التسرب املالي:	

ينظــم بروتوكــول باريــس االقتصــادي، وامللحــق باالتفاقيــة املرحليــة لعــام 1995، العالقــة االقتصاديــة بــني اجلانبــني. 
ويحــدد البروتوكــول الهامــش السياســاتي املتــاح للســلطة الفلســطينية. وال يتضمــن االتفــاق أي بنــود صريحــة فيمــا 
يتعلــق بتســوية النزاعــات الناشــئة عــن تطبيــق االتفــاق، باســتثناء اللجنــة االقتصاديــة املشــتركة التــي نــص االتفــاق علــى 
ضــرورة اجتماعهــا كل ســتة أشــهر لبحــث اخلالفــات واملطالبــات23. فيمــا نصــت املــادة 21 مــن االتفاقيــة املرحليــة علــى أن 
النزاعــات التــي ال يتــم حلهــا بالتفــاوض بــني اجلانبــني، ميكــن حلهــا مــن خــالل آليــة حلســم النــزاع يتفــق عليهــا الطرفــان، 
أي ميكــن تشــكيل جلنــة حتكيــم باتفــاق الطرفــني24. هنــا يبــرز التســاؤل املتعلــق بإمكانيــة تســوية النزاعــات مبوجــب آليــات 
االتفــاق نفســه مــن خــالل اللجنــة املشــتركة، أو مــن خــالل إنشــاء آليــة تســوية النزاعــات الثنائيــة الــواردة يف اتفاقيــة واي 

ريفيــر.25. 

23  بالنظــر إلــى أن االتفــاق االقتصــادي قــد مت إحلاقــه باالتفاقيــة املرحليــة لعــام 1995، فيظهــر أن االتفــاق مت تعديلــه خصوصــاً املادتــني اخلامســة والســابعة حــول الضرائــب املباشــرة. كمــا أضيفــت بعــض 
التفاصيــل املتعلقــة بآليــة حتويــل أمــوال املقاصــة، ومنهــا اقتطــاع نســبة %3 بــدل مصاريــف إداريــة وتنظيميــة. كذلــك أضيفــت مــواد تتعلــق بضريبــة الشــراء، وتوســيع القوائــمA1 وA2 وتوفيــر مســتودعات 

تخزيــن للفلســطينيني يف املوانــئ اإلســرائيلية أو مناطــق خاصــة داخــل فلســطني )Bonded( يف اتفاقيــة »واي ريفــر« يف العــام 1998.

24  احلســيني، هبــة. ورقــة خلفيــة جللســة طاولــة مســتديرة بعنــوان: كيــف ميكــن تعديــل االتفــاق االقتصــادي لعــام 1994 بهــدف تعزيــز عمليــة االنفــكاك التدريجــي عــن التبعيــة االقتصاديــة إلســرائيل. مــاس، 
كانــون أول 2019.

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4939 25   انظر: اتفاقية واي ريفر
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تخضــع اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ملجموعــة مــن االعتبــارات، أهمهــا تاريــخ تعامــل اجلانــب اإلســرائيلي مــع االتفــاق، 
ــة  ــاق. كمــا أن اآللي ــود االتف ــات الفلســطينية املتكــررة بوقــف اخلروقــات اإلســرائيلية لبن ــه يف االســتجابة للمطالب وتعنت
الوحيــدة املتاحــة يف االتفــاق واملتمثلــة باللجنــة االقتصاديــة املشــتركة وجلانهــا الفنيــة، هــي آليــة معطلــة منــذ العــام 
2000. واجلديــر بالذكــر أن اللجنــة تعمــل علــى أســاس التعــاون والتوافــق املشــترك يف حــل النزاعــات، وال تشــير إلــى آليــة 
ملزمــة أو محايــدة وموضوعيــة حلــل النزاعــات الناشــئة. كذلــك فــإن اآلليــة الــواردة يف االتفاقيــة املرحليــة تخضــع لشــرط 
ــق االســتقالل  ــادرات الفلســطينية يف مجــاالت حتقي ــة للمب ــات اإلســرائيلية املناوئ ــر التوجه ــا تظه توافــق الطرفــن. كم
ــل  ــاً للمحــاوالت الفلســطينية لتعدي ــاً ومانع ــة لالقتصــاد الفلســطيني، لتشــكل حتدي ــدرة الذاتي ــز الق االقتصــادي وتعزي
االتفــاق االقتصــادي أو علــى أقــل تقديــر حتســني اجلوانــب التطبيقيــة لبنــود االتفــاق. ومــن شــأن حــدوث اختــراق يف هــذا 
امللــف أن يســهم يف معاجلــة االختــالالت الناجمــة عــن مســاوئ نصــوص االتفــاق أو إجــراءات تطبيقــه، والــذي ســينعكس 

بــدوره علــى معاجلــة ملــف التســرب املالــي.

فلســطينيا، علــى صعيــد القوانــني احملليــة، يبــدو أن اســتمرار العمــل بالقوانــني الســارية املرتبطــة ببنــود بروتوكــول باريــس 
االقتصــادي، يشــكل أحــد التحديــات التــي تواجــه عمليــة معاجلــة التســرب املالــي. كمــا أن بعــض القوانــني الفلســطينية 
يكتنفهــا الغمــوض والتعقيــد، وبعضهــا اآلخــر فيــه قصــور عــن معاجلــة كافــة القضايــا املتعلــق بالتســرب املالــي وجوانبــه 
املختلفــة. ويف هــذا الســياق ميكــن اإلشــارة إلــى عــدد مــن القوانــني الســارية واحملليــة املطبقــة يف املناطــق الفلســطينية، 

والتــي تشــكل عامــاًل مســاعداً الســتمرار ظاهــرة التســرب املالــي.

فمــن القوانــني ذات الصلــة مبوضــوع التســرب املالــي، نذكــر التشــريعات املتعلقــة بضريبــة القيمــة املضافــة. إذ يســري 
يف األراضــي الفلســطينية األمــر العســكري اإلســرائيلي رقــم )658( بقانــون الرســوم علــى املنتجــات احملليــة، والقانــون 
األردنــي اخلــاص بالرســوم علــى املنتجــات احملليــة رقــم 16 لســنة 1963. ويف موضــوع اجلمــارك، يســري قانــون اجلمــارك 
األردنــي رقــم )1( لســنة 1962. والتشــريعات يف كال املوضوعــني )القيمــة املضافــة واجلمــارك( تخضــع ألحــكام اتفاقيــة 
ــة  ــذي ينظــم موضــوع ضريب ــي لســنة 1955 ال ــون األمــالك األردن ــني الســابقة، قان ــة. يضــاف للقوان ــس االقتصادي باري
األمــالك يف املناطــق الفلســطينية. ومــن الواضــح أن التشــريعات الســابقة، هــي تشــريعات قدميــة وال تســتجيب ملتطلبــات 

التنميــة والتحديــات القائمــة يف املناطــق الفلســطينية.

مــن جهــة أخــرى، مت إقــرار قوانــني محليــة فلســطينية بعــد تأســيس الســلطة يف العــام 1994، كان أحــد أبرزهــا ذا صلــة 
مباشــرة مبوضــوع التســرب املالــي، وهــو قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لعــام 2011 وتعديالتــه. والــذي عــَرف التهــرب 
الضريبــي وأوجــب بحــق مرتكبيــه عقوبــات محــددة. ويتضــح مــن اســتعراض هــذه العقوبــات أنهــا غيــر رادعــة وال تثنــي 
املخالفــني عــن تكــرار مخالفتهــم. ومــن املآخــذ التــي ميكــن تســجيلها علــى هــذا القانــون أيضــاً أنــه لــم يشــمل يف الوعــاء 

الضريبــي أنشــطة جتاريــة مــدرة للدخــل واألربــاح، كالصفقــات العقاريــة كمــا أشــرنا ســابقاً.

أمــا قانــون تشــجيع االســتثمار بــدوره وبشــكله احلالــي، فقــد شــجع علــى اســتمرار ممارســات تــؤدي إلــى التســرب املالــي، 
وضيــاع مــوارد ماليــة متعــدد علــى خزينــة الســلطة. ويظهــر ذلــك يف إغفالــه آلليــات عمليــة تقّفــي أثــر التغيــرات احلاصلــة 
علــى اإلعفــاءات الــواردة يف القانــون، األمــر الــذي يفتــح مجــاالً كبيــراً للتحايــل علــى القانــون، ومتديــد فتــرات اإلعفــاء 

والتخفيــض الضريبــي آلجــال غيــر محــددة. 

ويظهــر البعــد القانونــي أيضــاً يف جانــب مهــم مــن جوانــب التســرب املالــي، ويتمثــل يف االتفاقيــات املتعاقبــة التــي وقعتهــا 
الســلطة الفلســطينية مــع الشــركات اإلســرائيلية املــزودة للمشــتقات النفطيــة للمناطــق الفلســطينية. وقــد أظهــرت العديــد 
مــن التقاريــر26 ضعــف مبــادئ الشــفافية واملســاءلة، خصوصــا اجلوانــب الــواردة يف قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( 
لســنة 1998 والقانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات لألشــغال احلكوميــة، ســواء تعلــق بآليــة اختيــار الشــركة 
اإلســرائيلية املــزودة، أو آليــة تقــدمي العــروض مــن قبــل الشــركات املنافســة يف حــال مت طــرح مناقصــة، وظــروف ترســية 
العطــاء علــى الشــركة احلاليــة، والتفاصيــل العديــدة املتعلقــة مبحتــوى االتفــاق وبنــوده التفصيليــة. أضــف إلــى ذلــك طبعــا 

عــدم عــرض االتفاقيــة علــى املجلــس التشــريعي »آنــذاك« وعــدم إتاحتهــا للــرأي العــام لالطــالع. 

26  هنطش، إبراهيم. الهيئة العامة للبترول بني التقييم والتقومي. االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان. سلسلة تقارير )23(. نيسان، 2009.
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لذلــك، تشــكل هــذه املالحظــات مدخــاًل إلعــادة فتــح ملــف اتفاقيــة توريــد املشــتقات النفطيــة، وإمكانيــات تعديــل االتفــاق 
ــاح للســلطة  ــن الهامــش املت ــه، واالســتفادة م ــى اســتبدال املصــدر اإلســرائيلي برمت ــزودة أو حت أو اســتبدال الشــركة امل
الســتيراد املشــتقات النفطيــة مــن مصــادر غيــر إســرائيلية27. إن تنظيــم قطــاع احملروقــات محليــاً، ميكــن أن يكــون لــه دور 
هــام يف معاجلــة أحــد جوانــب التســرب املالــي الناجــم عــن اســتمرار اســتيراد املشــتقات النفطيــة مــن اجلانب اإلســرائيلي.

 أدوار ومسؤوليات اجلهات ذات العالقة	

بالرغــم مــن أهميــة اجلوانــب القانونيــة يف التعامــل مــع ظاهــرة التســرب املالــي، إال أن أداء املؤسســات املنــاط بهــا تطبيــق 
القوانــني، ال يقــل أهميــة عــن نصــوص القوانــني ذات الصلــة. ونعــرض فيمــا تبقــى مــن هــذا اجلــزء مــن التقريــر أدوار 
وأداء عــدد مــن املؤسســات ذات التأثيــر يف ظاهــرة التســرب املالــي، الستكشــاف دورهــا وقدرتهــا علــى التعامــل مــع هــذه 

الظاهــرة.

· وزارة املالية	

تتعــدد اإلدارات العامــة يف وزارة املاليــة املرتبــط عملهــا وصالحياتهــا بظاهــرة التســرب املالــي، وأبــرز تلــك اإلدارات هــي 
املتعلقــة بضريبــة القيمــة املضافــة واجلمــارك واملكــوس وضريبــة الدخــل والهيئــة العامــة للبتــرول التــي مت إحلاقهــا بوزيــر 
املاليــة. لذلــك، تواجــه اإلدارات الســابقة حتديــات كبيــرة حتــّد مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع اجلوانــب املختلفــة للتســرب 
املالــي. أولــى تلــك التحديــات يتمثــل يف النقــص يف أعــداد املوظفــني املختصــني مبتابعــة ملفــات املكلفــني، للتحقــق مــن 
أنشــطتهم التجاريــة واملاليــة، وحتديــداً يف ملفــات التحايــل علــى قانــون تشــجيع االســتثمار، واألســاليب التــي يســتخدمها 
املكلفــون يف مجــال ضريبــة الدخــل والقيمــة املضافــة لتجنــب دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة. أضــف إلــى ذلــك، فــإن اإلدارة 
العامــة للجمــارك واملكــوس ال زالــت تســتخدم النظــام اإلســرائيلي للتعرفــة وهــو باللغــة العبريــة28. األمــر الــذي يعيــق 
عمــل اإلدارة ويحــد مــن قدرتهــا علــى متابعــة ملفــات املســتوردين. كمــا أن نقــص اإلمكانيــات املادية واللوجســتية والبشــرية 
وعــدم وجــود نظــام حوافــز وغيــاب عمليــات التفتيــش امليدانــي وضعــف التنســيق بــني اإلدارات الضريبيــة املختلفــة، وعــدم 
وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة عــن املكلفــني ومرتبطــة مبختلــف الــوزارات واجلهــات ذات العالقــة، كلهــا عوامــل تســهم يف 

زيــادة حــاالت التهــرب الضريبــي والتســرب املالــي. 

· الضابطة اجلمركية	

هــي اجلهــاز الرقابــي األهــم يف ســياق محاربــة ظاهــرة التســرب املالــي، وخصوصــا يف جانــب التهريــب اجلمركــي الــذي 
يشــكل مصــدراً أساســياً للتســرب احلاصــل. ويرتبــط اجلهــاز بــوزارة الداخليــة مــن الناحيــة اإلداريــة والتنظيميــة باعتبــاره 
جهــازا امنيــا تابعــا لهــا. بينمــا يتبــع مــن الناحيــة الفنيــة إلــى وزارة املاليــة )اإلدارة العامــة للجمــارك واملكــوس وضريبــة 
القيمــة املضافــة(. وتناولــت تقاريــر عديــدة29 أهميــة دور جهــاز الضابطــة اجلمركيــة والتحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا 
يف تأديــة مهامــه ومســؤولياته. أمــا أبــرز اإلشــكاليات التــي يواجههــا اجلهــاز فهــي نقــص الكــوادر البشــرية، حيــث بــني 
أحــد التقاريــر30 بــأن عــدد منتســبي اجلهــاز حتــى نهايــة العــام 2107 لــم يتجــاوز 590 فــرداً، بينمــا يــرى القائمــون علــى 
اجلهــاز أن احلاجــة الفعليــة ال تقــل عــن 3,500 فــرداً، وتواجــه عمليــة تدويــر ونقــل األفــراد مــن األجهــزة األمنيــة األخــرى 

إلــى جهــاز الضابطــة صعوبــات كبيــرة. 

27  املادة 3/ بند 12 يف بروتوكول باريس أتاح للسلطة الفلسطينية إمكانية استيراد البنزين من كل من مصر واألردن وفق شروط محددة.

بالرغم من تطوير برنامج »االسيكودا« الفلسطيني للبيانات اجلمركية وبدء العمل به يف العام 2011، إال انه ما زال يستقي البيانات من برنامج »مالم« اإلسرائيلي بسبب عدم وجود سيادة فلسطينية على   28
املعابر اإلسرائيلية.

29  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. تقرير فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية. رام اهلل فلسطني.

30  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. املصدر السابق.
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كمــا أن البيئــة القانونيــة املنظمــة لعمــل اجلهــاز تبــدو غيــر واضحــة، وبهــا قصور جتــاه التعامل مع املــواد املهربة املضبوطة، 
كإتالفهــا أو بيعهــا باملــزاد العلنــي. ومــن أهــم محــددات عمــل اجلهــاز هــو ضعــف املخصصــات املاليــة واللوجســتية الالزمــة 
ــة العامــة، واحلــد مــن التســرب املالــي  ــى روافــد اخلزين للقيــام مبهامــه، رغــم دوره ومســؤوليته الكبيــرة يف احلفــاظ عل
مــن خــالل مراقبــة التبــادل التجــاري مــع اجلانــب اإلســرائيلي، إال أن املخصصــات املاليــة املرصــودة للجهــاز ال تتعــدى 
نســبتها 1  % مــن مخصصــات األجهــزة األمنيــة كافة.31يضــاف إلــى مــا ســبق عــدم وجــود ســيادة للســلطة الفلســطينية 
 علــى نحــو 62 % مــن مناطــق الضفــة املســماة »ج« التــي يصعــب علــى األجهــزة األمنيــة والرقابيــة العمــل فيهــا. يضــاف لهــا
 22 % وهي مســاحة املنطقة املســماة »ب«، التي يتطلب دخول األجهزة الفلســطينية لها تنســيق مع اجلانب اإلســرائيلي 
)التنســيق متوقــف يف الفتــرة احلاليــة(. لذلــك حتــّد كل هــذه املقيــدات بالطبــع مــن قــدرة جهــاز الضابطــة وغيــره مــن 

األجهــزة مــن القيــام بــاألدوار واملســؤوليات املناطــة بهــم.

· وزارة االقتصاد الوطني	

الداخليــة  التجــارة  الــوزارة املختصــة بشــؤون  الوطنــي مســؤوليات كبيــرة، باعتبارهــا  يترتــب علــى وزارة االقتصــاد 
واخلارجيــة؛ إذ متتلــك الــوزارة صالحيــات هامــة يف معاجلــة ظاهــرة التســرب املالــي مــن خــالل دوائرهــا املختلفــة، فهــي 
مــن مينــح أذونــات االســتيراد للتجــار، كمــا أنهــا تراقــب األســواق احملليــة عبــر دائــرة حمايــة املســتهلك. وللــوزارة دور مهــم 
مــن خــالل مؤسســة املواصفــات واملقاييــس باعتبارهــا جهــة االختصــاص يف فــرض التعليمــات الفنيــة واملواصفــات علــى 
الســلع احملليــة واملســتوردة، األمــر الــذي يؤهلهــا للعــب دور أكبــر يف احلــد مــن االســتيراد مــن إســرائيل، وحتويــل وجهــة 
املســتوردين لــدول أخــرى يف إطــار املســعى العــام لفــك االرتبــاط باالقتصــاد اإلســرائيلي، وتقليــل جوانــب التســرب املالــي 
الناجمــة عــن العالقــة التجاريــة معــه. وتواجــه الــوزارة بدوائرهــا املختلفــة مشــكلة حقيقيــة يف التعــاون والتنســيق مــع باقــي 
الــوزارات واألجهــزة الرقابيــة واألمنيــة، مــن أجــل ضبــط التجــارة اخلارجيــة ومصادرهــا واملمارســات اخلطيــرة املســببة 

لهــدر املــوارد املاليــة والتســرب املالــي.

· دائرة شؤون املفاوضات يف املنظمة	

يتمّثــل الــدور األساســي امللقــى علــى عاتــق دائــرة شــؤون املفاوضــات بأدائهــا يف عمليــة التفــاوض والضغــط علــى اجلانــب 
اإلســرائيلي، لتحقيــق املطالــب الفلســطينية العادلــة. ويبــدو أن وقــف التنســيق واملفاوضــات مــع اإلســرائيليني، قــد حــّد 
مــن قــدرة الدائــرة علــى القيــام مبهامهــا يف اجلوانــب املختلفــة يف العالقــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي. ورغــم ذلــك، ال زالــت 
مجــاالت التدخــل والتأثيــر لدائــرة املفاوضــات علــى الصعيــد الدولــي، ســواء يف مجــال فتــح اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة 
للنقــاش والتعديــل أو التوجــه نحــو اســتبدال هــذا االتفــاق بصيغــة تعاقديــة أكثــر مالءمــة ملتطلبــات التنميــة الفلســطينية. 
ــي  ــام العامل ــرأي الع ــن أجــل حشــد ال ــي( م ــك دراســة أوســع وأشــمل ملوضــوع التدخــل )التســرب املال ــب ذل ورمبــا يتطل

واملؤسســات الدوليــة، وتعزيــز املطالبــات املســتندة إلــى دراســات علميــة ومحايــدة حــول املوضــوع.  

ميكــن القــول إن البيئــة القانونيــة الناظمــة ألنشــطة التجــارة الداخليــة واخلارجيــة بوضعهــا احلالــي، هــي بيئــة غيــر 
مســاندة جلهــود مكافحــة ظاهــرة التســرب املالــي، إذ أن القوانــن الســارية واملطبقــة يف املناطــق الفلســطينية، هــي قوانــن 
قدميــة وال تســتجيب للتحديــات واملعطيــات املعاصــرة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن القوانــن الفلســطينية احلديثــة نســبيًا 
تبــدو أيضــًا متســاهلة إزاء األنشــطة التجاريــة غيــر القانونيــة )التهــرب الضريبــي والتهريــب(، وفيهــا ثغــرات عديــدة ميكــن 
اســتغاللها مــن قبــل املخالفــن. ويف ســياق متصــل، فــإن أداء املؤسســات واألجهــزة الرقابيــة واألمنيــة املكلفــة بتطبيــق 
القانــون يشــوبها العديــد مــن مواطــن الضعــف والتقصيــر، إزاء مكافحــة األنشــطة التجاريــة غيــر القانونيــة وقنــوات 
التســرب املالــي بالعالقــة االقتصاديــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي، ممــا يســتدعي تدخــالت عاجلــة نســتعرضها يف اجلــزء 

القــادم مــن التقريــر.

https://www.aljazeera.net/ebusiness.31  اشتية، بكر. 2016. الضابطة اجلمركية الفلسطينية ومفاتيح األمن االقتصادي
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االستنتاجات الرئيسية والتوصيات املقترحة. 2

· خلــص التقريــر إلــى وجــود العديــد مــن القنــوات والعوامل املؤدية لظهور ظاهرة التســرب املالي واســتمرارها، 	
مــا لــم جتابــه بتدابيــر وإجــراءات لوقفهــا أو احلــد منهــا علــى أقــل تقديــر. إن النظــام الضريبــي الفلســطيني 
بشــكله احلالــي، ومبكوناتــه املختلفــة )القيمــة املضافــة، واجلمــارك، واملشــتريات، والدخــل، واملكــوس، 
واألمــالك وغيرهــا( هــو بيئــة خصبــة الســتمرار التســرب املالــي. ولكــن يجــدر التنويــه إلــى أن اجلــزء األكبــر 
ــه وردعــه، هــو  ــات للســيطرة علي ــى اآلن اإلمكاني ــك الســلطة الفلســطينية حت ــذي ال متل مــن التســرب، وال
التســرب النــاجت عــن العالقــة مــع إســرائيل، ســواء العالقــة التجاريــة، أو العالقــة بســوق العمــل اإلســرائيلي. 
 جتــدر اإلشــارة إلــى أن الــواردات اإلســرائيلية تشــكل نحــو 55 % مــن إجمالــي الــواردات إلــى فلســطني

)50  % منها تتكون من 5 سلع استراتيجية وهي الوقود والكهرباء واملياه واالسمنت واألعالف(. 

· إن تعنــت إســرائيل ورفضهــا املطالبــات الفلســطينية املتكــررة واملتقطعــة، إليجــاد حلــول جذريــة لوقــف 	
النزيــف والتســرب املالــي، يثيــر تســاؤالت عديــدة فيمــا يتعلــق بحجــم اســتفادتها مــن اســتمرار هــذا التســرب؛ 
حيــث أن الدالئــل تشــير إلــى اســتفادة اجلانــب اإلســرائيلي مــن قنــوات التســرب، خصوصــاً يف مجــال 
التحويــالت الطبيــة، واملبالغــة والتالعــب يف فواتيــر العــالج يف املشــايف اإلســرائيلية. كمــا تســتفيد إســرائيل 
مــن اســتمرار التســرب يف مجــال توريــد املشــتقات النفطيــة واقتطــاع عمولــة إداريــة غيــر مســتحقة علــى 
توريــد تلــك املشــتقات. ويف ذات الســياق تضــع الســلطات اإلســرائيلية العراقيــل والقيــود يف وجــه احملــوالت 
الفلســطينية، لالســتيراد املباشــر لســلع اســتراتيجية كاإلســمنت واألعــالف، الســتمرار اســتفادة املنتجــني 
واملســتوردين اإلســرائيليني يف هــذا اجلانــب. ويف مجــال الطاقــة الكهربائيــة، تظــل إســرائيل املســتفيد األكبــر 
مــن اســتمرار اعتمادهــا كمــورد رئيســي للكهربــاء للمناطــق الفلســطينية، وهــي يف ســبيل ذلــك تضــع عراقيــل 
قانونيــة وفنيــة أمــام مشــاريع الربــط مــع األردن ومصــر و/ أو إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة محليــاً. أمــا موضــوع 
امليــاه، فيمكــن االســتدالل علــى اســتفادة إســرائيل مــن اســتمرار الوضــع القائــم، مــن خــالل ســيطرتها علــى 

مصــادر امليــاه الفلســطينية، وإعــادة بيعهــا للفلســطينيني بأثمــان جتاريــة مربحــة للجانــب اإلســرائيلي.

· ــول باريــس االقتصــادي، حلــل النزاعــات االقتصاديــة والتجاريــة 	 ــدة املتاحــة ضمــن بروتوك ــة الوحي إن اآللي
توقفــت  والتــي  الفنيــة،  املشــتركة وجلانهــا  اللجنــة االقتصاديــة  البروتوكــول، هــي  الناجمــة عــن تنفيــذ 
اجتماعاتهــا عمليــا منــذ عشــرين عامــاً. وبالرغــم مــن أن االتفاقيــة املرحليــة التــي أحُلــق بروتوكــول باريــس 
ــي، فــإن أي  ــى ذلــك. وبالتال ــم، إال أنهــا تشــترط التوافــق بــني الطرفــني عل ــة حتكي ــح تشــكيل جلن بهــا، تتي
حديــث عــن مفاوضــات ثنائيــة وآليــات حــل نزاعــات، يعــّد غيــر ملــزم، وبــدون متثيــل طــرف ثالــث. وهــو يعتبــر 
ــا والتوافــق يف تســوية النزاعــات  ــة اإلســرائيلية وحســن النواي ــد، ويخضــع للمزاجي ــة للوقــت واجله مضيع
وتعديــل االتفــاق. ويوجــب ذلــك البحــث والتفكيــر، خــارج الصنــدوق، يف وســائل وآليــات أخــرى أكثــر فاعليــة.

· يظهــر مــن اســتعراض البيئــة القانونيــة احملليــة املرتبطــة بظاهــرة التســرب املالــي، بــأن منظومــة التشــريعات 	
املطبقــة يف املناطــق الفلســطينية ذات الصلــة مبوضــوع التســرب املالــي، تبــدو يف عــدد منهــا قاصــرة عــن 
ــد يف التعامــل مــع تبعــات هــذه الظاهــرة. إذ  ــى حــد بعي ــدة إل ــي، وهــي مقي معاجلــة أســباب التســرب املال
يكتنــف العديــد منهــا بعــض الغمــوض والتعقيــد، وهــي غيــر قــادرة علــى االســتجابة للمتغيــرات واملســتجدات 
الطارئــة يف مجــال أســاليب التهــرب الضريبــي والتهريــب اجلمركــي. كمــا أن العقوبــات التــي اشــتملتها 
تلــك القوانــني بحــق املخالفــني تبــدو غيــر رادعــة. وهــي ال تتناســب مــع االحتياجــات واملتطلبــات التنمويــة 
احلديثــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن بيئــة العمــل يف املؤسســات واألجهــزة الرقابيــة واألمنيــة املكلفــة بتطبيــق 
ــة التســرب املالــي، يف ظــل ضعــف اإلمكانيــات  القانــون، تبــدو غيــر مالئمــة ومحــدودة الفعاليــة، يف محارب
املاديــة والبشــرية واللوجســتية، التــي تعتبــر متطلبــات وشــروطا مهمــة وأساســية يف مجابهــة ظاهــرة التســرب 

املالــي، والقنــوات واألنشــطة املؤديــة الســتمرار هــذه الظاهــرة وتفاقمهــا.
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التوصيات:

بناء على االستخالصات السابقة، يقدم التقرير جملة من التوصيات املصنفة واملوجهة حسب املوضوع. وفيما يلي 
أبرز هذه التوصيات:

يف العالقة مع اجلانب اإلسرائيلي وتعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد:

يوصــي التقريــر بالتفكيــك التدريجــي لقنــوات التشــابك مــع اجلانــب اإلســرائيلي. ويســتدعي ذلــك بالضــرورة مراجعــة 
ــع  ــرزت م ــي ب ــاط باالقتصــاد اإلســرائيلي، والت ــة أساســاً لالرتب ــة الداعم ــات الفلســطينية التقليدي السياســات والتوجه
تأســيس الســلطة الفلســطينية، وحاجتهــا يف حينــه ملــوارد ماليــة بطــرق مضمونــة وســريعة. وهــو مــا دفعهــا أصــال التبــاع 
سياســات منــح االمتيــازات يف مجــاالت االتصــاالت وكهربــاء غــزة، وعقــد االتفاقيــات مــع املورديــن اإلســرائيليني يف 
مجــاالت توريــد املشــتقات النفطيــة واإلســمنت. وميكــن يف هــذا الســياق اقتــراح جملــة مــن املقترحــات العمليــة لتعزيــز 
ــة  ــدرة الذاتي ــز الق ــى االســتيراد املباشــر، وتعزي ــكاك عــن االقتصــاد اإلســرائيلي، والتحــول إل ــة لالنف ــات الرامي التوجه

لالقتصــاد الفلســطيني، إليجــاد بدائــل محليــة عــن الــواردات مــن إســرائيل. وفيمــا يلــي أبــرز هــذه املقترحــات:

إقــرار رزمــة القوانــني احملليــة احملفــزة لالســتيراد املباشــر واإلنتــاج احمللــي والتصديــر، ووضــع قيــود فنيــة 	 
ذكيــة علــى الــواردات مــن إســرائيل، وقيــود قانونيــة وفنيــة لالســتيراد مــن خــالل التجــار اإلســرائيليني.

تعظيــم االســتفادة مــن قوائــم الســلع A1,A2,B الــواردة يف اتفــاق باريــس، وإجــراء مراجعــة شــاملة لتعديــل 	 
الكوتــا املفروضــة، منــذ توقيــع االتفــاق علــى بعــض الســلع، مبــا يتــالءم مــع تزايــد االحتياجــات الفلســطينية.

ــل مســتحقات 	  ــدء بتحوي ــان االجتماعــي، للب ــدوق للضم ــات وظــروف إنشــاء صن ــر متطلب ــم توفي ــن امله م
العاملــني الفلســطينيني يف إســرائيل لذلــك الصنــدوق، للحــد مــن التســرب الناجــم عــن عالقــات العمــل 
باجلانــب اإلســرائيلي، وإدراج مســتحقات العاملــني )بتصريــح أو بــدون تصريــح( املتعلقــة بضريبــة املعادلــة 
أو ضريبــة الدخــل، يف أي مطالبــة أو شــكوى لــدى املنظمــات الدوليــة، وخصوصــاً لــدى منظمــة العمــل 

الدوليــة كجهــة اختصــاص. 

ــت مراحــل متقدمــة بــني اجلانبــني الفلســطيني 	  ــي وصل ــل التفاهمــات الت ــر بضــرورة تفعي يوصــي التقري
ــر  ــي، وليــس فواتي ــة املقاصــة واعتمــاد حجــم التجــارة الفعل ــام 2012 بشــأن )1( آلي واإلســرائيلي يف الع
املقاصــة التــي ميتلكهــا كل طــرف، مــن أجــل حتديــد قيمــة أمــوال املقاصــة الناجمــة عــن التبــادل التجــاري 
بــني الطرفــني. )2( إنشــاء مخــازن )Bonded( خاصــة بالبضائــع املســتوردة إلــى األراضــي الفلســطينية 
يف مناطــق حدوديــة حتــت إشــراف مشــترك، وغيرهــا مــن اجلوانــب الهامــة واملؤثــرة علــى ظاهــرة التســرب 

املالــي.32

ينبغــي القيــام بحملــة منظمــة علــى يف احملافــل الدوليــة، مســتندة للمعلومــات واألدلــة ملمارســة ضغــوط 	 
سياســية ودبلوماســية علــى إســرائيل، لفضــح خروقاتهــا املتكــررة لالتفاقــات السياســية واالقتصاديــة مــع 
ــات  ــة عــن اســتمرار اخلروق ــة الناجم ــة واالجتماعي ــح حجــم األضــرار االقتصادي الفلســطينيني، وتوضي
بالتقاريــر احملليــة والتقاريــر  الــذي تســببه هــذه اخلروقــات )معــززة  املالــي  اإلســرائيلية، والتســرب 
الصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة كالبنــك الدولــي واالونكتــاد(. وأن يتبــع هــذه اجلهــود، خيــارات أخــرى 
قانونيــة، باجتــاه رفــع قضايــا ومطالبــات تعويــض ضــد إســرائيل يف احملافــل واملنظمــات االقتصاديــة 
)كمنظمــة التجــارة العامليــة، ومنظمــة اجلمــارك العامليــة، ومنظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي، وغيرهــا 
مــن املنظمــات(؛ بحيــث تســتند الدعــاوى القانونيــة علــى مبــدأ انتهــاك إســرائيل للعديــد مــن مبــادئ هــذه 
املنظمــات، وحتديــداً مبــدأ التجــارة العادلــة واملعاملــة باملثــل، وعــدم إحلــاق الضــرر بالشــركاء التجاريــني. 
كمــا ميكــن أن تشــكل تعهــدات إســرائيل والتزاماتهــا القانونيــة واالقتصاديــة يف تلــك املنظمــات مدخــاًل 

32   عبد الرازق، عمر. تقييم السياسة املالية للسلطة الفلسطينية. ماس. 2016.
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مســانداً للدعــاوى الفلســطينية. ويف حــال تعــذر رفــع هكــذا دعــاوى مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 
باعتبارهــا ليســت عضــواً يف عــدد مــن تلــك املنظمــات، ميكــن االســتفادة مــن التكتالت العربية واإلســالمية 

يف هــذه املنظمــات ملســاندة اجلهــود الفلســطينية.

مــن املهــم االســتفادة مــن الظــرف احلالــي، املتمثــل بتســليط األضــواء علــى ملــف أمــوال املقاصــة، 	 
ــرة  ــي بالشــأن الفلســطيني، وبســبب التداعيــات اخلطي ــام املجتمــع الدولــي املعن ــز اهتم ــا مرك باعتباره
علــى الواقــع الفلســطيني، ومســتقبل العمليــة السياســية يف حــال عــدم حــدوث اختــراق ايجابــي يف هــذا 
امللــف. ويف هــذا الســياق، يتوجــب علــى صانــع القــرار الفلســطيني اســتثمار الظــرف واالهتمــام احلالــي 
إلدراج موضــوع التســرب املالــي، وضــرورة تصويــب آليــة التقــاص باجتــاه وقــف التســرب املالــي، وصياغــة 

ــى حتقيــق املصلحــة الفلســطينية. ــة عل ــة مبني عالقــة تعاقدي

يف مجــال تعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني، يوصــي التقريــر يف املــدى املنظــور بضــرورة 	 
االســتفادة مــن الصالحيــات التــي منحهــا بروتوكــول باريــس، الســتيراد املشــتقات النفطيــة مــن دول 
مجــاورة غيــر إســرائيل. وزيــادة مشــاريع ربــط الكهربــاء للمناطــق الفلســطينية مــن األردن ومصــر. ومــن 
ــي.  ــي مــن ظاهــرة التســرب املال ــورة االســتيراد مــن إســرائيل، واحلــد بالتال ــل فات شــأن هــذه اخلطــوات تقلي

يف املــدى املتوســط، يتوجــب البــدء بحشــد املــوارد املاليــة )محليــة وأجنبيــة، اســتثمار عــام وخــاص ومنــح 	 
خارجيــة( لالســتثمار يف املشــاريع التنمويــة التــي تســهم يف االنفــكاك عــن االقتصــاد اإلســرائيلي وزيــادة 
حصــة املنتــج الوطنــي، ومــن املشــاريع املقترحــة: مصنــع لإلســمنت، ومصنــع ملنتجــات احلديــد والصلــب، 
ــار،  ــاه وآب ــع لألعــالف، ومشــاريع مي ــاء، ومصن ــد كهرب ــة متجــددة وتولي ــرول، ومشــاريع طاق ــاة بت ومصف
ومؤسســات صحيــة متطــورة وتضــم كافــة التخصصــات واملــوارد البشــرية املؤهلــة لتخفيــض فواتيــر 

العــالج والتحويــالت الطبيــة.

يف اجلانب القانوني

يوصــي التقريــر بضــرورة اإلســراع بســن قوانــني فلســطينية عصريــة تســتجيب للتحديــات واملتغيــرات، كقانــون 
ــل  ــات. وتعدي ــون للعقوب ــة األمــالك وقان ــون ضريب ــون اجلمــارك واملكــوس، وقان ــة، وقان ــة القيمــة املضاف ضريب
بعضهــا اآلخــر كقانــون ضريبــة الدخــل وقانــون تشــجيع االســتثمار. وســن قانــون للهيئــة العامــة للبتــرول لتنظيــم 
الشــؤون املتعلقــة بقطــاع احملروقــات، بحيــث تســهم منظومــة القوانــني اجلديــدة يف البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية 
ملعاجلــة ظاهــرة التســرب املالــي، وحتديــداً يف التســرب النــاجت يف االقتصــاد احمللــي عــن التهــرب الضريبــي 

والتهريــب.

يف اجلانب التنظيمي

يوصــي التقريــر بضــرورة إعــادة هيكلــة املؤسســات واألجهــزة املنــاط بهــا تطبيــق القانــون واحلــد مــن التســرب 
املالــي. ومــن أبــرز هــذه املؤسســات، اإلدارات الضريبيــة يف وزارة املاليــة، وجهــاز الضابطــة اجلمركيــة، ومؤسســة 
املواصفــات واملقاييــس. كمــا تتضمــن إعــادة الهيكلــة؛ وجــود أنظمــة ولوائــح واضحــة ومســاندة لعمــل هــذه 
املؤسســات، ورفــد تلــك املؤسســات بالكــوادر البشــرية واالحتياجــات املاليــة واللوجســتية الالزمــة يف تنفيــذ 

ــام بدورهــا.  مهامهــا والقي
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