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  الملخص

 أهميـة  وتأتي المالية، لدراساتلة خاصة بالنسبة أهمي بالضرائب الخاصة الدراسات تبؤت

 اقتصـادية  آثـار  من لها لما وإنما فحسب، للدولة العامة اإليرادات أهم من كونها ليس الضرائب

 اختلفـت  مهمـا  القومية االقتصاديات في بارزا دورا تلعب، وأيضاً وسياسية واجتماعية وقانونية

 اشتراكية، أو رأسمالية(  دول كانت سواء الضريبية ةظمألنابها  تعمل التي االقتصادية األوضاع

 وصـريح  واضـح  وعاء على تفرض كونها األمالك ضريبة أهمية وتأتي .) نامية أم متقدمةأو 

 ضـريبة  أنهـا  كما مباشرة، ضريبة هاألن القانوني المكلّف غير إلى نقلة أو منه التهرب يصعب

ـ  تم والذي للممتلكات الشامل التخمين بوبسب .المستمر العمراني االزدهار بسبب متزايدة  ؤخراًُم

  .الغربية الضفة بلديات مناطقبعض  على

تقوم الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المالية بجباية ضريبة األمالك ورخـص المهـن   

من الضـريبة المتحّصـلة إلـى    % 90حيثُ خّولها القانون بهذه المهّمة،  فتقوم الوزارة بتحويل 

 مسـتحقات خر وزارة المالية في تحويل قى للوزارة كنفقات جباية، ونظرا لتأتب% 10البلديات و

تنادي بـأن تقـوم   جاءت العديد من الدراسات الهيئات المحلية إلى المال،  هذه ولحاجة  البلديات

يومية وفـي الوقـت   نقدية من أجل ضمان سيولة  ،بنفسهاهذه الضريبة وتحصيل البلديات بجمع 

  .ب حياة البلدياتَصلها، ولتحقيق مزيد من الالمركزية المالية التي هي َعأعما المناسب، لتسيير

 الغربية الضفة في) ب و أ( بلديات جاهزية مدى في البحث هو الدراسة هذه من هدفالو

 المنهجاتبعت هذة الدراسة الهدف  هذاولتحقيق ، المهن ورخص األمالك ضريبةمسؤولية  إلدارة

، وللتحقق منها تـم  الفرضياتاألسئلة ومجموعة من صياغة حيث تم ، الميداني تحليليالوصفي ال



ل 

هم عبـارة عـن المـديرين المـاليين     و  138وعددهم  أفراد العينةعليها أجاب تصميم استبانه 

مع بعض المسؤولين فـي  المقابالت الشخصية وكذلك تم إجراء ) ب أ و(في بلديات واإلداريين 

  .ارة الماليةووز البلديات وفي وزارة الحكم المحلي

ضريبة األمالك  إدارة مسؤوليةالقيام بمهمة على  تأشارت النتائج إلى قدرة هذه البلدياو

   .ورخص المهن

  :أهمها التوصيات من العديد إلى الدراسة هذه خلصت وقد

 مهمـة  إيكـال  في البلديات رغبة بتلبية والمسؤولين الُمشّرعين من الشأن أصحاب يقوم أن -1

  .وال سيما بعد أظهرت النتائج قدرتها على ذلك إليها ألمالكا ضريبة  جباية

األمالك، مراعاة للوضع االقتصادي العام ومدعاة لعدم التهرب مـن   ضريبة ِنَسْب تخفيض -2

  . دفع الضريبة

أن تسرع وزارة المالية بتحويل مستحقات الهيئات المحلية من الضرائب، وأن تتسم العالقـة   -3

  .ت المحلية بالشفافية والوضوحبين الوزارة والهيئا

توزيع الهبات والمساعدات الحكومية بشكل عادل على الهيئات المحلية وذلك لتقليل الفوارق  -4 

  .بينها وتحقيقا للعدالة اإلجتماعية

  .خاص بشكل األمالك وضريبة عام بشكل الضرائب بأهمية المواطن توعية -5

 فـي  فـاعال  عضـواً  يكـون  أن يجب وأنه وطنه تجاه المواطن لدى المسؤولية روح إذكاء -6

  .بدفع الضرائب المستحقة عليه  القانون لنداء يستجيب وأن مجتمعه

إطالق نظام إصدار وتعديل وتجديد رخص المهن عبر اإلنترنت دون مراجعة كل الجهات  -7 

  .المشاركة في تقديم الخدمة
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

 الدراسة مقدمة -1

 العصـور  مـرّ  على الحكومات بال غلتش التي الهامة الموضوعات أحد الضريبة تعتبر

  .للشعوب واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحوال على العميق ألثرها نظراً

 وهـي  المجتمع أفراد وببقية بحكومته الفرد تربط التي المالية الرابطة تلك هي فالضريبة

أديـب،   (الجتمـاعي وا واالقتصادي المالي الصعيد على فّعالة توجيهّية أداة لتشكّ الوقت ذات في

     .)11ص، 1998

 السياسـات  تضـع  التي رةصغّالُم الحكومة هي وأعضائها بمجلسها المحلية الهيئة تعتبرو

 إمكانيـات،  مـن  أوتيت ما بكل وانجازها تنفيذها على وتعمل المحلية لمجتمعاتها واالستراتيجيات

 وتطبيق مشاريعها تمويل هدفب المختلفة الُصُعد على إيراداتها تعظيم على تعملومن جهة أخرى 

  .وإنجازات خدمات من اليومية أعمالها وتسيير برامجها

 مالية مستحقات أو ضرائب عنها بدال تتلقى لمواطنيها، متعددة خدمات المحلية الهيئة تقدم

 بوظائفهـا،  القيـام  فـي  واستمرارها المحلية الهيئة بقاء جوهر تشكل المالية واإليرادات أخرى،

 رحمـة،  أبـو (  الواقع أرض إلى األوراق من مجلسها قرارات ُيحّول الذي ووه ُبها،َعَص فالمال

  ).2000 القاروط، محمد

 الغربيـة  الضـفة  في )أ و ب(  بلديات جاهزية مدى في البحث إلى الدراسة هذه تهدف

 هـذه  تقوم حيث المالية، وزارة عن وضاًِع المهن ورخص األمالك ضريبةمسؤولية  إدارة لتولي

  .1954 لسنة) 11( رقم األردني، للقانون وفقاً الضريبة هذه بجباية ارةالوز

 اليابانيـة  الوكالـة  مـن  الممول الفني التعاون مشروع" :إلى تعود البحث، فكرة وأساس

   Japan International“   "فلسـطين  فـي  المحلـي  الحكـم  أنظمـة  لتطوير الدولي للتعاون
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Cooperation Agency” رعاية تحت 2008 آذار في) جايكا( اليابانية وكالةبه ال قامت الذيو 

  .  المحلي الحكم وزارة

  : يلي ما اليابانية الوكالة اقترحت البحث هذا موضوع وبخصوص

                نظـام  بموجـب  المحلـي  الحكم وحدات ِقبل من المهن ورخص األمالك ضريبة جباية يتم -

  .سنوات خمس كل مراجعته يتم وتقييم تخمين

 قبـل  من آلّيته تحدد رقابي نظام خالل من المحلي الحكم وزارة قبل من التنفيذ آلية تُراقب -

 . المحلي الحكم ووزارة المالية وزارة

 الفلسـطيني ي الضريب قانونال على لإلصالح  سابقة دعاوى اليابانية الوكالة فكرة ؤيدوي

 أحـد  كـان ، والفلسطينية الجامعات أساتذة بعض بها نادى الغربية الضفة في الُمطّبقبشكل عام و

  :مايلي هم فيما يتعلق بهذه الدراسةنظر وجهة من الضريبي اإلصالح دواعي

 العقـارات  ضـريبة  جمـع  تتـولى  والتـي  المالية، بمكاتب فُيعَر ما إلغاء يمكن ..." 

 بنفسـها  البلـديات  تتـولى  أن ُيمكن وهنا. البلديات إلى )منها%90( ذلك بعد التعيده ،)األمالك(

 اثني على يزيد ما إلى تتفّرع مستقلة دائرة لعمل حاجة أي هناك وليس العقارات، ضريبة تحصيل

  .)52 ص ،2005 ،صبري( "محلية ضريبة لجمع امكتب عشر

 الالمركزيـة  حـول  تقرير"  تضمنها التي التوصيات خالل من البحث فكرة أتت وكذلك

 الدقيقـة  المراجعـة : " ما يليالتقرير وتضمنت إحدى توصيات هذا " فلسطين في المحلي والحكم

 مـن  المحلي الحكم لهيئات الضريبية السلطات وتعزيز فلسطين، في الضريبي للنظام  والمسؤولة

 الفلسطينية الهيئة" (جبايتها طرق وتحديد المحلية الضرائب وزيادة فرض على القُدرة توفير خالل

  ). 36 ص، 2001 ،المواطن لحقوق المستقلة
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 القيـام  علـى  بلدياتال هذه قدرة من التحقق هو :البحث هذا لموضوع الرئيس والهدف

 .إدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن بمهمة

  :مصادر المعلومات

  :وذلك األولية مصادرها من المعلومات على الحصول تم

 .من خالل االستبانةوت الشخصية مقابالمن خالل ال -

  :الثانوية مصادرها من المعلومات على الحصول تم كما

 بموضـوع  العالقـة  ذاتوالدراسات والتقـارير   المراجع من البحث أدبيات بمسح وذلك

   .البحث

  الدراسة مشكلة -2

 يـدعو  الذي راألم اليومية، حياتها لتسيير الالزمة المالية الموارد شُح من البلديات تعاني

 الماليـة  متطلباتهـا  مواجهـة  أجـل  من وذلك اتهازنوام بها تغذّي جديدة موارد عن البحث إلى

 الحيـاة  في التدخل وهو أال الحديث العصر في الدولة به تقوم الذي الدور عن الناجمة المتزايدة،

 الُمسـتدامة  لتنميـة ا أجل من فاقنإلا زيادة منها يتطلب الذي األمر المختلفة بجوانبها االقتصادية

  .قاطبةً العالم دول إليه تسعى الذي االجتماعي الرفاه لتحقيق بالمجتمع والنهوض

 المسـتحقات  تحويـل  في المالية وزارة تأخّر من البلديات من ىالعظم الغالبية تعاني كما

 بـين  املةك ةمقاّص عمل بسبب مبالغ أّية إليها ُيحوَّل ال منها والبعض الضريبة هذه من الُمتحّصلة

 فـي  البلديات تلك يضع الذي األمر للوزارة، البلديات بعض مديونية بسبب المالية ووزارة البلدية

  .موظفيها رواتب دفع من نهايمكّ ال َحرِج مالّي وضع

 الالمركزيـة ( المحلـي  الحكـم  لوحـدات  القانون منحه الذي اإلداري االستقالل أن كما

 في وإسهامهم للمواطنين المالية المسؤولية يؤكد مالي استقالل ُيصاحبُه بأن بديهّيا يقضي) اإلدارية
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المنظمـة  (خـدمات  مـن  تقدمه الذي بالقدر المالية باالحتياجات وتمويلها المحلية إدارتهم وازنةم

  .)163ص ، 2009، العربية

 لمسـتحدثة وا القديمة والعقارات األبنية عن التامة الّدراية لديها محلية هيئة بوصفها البلدية أن كما

، عليهـا  تصـادق  التـي  اإليجار عقود خالل ومن للمواطن، تُصدُرها التي التراخيص خالل من

 هـذه  قدرة مدى في البحث َم ال يتمفِل منطقته، في كٌل مصغرة حكومة إال هي ما المحلية الهيئةو

 غرافيالج البلدية لقرب وذلك المهن ورخص األمالك كضريبة محلّية ضريبة جباية على البلديات

  .للبلدية دائمْين وسيولة تمويل مصدر ُيشكّل الذي األمر الضريبة، وعاء من

  الدراسة أهمية -3

 كونهـا  ومتناميـة  متزايدة ضريبة أنها ،األمالك ضريبة موضوع في البحث أهمية تبرز

 إلـى  باإلضـافة  هذا الظروف، أْحلك في حتى تتوقّف ال التي والبنائّية العمرانّية بالحركة ترتبط

 تـم  التـي  الفلسـطينية  المدن يقطنون الذين الغربية الضفة سكان أغلبية على تؤثّر ضريبة كونها

 الملكيـة  موضـوع  فـي  سـواء  فينالمكلّ من هائل كّم هنالك أن حيث ،افيه بلديات اسـتحداث

  .الضريبة موضوع في أو القيد، واخراجات

  تها للبحث العلميأهمي

مسؤولين حول ضريبة األمالك ورخص المهـن فـي   قد تكون مرجعاً علمياً يستخدمه ال

 .البلديات والمجالس المحلية

  الدراسة أهداف -4

 القيـام  على الغربية الضفة في) ب و أ( بلديات قدرة من التحقق إلى الدراسة هذه تهدف

 .المهن ورخص األمالك ضريبةمسؤولية  إدارة بمهمة
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  منهجية الدراسة  -5

ات الوصفّية الميدانيـة وأن المـنهج الُمتّبـع فـي جمـع      هذه الدراسة من الدراس تعتبر

تم تصميم اسـتبانه وعرضـها    الدراسة أهدافق يولتحق المعلومات هو المنهج الوصفّي التحليلّي

على محكمين مهنيين ولغويين أثبتوا صحتها وصالحيتها لقياس ما ُصّمَمتْ له، وشـملت عينـة   

 )أ و ب( ظفين من اثنتي عشر بلدية من بلـديات  ماليين وإداريين وموين ريمد من 138الدراسة 

ثـالث  ) ب(فئة  بلديات بلديات وعدد عينة عتس) أ(في الضفة الغربية وكان عدد عينة بلديات فئة 

  .بلديات

  حدود الدراسة -6

  .تقتصر هذه الدراسة على منطقة الضفة الغربية الُمحتلة

  .بلدية 26دها وعد في الضفة الغريبة) ب و أ(بلديات : مجتمع الدراسة

  بلدية 12تكونت من  :عينة الدراسة

 طوبـاس، و نابلس،وطولكرم، وقلقيلية، ولبيرة، اورام اهللا، وبيت لحم، والخليل،  -):أ( فئة بلديات

  .جنينو

  .اعنبتو قباطية،وسلفيت،  -:)ب(فئة بلديات أما 

  الدراسة أسئلة -7

  ؟ المهن ورخص األمالك ضريبة جبايةل ومات الالزمةقمال البلديات تمتلك هل -1

  :ما يلي  بالمقومات والمقصود

  .ومدربة ذات خبرة ودراية في موضوع ضريبة األمالك كوادر مؤهلة علمياً -أ   

  .الضريبةقدرة مالية للصرف على جباية هذه  -ب   
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  .المطلوبة والكوادر المدربة للعمل عليهاوالبرمجيات قدرات تكنولوجية من حيث األجهزة  -ج   

  .قواعد البيانات الالزمة -د    

 على دفع ما عليه من ضرائب فـي حـال  لزمة إلجبار الُمكلّف هل تمتلك البلديات السلطة الُم -2

                                            الدفع ؟ تخلفه عن

التـي تأخـذها   % 10إل كلفة جباية ضريبة األمالك بواسطة البلديات أقل مـن  تهل ستكون  -3

  ؟  جبايةلرة المالية لتغطية نفقات اوزا

  ؟د البلدياتهل تمتلك البلدية المعلومات الكافية عن جميع المكلفين داخل وخارج حدو -4

  ؟ُمكلّفألراضي التي يمتلكها الهادات قيد لالبلديات استخراج ش ستطيعهل ت -5

األخيرة التـي   هل ستكون جباية ضريبة األمالك ورخص المهن من قبل البلديات هي الحلقة -6

  المالية؟الالمركزية  تحقق بهات

 فرضيات الدراسة  -8

في مـدى  ) α  =0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :الفرضية األولى

ضريبة األمـالك ورخـص المهـن     إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( جاهزية بلديات

  .ر طبيعة العملعزى لمتغّيتُ

في مـدى  ) α  =0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :ضية الثانيةالفر

ضريبة األمـالك ورخـص المهـن     إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( جاهزية بلديات

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

في مـدى  ) α  =0.05( الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثالثة

ضريبة األمـالك ورخـص المهـن     إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( جاهزية بلديات

  .تعزى لمتغير مكان العمل
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في مدى ) α  =0.05( الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الرابعة

يبة األمـالك ورخـص المهـن    ضر إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( جاهزية بلديات

  .تعزى لمتغير تصنيف البلدية

في مدى ) α  =0.05( الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الخامسة

ضريبة األمـالك ورخـص المهـن     إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) بو  أ( جاهزية بلديات

  .رْمتعزى لمتغير الُع

فـي  )  α  =0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال تو :الفرضية السادسة

ضريبة األمالك ورخص المهن  إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( مدى جاهزية بلديات

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في مـدى  ) α=0.05( الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية السابعة

رخـص المهـن   ضريبة األمـالك و  إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( ة بلدياتجاهزي

  .  تعزى لمتغير التخصص

  الدراسات السابقة -9

  : الدراسة األولى

  .2009"مشروع تطوير السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية "

ير أنظمـة  لتعاون الدولي لتطـو ل من الوكالة اليابانية لمّووهو مشروع للتعاون الفني الُم

 ع مجموعة طالل أبـو بالتعاون م. ، بند السياسات المالية للحكم المحليالحكم المحلي في فلسطين

  .غزالة الدولية

 .وضع اإلطار العام للسياسات المالية لهيئـات الحكـم المحلـي     :هدفت هذه الدراسة إلى

إلى مواد قانونية وتنظيمية قابلة للتطبيـق  تطوير السياسات المالية الموجودة حاليا والوصول بها 

  :تحقيق مايلي أجل من



 9

 .زيادة االعتمادية على المصـادر الذاتيـة   .زيادة حصيلة إيرادات وحدات الحكم المحلي    

 المركزية القرارات المتعلقة باإليرادات في ضوء توجهات وقيود عامة من قبـل وزارة الحكـم  

هات نحو زيادة حصيلة لصياغة تشريعات قانونية تدعم التوّج تقديم الدعم .المحلي ووزارة المالية

   .خالل تحديد أفضل للقيمة ومصادر اإليرادات من

دمـج بعـض الهيئـات    مسميات بعض الضرائب،  توحيد -:وأوصت الدراسة بما يلي     

تطـوير قاعـدة   .  إيراداتها و يؤدي إلى ترشيد نفقاتهامدروسة مما يزيد من  أسسالمحلية على 

لبيانـات الخاصـة بالضـرائب    تطوير قواعـد ا .  عفاءات الضريبية بناء على حجم الدخولاإل

الماليـة   لألمـور مستوى مقبول من الالمركزية  إلىصالحيات اكبر للوصول  والرسوم، إعطاء

الشفافية للمشاريع التي تنفذ من قبل هيئات الحكـم المحلـي مـن خـالل      .والقانونية والتنظيمية

" " عية داعمـة ومـؤازرة  لجان مجتم" ية في التخطيط والرقابة على المشاريع المشاركة المجتمع

والقوانين لمواكبة العصر، وتفعيل طرق تصحيح الخلل مـن خـالل    األنظمةتعديل ". استشارية

البحث عن مصادر تمويل جديدة من خـالل تفعيـل    .الشكاوي أقسامالمشاركة المجتمعية وتفعيل 

 اإليـرادات مراجعة نسبة المشاركة فـي   .جعة سياسات تسعير الخدماتلة ومرافّعالبنود غير الُم

الخدمات ونسبة المشاركة هذه تخضع لمبدأ  إنشاء ألغراضالتي تستوفى فيها نسبة من المواطنين 

استحداث مناطق  جديدة  أوالنقص تبعا لسياسة هيئة الحكم المحلي في تطوير المناطق  أوالزيادة 

  .عامة أغراضذات  أوصناعية  أو دعم وجود مناطق عامة أو

لحكم المحلـي مـن   خصم المستحقات المترتبة على هيئات ا إلىعدم لجوء وزارة المالية     

التي تجبى بواسطة الحكومة الن ذلك يحد مـن قـدرة هـذه     اإليراداتلها من  العائدات المترتبة

 .التـأجير تلكـات بغـرض   تقيـيم المم  إعادة. الهيئات على متابعة صيانة وتطوير البنية التحتية

والحاجـة   األولويـة  أسستخصيص جزء من الدخل القومي لدعم هيئات الحكم المحلي بناء على 

استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تدفع من قبل هيئات الحكـم المحلـي علـى    . رالتطوي إلى

  .مشترياتها من سلع وخدمات
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  الدراسة الثانية 

 ، 2009 الدوليـة، ) UNDP(مؤسسـة  امـت بهـا   هي عبارة عن دراسة اسـتطالعية ق     

الستطالع رأي البلديات وكذلك مكاتب ضريبة األمالك بما يتعلق بجاهزية البلديات مـن حيـث   

في البلديات واالحتياجات المكتبية من األجهزة و المعدات  قدرات موظفي قسم المحاسبة والمالية 

الرغبة في تحويل صالحية جمع و تحصيل وو البرامج لقسم المحاسبة  لجباية ضريبة األمالك،  

  ضريبة األمالك من وزارة الحكم المحلي إلى البلديات مباشرة

  :على شقين الدراسةهذه نتائج وكانت 

   نتائج االستطالع المتعلق بالبلديات :الشق األول

إلـى  يحتـاجون   فيهاوالمالية قسم المحاسبة  يموظفأن البلديات من %  81أجابت حيث 

المالية في البلديات يحتاج بأن قسم المحاسبة و% 100ية بنسبة أجمعت الهيئات المحل .اتبناء قدر

رغبتها في نقـل  من البلديات أبدت % 81. البرامجوالمعدات وإلى العديد من التجهيزات المكتبية 

ن من العينة قالوا أن البلديات تستطيع إدارة الضريبة وبّي% 90أن . ضريبة األمالك إلى البلديات

هؤالء بأن اإلمكانية القانونية لذلك موجودة، كما أن البلديات لديها آليات تحصيل جيدة، وتمتلـك  

من البلديات بقاء الضـريبة فـي وزارة   % 90عارض  .الخبرة والطواقم الكفيلة للقيام بهذا الدور

التحـويالت مـن قبـل     المالي، وذلك لضعف التحصيل وعدم وجود آليات جيدة، وكذلك تـأخر 

أنه يوجـد   -حسب الدراسة – البلدياتوترى  .وزارة، باإلضافة إلى وجود ضعف في التخمينال

غياب  .عدم وجود سلطة تنفيذية .الوضع االقتصادي العام :إشكاليات تعوق عملية التحصيل مثل

صعوبة إيصال تبـاليغ   .قلة الوعي الضريبي لدى المكلفين .القانون أو بطء اإلجراءات القانونية

 .للمكلفينالدفع 

 االستطالع المتعلق بمكاتب ضريبة األمالك نتائج : الشق الثاني

بأن موظفيهم تلقـوا دورة   ضريبة األمالك من مكاتب% 72أجاب  :الدورات التدريبيةبخصوص 

 Financialمكاتب بأن موظفيهم تلقوا دورة  6، كما ذكر ICDLرخصة قيادة الحاسوب الدولية 
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Excelء لجنة التخمين فيها دورة مكاتب تلقى أعضا 5، وGIS    هذا باإلضافة إلـى دورات فـي

كما أن . العالقات العامة ومهارات اإلدارة واستخدام الحاسوب وإدخال البيانات واللغة االنجليزية

  .مكتبين حضروا دورة خارجية في الصين عن االقتصاد الصيني

ون جابوا بأن موظفيهم يحتاجمن مكاتب ضريبة األمالك أ% 72 :االحتياجات التدريبيةبخصوص 

ورات مكاتب بأن الموظفين يحتاجون إلى د 7، كما أجاب إلى دورات في مجاالت اإلدارة والمالية

العالقات العامة، باإلضافة إلى مهارات الحاسوب المتقدمـة، كمـا   في فن التعامل مع الجمهور و

لتخمين، باإلضـافة إلـى   أسس اين يحتاجون إلى دورات في آليات ومكاتب بأن الموظف 6أجاب 

دورات ودورات في اإلجراءات القانونية وقانون األراضي ودورات متخصصة بضريبة األمالك 

  .عن تجارب الدول األخرى

سيكون لهـا  أجمعت العينة على أن الخصوم التشجيعية  :طرق زيادة تحصيل الضريبةبخصوص 

العديد من المستطلعين أن ربط براءة بالغ األثر في زيادة التحصيل من ضريبة األمالك، كما ذكر 

  . الذمة في الدوائر الحكومية والبلديات بتسديد ضريبة األمالك سوف يعمل على زيادة التحصيل

سوء الوضـع االقتصـادي    :من وجهة نظر مكاتب ضريبة األمالك معوقات التحصيلبخصوص 

قدم قانون  .عدد الموظفينالنقص في  .األميرية عدم تطبيق قانون األراضي.للمواطنين بشكل عام

ضبط معايير التخمـين   .األراضي المعمول به وعدم مالئمته للوضع الفلسطينيضريبة األبنية و

المركزيـة   .الـدوائر ذات العالقـة  عدم تعـاون المؤسسـات و   .للحد من االجتهادات الشخصية

  .والروتين

معـت العينـة بنسـبة    أج تحويل تحصيل الضريبة من وزارة المالية للهيئات المحليةبخصوص 

على أن تحويل صالحيات جمع وتحصيل ضريبة األمالك إلى البلديات مباشـرة لـيس   % 100

أن البلديات ال تمتلك الكوادر المؤهلة للقيام بهـذه  : أبرزت الدراسة أسباب ذلكباألمر االيجابي، و

من ميـاه   اطنينفشل البلديات في تحصيل مستحقاتها على المو .المهمة، كما أنها تنقصها الخبرة

طبيعة عمل البلديات، فهي تخـتص بشـكل    .ورخص المهنوكهرباء وضريبة معارف ونفايات 
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القانون ال يخول البلديات بالتحصيل، وهو يعطي وزارة المالية  .أساسي بتقديم الخدمات للجمهور

إن مديريات الضريبة هي جهة حكومية تمتلك سـلطة تنفيذيـة بعكـس     .االختصاص بهذا الدور

المديريات تمتلك ورقة رابحة تستطيع من خاللها الضغط على المكلف وإجبـاره علـى    .لبلدياتا

ما شابه واء نقل ملكية أو وكالة دورية أو تسديد الضريبة، حيث ال يتم إتمام أي معاملة للمكلف س

ألن ذلك يضع في يد رئيس البلدية صالحيات يمكـن اسـتغاللها سياسـياً     .إذا لم يسدد الضريبة

  .ألن الضريبة يجب أن تشكل مورد أساسي من موارد الخزينة العامة للدولة .مصالح حزبيةل

 : الدراسة الثالثة

  "له  المعدلة والقوانين 1954 لعام 11 قانون ظل في الغربية الضفة في األمالك ضريبة"

  .2003جامعة النجاح الوطنية،/ حمدان إسماعيل إبراهيم مؤيد: إعداد

 الهـدف (الرئيسـة   ألهدافها الغربية الضفة في األمالك ضريبة تحقيق مدىسة تناولت هذه الدرا

 لسـنة  11 رقـم  األمالك ضريبة قانون ظل في) االقتصادي والهدف االجتماعي، والهدف المالي،

  .له المعدلة والقوانين 1954

متدنية،  يةالضفة الغرب في األمالك ضريبة إيرادات تعتبر -:النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت

 ال وأنه ).الحصيلة وفرة( المالي الهدف تحقق وال  األخرى الضريبية اإليرادات مع ترنوقإذا ما 

 بصورة الغربية الضفة في األمالك ضريبة دوائر معظم في الفعلية اإليجار عقود على االعتماد يتم

 الضـفة  في األمالك ةضريب نسبة أن  .1954 لعام 11 رقم القانون من السابعة المادة مع تتعارض

 البنـاء  قطاع في خاصة االستثمار، علىسلباً  وتؤثر المدخرات سحب إلى وتؤدي مرتفعة، الغربية

 الضفة في األمالك ضريبة حصيلة تتنامى  .الوطني االقتصاد على اًسلب تؤثر وبالتالي واإلنشاءات

 11 رقم القانون يراع لم  .ًباتقري سنوات ست كل نفسها تضاعف تجعلها جيدة بنسبة وتتزايد الغربية

 العدالـة  تحقيـق  مـع  يتنـافى  وهـذا  المستعملة غير أو المسكونة غير األبنية إعفاء 1954 لعام

 .االجتماعية
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ـ  الذي الفلسطيني األمالك ضريبة  قانون  مشروع إقرار :التوصيات التاليـة  ويرى الباحث  ديوّح

 األمـالك  علـى  ليسرى الفلسطيني الواقع من قينطل وطنًيا ضريبًيا يمثل تشريًعا كونه الوطن شقي

 متابعـة  تتم وأن االعتبارات من العديد فيه يراعى أن على ،األجنبية التشريعات بدال من الفلسطينية

متصاعدة  ضريبة صي بفرض شرائحيو  .السداد إجراءات وتسهيل المكلفين توعية .نتائجه تطبيق

إلـى   أقـرب  ذلك ألن ،المثلى والنسب الشرائح عرفةالفلسطيني لم للواقع دراسة وفق مرتفعة وغير

 حوسـبة  في واإلسراع الوظيفي الكادر تأهيل  .حصيلة أوفر يكون وقد االجتماعية العدالة تحقيق 

 الضريبي االزدواج تفادي  .الغربية الضفة في األمالك ضريبة دوائر في المطبق المحاسبي النظام

 بهدف الدخل ضريبة وعاء من المؤجرة األمالك دخل تبعادباس واألمالك الدخل ضريبتي بين الواقع

  .االستثمار على التشجيع

  : الدراسة الرابعة

 المشـاركة  فـي  وآثارهـا ) أ( المحليـة  والهيئـات  البلـديات  واستراتيجيات اختصاصات"

     (1996 -2004)."والتنمية

  2005 .جامعة النجاح الوطنية،/ زهران إبراهيم محمد معروف: إعداد

 لرؤساء يمكن التي األساسية واألدوات )الركائزو(المقومات  دراسة  :ولت هذه الدراسة ما يليتنا

 الضـعف  نقاط اكتشاف في المساهمة  .للمواطنين الخدمات أفضل تقديم خاللها من المحلية الهيئات

 مـن  ذلـك  يعكسـه  وما الرؤساء، أداء على مركزين وأدائهاالفلسطينية  المحلية الهيئات عمل في

 النهـوض  فـي  المسـاهمة   .التنمية عملية في إعاقة ومن األساسية، الخدمات في ونقص فوضى،

 يعنيه وما المشاركة، بتعزيزالفلسطينية  المحلية الهيئات أداء تحسين خالل من الفلسطيني، بالمجتمع

 .للمجتمع وتنمية تطوير من ذلك

 المـوارد  ضـعف  أن تبين، والمحلية للهيئات الذاتية الموارد ضعف  :نتائج هذه الدراسةوكانت 

 في كفـاءة  نقص الموارد فحسب، بل هو ناتج عن في نقص عن غير ناتج المحلية للهيئات الذاتية

 إساءةو العامة، الموارد استخدام في الهدر :امنه ألسباب المشكلة هذه وتعود ،توظيف هذه الموارد
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 العامة الموارد توزيع في العدالة وعدم خاصة، أغراض في العام المال واستعمال السلطة، استعمال

 المالية بالتحويالت تقوم ال المركزية السلطة أّن نالحظ، المالية الموارد شح  .المحلية الهيئات على

 المحليـة  الهيئـات  صـالحيات  مـن  قّلص مما أعمالها تسير في المحلية الهيئات لمساعدة الالزمة

 فـي  زاد مما، المواطنين األساسية حتياجاتاال بيةتلعن  العاجز بمظهر وأظهرها أداءها وأضعف

 هيكلة عادةسواء إل وتشريعات قانونية صياغات إلى الحاجة  .والمواطنين المحلية الهيئة بين الفجوة

 دمجل أو اإلدارية الالمركزية نظام يتبنّ أو المحلية للهيئات الذاتية الموارد لزيادة أو المحلية الهيئات

 والمؤسسات المواطنين ضرورة مشاركة  .المحافظين دور إلغاء أو الحجم، يرةصغ المحلية الهيئات

  .نتائجه وتقويم وتنفيذه القرار صناعة في الخاص والقطاع األهلية

 وأسس قواعد، وفق العام، المال استعمال تكفل التي والتشريعات األنظمة وضع :الدراسة وأوصت

 التـي  البلـديات  في والكهرباء، المياه وأثمان لية،المح الضرائب في النظر إعادة .وشفافة واضحة

 والسـاحات  العقارات، وإيجار الخدمات، رسوم بدل في النظر إعادة وكذلك القطاعين، هذين تملك

 بما المحلية، للهيئات العامة الموازنة تصميم إعادة ضرورة   .األسواق ضمان أجور وزيادة العامة،

 ضـرورة  الباحث يرى  .والفاعلية الكفاءة من مزيد تحقيق أجل من المحلية الموارد زيادة يضمن

  . للدولة الحديثة اإلداري للتنظيم األمثل النظام باعتباره المحلية، اإلدارة في الالمركزية بنظام األخذ

 الدراسة الخامسة

  .")1996 - 2003( فلسطين في العامة الموازنة تمويل في الضريبية اإليرادات دور"

  .2006جامعة النجاح الوطنية، / الخطيب حمدأ عسكر مدحأ كمال :إعداد

شـامال  تحليال و فلسطين المطبق في الضريبي النظام مالمح أهم تناولت :ليالدراسة ما ي تناولت

علـى   وتعرفت ،1994 سنة المالية الصالحياتالوطنية  استالم السلطة منذ الضريبية لإليرادات

 -1996(الفتـرة   خـالل  العامة النفقات في تمويل هاودور ومكوناتها الضريبية اإليرادات حجم

2003(.  
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 واآلخر داخلي األول مصدرين، من تتكون الوطنية للسلطة العامة اإليرادات أن :نتائج هذه الدراسة

 وبالنسـبة  .ضـريبية  غيـر  وإيرادات ضريبية، إيرادات من يتكون : الداخلي المصدر .خارجي

 ولـدعم المشـاريع   العاديـة  الموازنة لدعم والمساعدات حالمن من يتكون فإنه :الخارجي للمصدر

  .التطويرية

الضريبية وغيـر الضـريبية بالنسـبة     مساهمة اإليراداتح جداول توّض احتوت الدراسة علىو

  :لإليرادات العامة

   الوطنية الفلسطينية العامة للسلطة الضريبية في اإليرادات يبين مساهمة اإليرادات )1(جدول 

  العامة اإليرادات  اإليرادات المحلية  المحلي اإلجمالي الناتج  نةبند المواز

  %11  %17  %3  نسبة المساهمة

الوطنيـة   للسـلطة  العامـة  يبين مساهمة اإليرادات غير الضريبية فـي اإليـرادات  ) 2(جدول 

  الفلسطينية 

  العامة اإليرادات   المحلية اإليرادات   المتاح اإلجمالي الناتج  بند الموازنة

  %53  %83  %14  نسبة المساهمة

 الجاريـة  النفقـات  كانت حيث ،وحدها الجارية النفقات لتغطية المحلية اإليرادات تكِف لم

مـن اإليـرادات    % 13 العامة الموازنة لدعم بلغت المنح  .المحلية اإليرادات إلى % 126 نسبتها

 اإليـرادات  من% 17 حصتها تبلغ فقد التطويرية المشاريع لدعم والمساعدات المنح أما  .العامة

 .العامة

 طريـق  عنالضرائب،  دافعي قاعدة توسيع على العمل :التالية توصياتويرى الباحث ال

 شـريحة  تعديل. للمكلفين الثقة ومنح القضاء وتفعيل الضريبية اإلدارة كفاءة وزيادة الوعي نشر

 نسـبة  تخفيض يتم بأن ،2004 لسنة 17 رقم الفلسطيني الدخل ضريبة قانون في الضريبي مالسلّ

 تقـوم  أن بـد  ال واألجور الرواتب مصروف لتقنين. األخيرة الشريحة وزيادة األولى الشريحة

 ال أشـخاص  بتوظيـف  المقنعة البطالة إيجاد من وبدالً ،العمل حاجات حسب بالتوظيف السلطة

 فرص عمـل  إيجادو الخاص للقطاع الدعم بتقديم الفلسطينية الوطنية السلطة تقوم أن لهم، حاجة
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 الحصـيلة  زيـادة  المقنعة وبالتالي البطالة على تقضي وبذلك االستثمار وتشجيع االقتصاد لدعم

 هـذه  علـى  رقابـه  فرض طريق عن التشغيلية، المصاريف تقنين على العمل يجب. الضريبية

 ةالوطني السلطة على .والمؤسسات الوزارات شؤون لتسيير فقط استخدامها يتم بحيث المصاريف

 إيجـاد  على والعمل المحلي االستثمار تشجيع خالل من المحلية الموارد اعتمادها على من تزيد أن

  .المحلية الجباية وبالتالي زيادة عمل فرص

  : الدراسة السادسة

 ."حول الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين: "بعنوان دراسةهي عبارة عن 

  .2001 ،اهللا رام ،المواطن لحقوق مستقلةال الفلسطينية الهيئة :طوقان، طارق: إعداد

 في الالمركزية إلى الفعلية الحاجة تقدير -1:الثالثة التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه هدفت

 مدى فحص -3 .فلسطين في المحلي الحكم في  للالمركزية النظري اإلطار تحديد -2 .فلسطين

 .فلسطين في لمحليا للحكم أنماط المركزية تبني أو إيجاد إمكانية

 واإلداري القانوني وتنظيمه في فلسطين، المحلي للحكم التاريخية الجذور مسألة :تناولت الدراسة 

  .والسياسي واالقتصادي اإلداري اإلصالح لتحقيق كأسلوب مفهوم الالمركزية عالجت كما . الحالي

كما   .بدعة ليست نفلسطي في المحلي الحكم في الالمركزية أن خلصت إلى: نتائج الدراسة

 الحكم نظام لشكل السلطة المركزية لدى واضحة وغير مكتملة غير فكرة هناك أن إلى كذلك خلصت

  .تصميمه المطلوب

 يصدر بقرار سياسي مقترنة وصريحة، واضحة عامة، سياسة بلورة ضرورة  :دراسةال توصيات

 اإلدارة نظام تطبيق بهدف التشريعي، من المجلس فعالة تشريعية وبأدوات الوزراء، مجلس عن

 وتعزيز فلسطين، في الضريبي للنظام والمسؤولة الدقيقة المراجعة  .المحلي الحكم في الالمركزية

 الضرائب وزيادة فرض على القدرة توفير خالل من المحلي الحكم لهيئات الضريبية السلطات

 خدمات تقديم مجال في عأوس صالحيات البلديات تخويل ضرورة  .جبايتها طرق وتحديد المحلية
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 خالل من المالية مواردها زيادة من وتمكينها واالجتماعية، الصحية والخدمات التعليم مثل للسكان،

 مشاريع إلنشاء الفلسطينية المحلية الهيئات دعم  .الخدمات هذه لتقديم المالي المردود على الحصول

 عن االستقالل بهدف الصحي الصرف وشبكات والمياه الكهرباء مرافق مثل األساسية التحتية البنية

منح   .أخرى جهة من الهيئات لهذه اإلداري المالي المركز وتقوية جهة، من اإلسرائيلية المشاريع

 هذه وإدماج الالمركزي، المحلي الحكم مجال في المدني المجتمع مؤسسات إلى أكبر دور

 الفلسطيني االتحاد دور تعزيز رةضرو .خاص بشكل المحلي الحكم في التنمية بجهود المؤسسات

 عن وذلك إطاره، تحت المنضوية المحلية الهيئات وكفاءة أداء تحسين من المحلية وتمكينه للسلطات

 انتخابات إجراء ضرورة . المحلية الهيئات عمل وتنظيم لتمثيل قانونية صالحيات منحه طريق

 مشاركة بشأن الديمقراطي المبدأ بيقتط يكفل بما ممكنة، فرصة أقرب في المحلية الهيئات مجالس

  .المحلي الحكم شؤون في المواطنين

  : الدراسة السابعة

 ".السياسية التنمية وإحداث المشاركة تعزيز الفلسطينية في المحلية الهيئات دور"

  .2005جامعة النجاح الوطنية،/ اسماعيل أسعد سعيد الكريم عبد: إعداد

 والتشريعات واألنظمة القوانين خالل من"  المركزية السلطة ينب ما العالقة :تناولت هذه الدراسة

 والشـرعية  االستقاللية ."التنفيذ مركزية وال التخطيط مركزية"  لها، المحلية الهيئات واستجابة "

 واالقتصـادية  السياسـية  التنمية إحداث في الشعبية المشاركة تعزيز في المحلية للهيئات الممنوحة

  .والتحديث التقليدي بين ما التضارب عن الناتجة واإلشكاالت لمحدداتا  .المحلي للمجتمع

 بالسلطة المحلية الهيئات بعالقة المتعلقة بقسميها سواء الدراسة نتائج أظهرت :نتائج هذه الدراسة

 والمشاركة والديمقراطية والالمركزية االستقاللية مجاالت أن بالمواطن أو عالقتها المركزية

 على تدلل واضحة مؤشرات هناك الدراسة أن أظهرت نتائجكما   .ضعيفة التما ز والمساءلة

 اتجاه إلى تشير مؤشرات بروز رغم المحلية على الهيئات المركزية السلطة هيمنة استمرارية

 الدول ترعاها التي اإلصالح برامج بعض خالل من الحكم المحلي مفهوم لتبني المركزية السلطة
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 باتجاه والدفع المحلية بالهيئات الخاصة القوانين بنود تعديل بعض دصعي على باألخص المانحة

مازالت  المحلية الهيئات تجاه المواطنين نظرة  .الفلسطينية للهيئات المحلية أوسع صالحيات إعطاء

 مؤسسات مازالت باعتبارها والمواطن الهيئات المحلية بين المتبادلة العالقة تجاه الشكوك على مبنية

  .بإمرتها وتأتمر المركزية سلطةلل تابعة

 التي االشتراطات سببه يكون وقد والمنح، والمساعدات الهبات في توزيع عدالة وجود عدم

 للهيئات األساسية االحتياجات وفق تتم ال أنها حيث مشاريعها طبيعة في الدول المانحة تضعها

 المحلية الهيئات لدى وخاصة يعالمشار استحصال في المتنفذون يلعبه الذي الدور عدا عن المحلية،

 هذه بين ما الفجوة زيادة إلى يؤدي مما والفقيرة الصغيرة المحلية الهيئات حساب الكبيرة على

وهذا  اإلداري، التركيز عدم باتجاه يسير زال ما الفلسطيني المحلي التنظيم أن يتضح .الهيئات

 إلى إقامة مستقبال يؤدي قد بحيث نيالفلسطي السياسي النظام على كافية بدرجة يؤثر سوف بدوره

 الديمقراطية في تطبيق مع يتناقض الذي األمر وهو المركزية، مفهوم على قائم سياسي نظام

  .المستقبل فلسطين

 التكامليـة  والنظـرة  المبذولة للجهود كمحور اإلنسان على التركيز ضرورة  :دراسـة ال توصيات

 أجـواء  ظل في أو االحتالل تحت كان سواء القتصادي،وا االجتماعي والصمود التنمية بين للعالقة

 ألداء ومسـؤولة  جريئـة  مراجعة  .المستقلة الدولة ظل في أو البناء مرحلة خالل من أم المقاومة،

 علـى  القائمـة  الفلسـطينية  المؤسسات قدرة ضعف األخيرة االنتفاضة أظهرت حيث المؤسسات،

 اإلصـالحات  أهميـة   .الفلسـطيني  الشعب له يتعرض الذي الخانق والحصار الضغوط مواجهة

 العديـد  بها أوصت التي التوصيات ضوء في خاصة ذلك خالل من فعالة مشاركة وتحقيق اإلدارية

 تعطيل ظل في خاصة المركزية، والسلطة المواطن بين الثقة بناء  .والدولية المحلية المؤسسات من

 التي وهي التعيينات سياسة على السلطة لهاخال اعتمدت سنوات تسع من دامت أكثر التي االنتخابات

 فيها المبالغ المركزية فشل  .بها المناط الدور عن الهيئات وأخرجتها هذه من العديد ترهل إلى أدت

 سياسة إتباع يجب المأزق هذا من وللخروج صالحها في تكن ولم الفلسطينية السلطة اعتمدتها والتي

 اإلدارة بتفعيل وذلك بها التحكم على القدرة من جزًءا سطينيونالفل يملك التي المشاكل بمعالجة تسمح
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 مضـامين  إعطـاء  من بد ال  .الوطني المشروع تحقيق أمام يقف ما لمقاومة وتجنيدها المجتمعية

 والمنظمات المحلية الهيئات أدوات بتعزيز وذلك  المجتمعية والمشاركة المحلي لمفاهيم الحكم حقيقية

 وفي التنمية سياسات في ودمجهم السياسات صناعة في القيادات الشابة أمام لالمجا وإفساح األهلية

 ويتـيح  الصـالحيات  يفوض للحكم، بتشريعات منظم ديمقراطي إطار تبني  .المساءلة وفي تنفيذها

 مؤسسـات  قيـادة  على للعمل قادتها وتدريب محلية كحكومات للعمل المحلية الهيئات أمام الفرص

  .المسؤولة القراءات واتخاذ البناء على ةالقدر لديها إدارية

  الدراسة مصطلحات -10

  :بشكل عام الضريبة تعريف -1

 أنهـا  الضريبة ُعرفت وقديما للدولة والعمل الُملك على ُيفرض ما هي : للضريبة اللغوي المعنى

  .ضرائب هاوجمُع ضريبة واسُمه عليه، المقرر الخراج من سيده إلى العبد يهؤّدُي ما

 وبصـفة  إجباريـاً  الدولة تحّصله المال من مبلغ أنهاتعرف على   :للضريبة صطالحياإل المعنى

 عاتقهـا  على الملقاة بالخدمات القيام طريق عن عامة منفعة لتحقيق مقابل دون األفراد من نهائية

  .) 3ص، 2006 طنطاوي،(

  :لضريبةآخر ل تعريف -2

 تمويل بهدف مقابل بدون األفراد من اًجبر الدولة هاأخذت نقدية مالية فريضة هي الضريبة

  ).122ص، 2009 العلي،( السياسية فلسفتها مضمون من النابعة األهداف وتحقيق العامة نفقاتها

  :الجباية تعريف  -3

  .جبراً األفراد من األموال وجمع اإلكراه معنى تفيد جباية كلمة

 القواعد وكذلك الضريبي لنظاما عليها يقوم التي القانونية القواعد مجموعة تمثل الجبايةو

 مجموعـة  يمثـل  الضريبي والنظام الضريبية، واإلدارة لمّوالُم بين القانونية الروابط تنظم التي

  ).20ص، 2009 بللوفي، ( المجتمع في المفروضة الضرائب
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  :األمالك ضريبة -4

 اتالبلـدي  حـدود  داخل تقع التي واألراضي األبنية جميع على تفرض التي الضريبة هي

 المبـاني  علـى  أيضـا  تفـرض  والتي وتعديالته، 1954 لسنة) 11( رقم القانون ألحكام استنادا

) 30( رقـم  القـانون  أحكام إلى داااستن البلديات حدود خارج تقع التي السقي وأراضي الصناعية

  .وتعديالته 1955 لسنة

  :األمالك ضريبة قانون في المكلف -5

المسجل الملك باسمه وإذا لم يكن الملك مسجالً  لشخصا ) المالك(وتعني لفظة  المالك هو

أو إيراده، ويشترط في ذلك أيضاً أن يعتبـر   لكالُم إيجار ذلك بدل يتقاضى الذيفتعني  الشخص 

بنية واألراضي رقم قانون ضريبة األ( المالك المسجل هو المالك إذا كان ثّمة خالف حول الملكية

  .)2م ،1954لسنة  11

 :األمالك لضريبة العامة رةاإلدا تعريف -6

 بهـا  ويناط المالية، وزارة في العامة اإلدارات إحدى هي األمالك لضريبة العامة اإلدارة

  .)األمالك لضريبة العامة اإلدارة(الضريبة وتحصيل وربط تخمين

            :الضرائب المحلية -7

ليين المقيمـين فـي   لها المجالس المحلية من المواطنين المححّصهي فرائض من المال تُ

  .)173ص، 2009، المنظمة العربية(منافع عامة لهم  نطاقها لتحقيق

  :الهيئة المحلية -8

لية  الفلسـطينية  قانون الهيئات المح(وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين

وتعتبر الهيئة المحلية شخصية إعتبارية ذات اسـتقالل مـالي تحـدد      ).1م، 1997لسنة  1رقم

، 1997لسنة  1الهيئات المحلية  الفلسطينية رقم قانون(وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون 

    ).3م



 21

  :براءة الذمة -9

 أن المكلفالشهادة التي يحصل عليها المكلف من دائرة ضريبة األمالك والتي تعني  هي

ابقة والحالية وتعطى بناء المبالغ المترتبة عليه من الضرائب والرسوم عن السنوات الس قام بتسديد

  .)64ص ، 2008وزارة المالية،  دليل اإلجراءات التشغيلية،( على طلب المكلف لغايات متعددة

  :البلدية حدود داخل األمالك -10

 علـى  الحـدود  هـذه  نتُعّي حسبما البلدية حدود الواقعة داخل األبنية واألراضي جميع

 لسـنة ) 11( رقـم  القانون أحكام إلى استنادا للضريبة تخضع والتي البلدية لتلك العائدة الخريطة

  .استخدامها أنواع وأوجه عن النظر بغض ،1954

  :البلدية حدود خارج األمالك -11

 الخاضـعة  البلـديات  حـدود  خارج تقع التي الصناعية واألراضي السقي أراضي جميع

  .1955 لسنة) 30( رقم قانونال ألحكام استنادا للضريبة

  :العقار -12

 عليهـا  ثابـت  آخر شئ وكل األرض على القائمة األبنية) األرض( البناء أو األرض وه

 البناء جاورتُ أخرى أرض أو ساحة أو حديقة وكل األرض على القائم البناء) البناء(  لفظ وتشمل

 مسكون غير أم مسكوناً البناء أكان سواء منه كجزء لالستعمال تأعّد أو معه وتستعمل به وتحيط

  ).64ص ، 2008دليل اإلجراءات التشغيلية، وزارة المالية، ( .مستعمل غير أم مستعمال

  :التخمين عملية -13

 السـقي  وأراضـي  البلديات حدود داخل واألراضي األبنية بحصر تبدأ التي العملية هي

 المـواد  أحكـام  إلـى  ادنباإلست للضريبة وإخضاعها تقديرها ثم ومن خارجها الصناعية واألبنية

 البلـديات  حـدود  وخـارج  داخل بها المعمول األمالك ضريبة قوانين عليها نصت التي يةالقانون

  ).األمالك لضريبة العامة اإلدارة(
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  :الضريبي االستقطاع -14

 اإليجار المترتب قيمة من األمالك ضريبة لحساب المكلف بذمة المستحقة األموال اقتطاع

 العقـار  صـاحب  وموافقة بطلب ذلك ويكون ميةحكو جهة قبل من وإشغاله البناء تأجيره لقاء له

  ).4ص ، 2008دليل اإلجراءات التشغيلية، وزارة المالية، (

  :الضريبي التقاص -15

 الواجبـة  المبالغ قيمة من المكلف على لمستحقةا األمالك ضريبة مبالغ اقتطاع عملية هو

ص ، 2008وزارة الماليـة،   دليل اإلجراءات التشغيلية،(المالية وزارة في الخزينة دائرة لدى له

5.(  

   :المحلي المجلس -16

 علـى  باإلشـراف  للقيام تعيينهم أو انتخابهم يتم المحلي المجتمع أفراد من مجموعة هو

 وتحسـين  وتطـوير  الخـدمات  تـوفير  سـّيما  ال المحليـة  للمنطقـة   العامـة  السياسة وتوجيه

  .)102ص ، 1999فوزي وآخرون،  العكش، (المنطقة

   :المحلي المجلس رئيس -17  

 قبـل  من تعيينه يتم أو المجلس أعضاء أو السكان قبل من انتخابه يتم الذي الشخص وهو

 باسـم  الرسـمي  المتحـدث  بدور والقيام المحلي المجلس جلسات بإدارة للقيام المركزية الحكومة

ي العكـش، فـوز  (المحلـي  للمجلس المختلفة واللجان األعضاء بين التنسيق إلى إضافة المجلس

  .)102ص  ،1999وآخرون، 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

 الخـدمات اإلدارة العامة لضريبة األمالك، دورها وأهـدافها و : األولالمبحث 

  تقدمها التي

ودورهـا فـي   خصائصـها  و آلية تحصيلهاو األمالك ضريبة :الثانيالمبحث 

  عملية التنمية

  خص المهنخلفية قانونية وتاريخية عن ر :الثالثالمبحث 
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  المبحث األول

تقدمها التي الخدماتو وأهدافها ، دورهااإلدارة العامة لضريبة األمالك  

  :األمالك لضريبة العامة اإلدارة دور -أوالً

 تحصـيل  علـى  يقتصـر  ال الوطن محافظات في األمالك ضريبة الذي تلعبه دورالإن 

 الخـدمات  من العديد بتقديم األمالك يبةضر دوائر تقوم وإنما فحسب األراضي وتخمين الضريبة

 وهـي  الغربيـة  الضفة في األراضي مساحة من% 70 عن يزيد ما إدارة تتولى حيث للمواطنين

 عـن  المواطنين ملكية على بالحفاظ تقوم حيث التسوية أعمال عليها تجري لم التي األراضي تلك

 علـى  وللحصـول  ،الملكية إلثبات مةالالز القيد واخراجات وتثبيتها ونقلها الملكية تنظيم طريق

 اآلن لغايـة  البريطاني االنتدابعهد  من السجالت تلك على بالحفاظ أيضا وتقوم البناء تراخيص

 ال والتي الوطن أراضي من المتبقية المساحة أما ،األخرى والخدمات العمليات من الكثير وغيرها

 أمـا  فقط انتقالها وأحكام بالملكية علقيت فيما األراضي تسجيل دوائر إدارتها تتولى% 30 تتعدى

  .األمالك ضريبة دوائر واختصاص مهام من هو عليها الضرائب وفرض تخمينها

 لكافة الملكية بسجالت تحتفظ التي الوحيدة الجهة هي األمالك ضريبة أن يتضح هنا ومن

 ترتبط كونها ةومتنامي متزايدة ضريبة أنها في أيضا أهميتها وتبرز. سواها دون الوطن محافظات

 كونهـا  إلـى  باإلضافة هذا ،الظروف أحلك في حتى تتوقف ال التي والبنائية العمرانية بالحركة

 تم التي والبلدان الفلسطينيـة المدن يقطنون الذين الغربية الضفة سكان أغلبية على تؤثر ضريبة

 الملكيـة  موضـوع  فـي  سـواء  المكلفـين  من هائل كم هنالك أن حيث فيها بلديات اسـتحداث

  .الضريبة موضوع في أو القيد واخراجات

 تخمـين  في دورها بجانب استثنائياً دوراً األمالك لضريبة اإلدارة العامة أعطى ما وهذا

  .موازية أراضي سلطة بمثابة تعمل وجعلها وجبايتها الضريبة وترسيم
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  :األمالك لضريبة العامة اإلدارة أهداف -ثانياً

 مـن  مجموعة تحقيق إلى الوظيفي وكادرها العامة بإدارتها ةممثل األمالك ضريبة تسعى

  :أهمها األهداف

 .السجالت وتجديد المواطنين ملكية على الحفاظ .1

 .الجباية وتفعيل المهن ورخص األمالك ضريبة إيرادات زيادة .2

  .والمستحدثة القديمة البلديات لجميع الشامل التخمين إعادة .3

  .الحالي الحاسوب نظام تطوير .4

  .الدولية المعايير حسب حديثة باليات واستبدالها الحالية التخمين آليات تغيير .5

  .للموظفين واإلدارية الفنية والمهارات القدرات رفع .6

 .الضريبية التوعية زيادة .7

 .انجازها تسريع على والعمل للمواطنين المقدمة الخدمات تسهيل  .8

  :لها التابعة والدوائر كاألمال لضريبة العامة اإلدارة تقدمها التي الخدمات -ثالثاً

  .القيود إخراجات .1

 .الضرائب بدفع شهادات .2

 .أمالك وجود بعدم شهادات .3

 .الشرعية للمحاكم أسماء مطابقة .4

  .للبلدية ذمة براءة شهادة .5

 .اجتماعية شؤون معامالت .6
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 .ضريبي استقطاع معامالت .7

 ).ملكية( تصرف تغيير معامالت .8

 .األمالك ضريبة جباية .9

 .اإليجار عقود تصديق .10

 .مهن خصر .11

 .التخمين وأعمال مراجعات .12

 .للطابو ذمة براءة شهادة .13

 .ملكية إثبات شهادات .14

 .المحاكم قرارات تنفيذ .15

 .المحاكم قرارات بموجب الحجوزات إلقاء .16

  :الشامل التخمين

 معظم في والنهاية البداية نقطة يشكل حيث األمالك لضريبة الفقري العمود التخمين يعتبر

 مراجعـات  إلـى  فباإلضـافة ، للمواطنين األمالك ضريبة دوائر قدمهات التي والخدمات األعمال

 23 عـن  يزيد ما منذ مسبوقة غير بصورة الشامل التخمين عملية انطالق تم فقد السنوية التخمين

  .2007 عام من الثاني النصف في المالية وزير من بقرار الوطن محافظات معظم في عاما

  :التخمين آلية

 التخمـين  وأصول أساس، 1954 لسنة) 11( رقم القانون من) 7( مرق المادة حتوّض لقد

 ويراعي العدالة يحقق بشكل العملية هذه في المخمنين عليها يعتمد أن يجب التي المعايير هي وما
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 التخمين عملية وتمر  ،.....والتشطيب البناء في المستخدمة ادووالم وشكله وموقعه البناء طبيعة

  :التالية بالمراحل

  :األمالك وتخمين حصر مرحلة: أوالً

 عام كل في التخمين ومراجعـة الحصر يتم أن على منه 19 المـادة في القانون حتم قد

 كل العمومي( الشامل التخمين عملية إعادة إلى باإلضافة،  القانون من 19 المادة نصت حسـبما

  .القانون من) 20( رقم المادة ألحكام وفقا سنوات خمس

 أو للبنـاء  رةقّدالُم أو الفعلية يةراإليجا القيمة صافي أساس على مالكاأل ضريبة وتفرض

  :التالية باآللية التخمين عملية وتمر سنوياً، األرض

 الرسـمية  الجريدة في نشرُي بقرار الوزراء مجلس نهايعّي مدة أية في أو سنة خامس كل في .1

 المنطقـة  ضـمن  لواقعةا األمالك لجميع السنوي اإليجار قيمة صافي تخمين إعادة يجري

 وتفـرض  القـانون  هذا ألحكام وفقاً جديدة تخمين قائمة وتنظيم المذكور القرار في ةالمعنّي

 .التخمين إعادة تلي التي المالية السنة بدء من اعتباراً الضريبة

 قـوائم  مالحـق  جميـع  علـى  التخمين بقائمة يتعلق فيما القانون هذا أحكام جميع تسري  .2

  .الجديدة لتخمينا وقوائم التخمين

 بهدف وذلك الضريبية، الدوائر قبل من سنوات خمس كل التخمين إعادة يتم أن يجب أي

 عقارات وجود عدم لضمان) سنوات خمس كل( دورية بصورة للضريبة الخاضعة األمالك حصر

 الظـروف  مـع  تمشـياً  خفض أو سنوات خمس كل التخمين قيمة لزيادة وكذلك مسبقاً، نخّمتُ لم

 كـل  التخمـين  إعـادة  وتسمى المختلفة اإليجار ومعدالت العقارية القيمة رلتغّي نتيجة اديةاالقتص

 شـاملة  تخمـين  إعادة عملية إجراء فيه ويتم العام التخمين أو العمومي بالتخمين سنوات خمس

  .بعد تخمن لم والتي ةستجّدالُم واألراضي للمباني وكذلك سابقاً المخمنة واألراضي للمباني
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 :التخمين لجان قرارات على الطعن مرحلة: ثانياً

  :هما التخمين لجنة قرار في للطعن فقط مرحلتين على 1954 لعام 11 قانون اشتمل وقد

 لقـرار  ةصـدرَ الُم الجهـة  إلى المكلف باعتراض المرحلة هذه وتتمثل: االعتراض مرحلة .1

 األمـالك  ضـريبة  ونقان من) 9( المادة المرحلة هذه ونَظّمت التخمين، لجنة وهي التخمين

 .1954 لعام 11 رقم

 الـذي  القـرار  ويعتبر واألخيرة، الثانية المرتبة في المرحلة هذه وتأتي: االستئناف مرحلة .2

 وقـد . أخرى هيئة أو جهة أي أمام لتماسإلا أو للطعن قابل غير نهائياً قراراً عنها يصدر

 .المرحلة هذه على 1954 لعام 11 قانون من) 10( المادة نصت

  :هداف التخمينأ

  :تحقق عملية التخمين مجموعة من األهداف أهمها

  :إشاعة العدل والمساواة والتثبت من انتشار هذا المفهوم وتطبيقه .1

يق العدالة والمسـاواة  إن عملية التخمين الشامل هي عملية قانونية تنطلق من مبادئ تحق

ـ في التكليف،  غيـر   ذ سـنوات وآخـرين  ال يمكن أن يكون هناك مكلفين خاضعين للضريبة من

   .خاضعين لها

وبهدف تحقيق العدالة فان عملية التخمين الشامل ترتكز على أسس عادلة وواضحة نص 

وكذلك تأخذ بعين االعتبار جر والبناء الذي يسكنه مالكه، عليها القانون فهي تفرق بين البناء المؤ

شطيب وإيجار المثل بعد حسـم  مساحة البناء وشرف الموقع والمواد المستخدمة في الت: كل من 

وهذا الخصم ممنوح لكافة المكلفـين بالضـريبة دون   , كنتيجة لالستعمال والقدم%) 20(الخُمس 

  .استثناء
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زيادة تحصيالت وجباية ضريبة األمالك لدعم موازنة البلديات والهيئات المحلية وتمكينها من  .2

نين في شتى المجـاالت الخدماتيـة   تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواط

  .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وبالتالي دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام

خاصة في ظل الوضـع  . تحديث بيانات الملكية بهدف تثبيت ملكية المواطنين والحفاظ عليها  .3

 .االستثنائي الذي يعيشه الوطن والذي يتعلق بقيود الملكية

ؤية ومؤشر للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العالقة عن حجـم االسـتثمارات   إعطاء ر .4

 .الخاصة باألبنية واألراضي وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في هذا االتجاه

التي قامت دائرة التخمـين بإعـادة   ) القديمة( القائمة ن البلديات يبّي األول: ينوفيما يلي جدول

ن البلديات المستحدثة التي تم تخمينها وإخضاعها للضـريبية  والثاني يبّي ،التخمين الشامل فيها

  .ألول مرة في محافظات الضفة الغربية
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التي قامت دائرة التخمين بإعادة التخمين الشامل فيها ) القديمة( بأسماء البلديات القائمة قائمة 

  في محافظات الضفة الغربية

رقم 

 المحافظة
 سنة التخمين

نوع

مينالتخ

/مخمنة

مستحدثة
 التصنيف

/ اسم البلد

 المدينة

/ رقم البلد

 المدينة

اسم 

 المحافظة

100 2009/2008 1/100 جنين أ مخمنة شامل   جنين 

100 2008/2007 3/100 عرابة ب مخمنة شامل   جنين 

102 2009/2008 1/102 نابلس أ مخمنة شامل   نابلس 

103 2009/2008 1/103 طولكرم أ مخمنة شامل  لكرمطو   

103 2008/2007 9/103 عنبتا ب مخمنة شامل   طولكرم 

104 2010/2009 1/104 سلفيت ب مخمنة شامل   سلفيت 

105 2009/2008 1/105 قلقيلية أ مخمنة شامل   قلقيلية 

106 2009/2008 1/106 رام اهللا أ مخمنة شامل   
رام اهللا 

 والبيرة

106 2009/2008 2/106 البيرة أ مخمنة شامل   
 رام اهللا

 والبيرة

106 2010/2009 3/106 بيتونيا ب مخمنة شامل   
رام اهللا 

 والبيرة

107 2010/2009 1/107 أريحا أ مخمنة شامل   أريحا 

108 2009/2008 1/108 بيت لحم أ مخمنة شامل   بيت لحم 

108 2010/2009 2/108 بيت جاال ب مخمنة شامل   بيت لحم 

108 2010/2009 3/108 بيت ساحور ب مخمنة شامل   بيت لحم 

109 2009/2008 1/109 الخليل أ مخمنة شامل   الخليل 

109 2009/2008 3/109 دورا ب مخمنة شامل   الخليل 

  دائرة التخمين  /اإلدارة العامة لضريبة األمالك /2010وزارة المالية : المصدر
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رة في محافظات التي تم تخمينها وإخضاعها للضريبية ألول م قائمة بأسماء البلديات المستحدثة

  الضفة الغربية

رقم 

 المحافظة
 التصنيف

/اسم البلد

 المدينة

/رقم البلد

 المدينة

اسم

المحافظة
 سنة التخمين

نوع 

 التخمين

/ مخمنة

 مستحدثة

11/100 الزبابدة د 100 2006/2005 جنين   شامل 
/ مخمنة 

 مستحدثة

7/103دير الغصون ج 103 2007/2006 طولكرم   شامل 
/ مخمنة 

دثةمستح  

5/106 الطيبة د 106  
رام اهللا 

 والبيرة
2007/2006  شامل 

/ مخمنة 

 مستحدثة

 د 106
المزرعة 

 الشرقية
8/106  

رام اهللا 

 والبيرة
2007/2006  شامل 

/ مخمنة 

 مستحدثة

9/106 ترمسعيا د 106  
رام اهللا 

 والبيرة
2007/2006  شامل 

/ مخمنة 

 مستحدثة

4/108 الدوحة ج 108 2009/2008 بيت لحم   شامل 
/ مخمنة 

 مستحدثة

5/109 ترقوميا ج 109 2009/2008 الخليل   شامل 
/ مخمنة 

 مستحدثة

6/109 تفوح ج 109 2009/2008 الخليل   شامل 
/ مخمنة 

 مستحدثة

2/110 العيزرية ج 110 2009/2008 القدس   شامل 
/ مخمنة 

 مستحدثة
   ائرة التخميند/ اإلدارة العامة لضريبة األمالك/ 2010وزارة المالية : المصدر



 32

  نيالمبحث الثا

  ودورها في عملية التنمية ،خصائصها، آلية تحصيلها ِنسبها، ،ضريبة األمالك

  :األمالك ضريبة عن نبذة -أوالً

 التشـريعات  معظـم  فـي  عليها المتعارف المباشرة الضرائب من األمالك ضريبة تعتبر

 األمـوال  ملكيـة  على الضرائب ،انوالروم واليونانيون الفراعنة فرض حيث القدم، منذ الدولية

 تمّيُس حيث وطبقوها أيضا العثمانيون فهاَرَع وقد أيضا، الوسطى القرون ملوك وطبقها العقارية

 أما)  مستحقات أو ضريبة تعني تركية كلمة ويركو( "سقفاتالُم ويركو" عهدهم في الضريبة هذه

 الظـروف  باختالف أخرى إلى دولة من تختلف كانت فقد استيفائها وطريقة حكمتها التي القوانين

  .دولة لكل والثقافية والتشريعية والسياسية واالجتماعي االقتصادية

  :كمهاتح التي القوانين

 ضـريبة  قانون أهمها المتعاقبة، القوانين من العديد الغربية الضفة في الضريبة هذه حكم

 اخضـع  الذي ،1938 عام ياإلنجليز األراضي ضريبة وقانون م،1926 لعام واألراضي األبنية

 بتفـاوت  تتفـاوت  معينة ةيضريب فئات حسب وذلك الضريبة إلى البلديات حدود خارج األراضي

 مـن  الصخرية األراضي أعفيت وقد هذا ،)… سقي، صخرية، زيتون، بعلية،( األرض، طبيعة

 أمـا  يـة، الجغراف طبيعتها بسبب منها واالستفادة استغاللها لصعوبة القانون هذا حسب الضريبة

 وهـو  م1940 لعـام  المدن في األمالك ضريبة قانون حكمها فقد المدن داخل واألبنية األراضي

 ضـريبة  إلـى  الفلسطينية المدن مناطق داخل أراض أو بناء كل اخضع حيث ،فلسطيني قانون

 1954 لعـام ) 11( رقم قانون جاء أن إلى والبناء، األرض لتلك نةخّمالُم القيمة من% 10 بنسبة

 األبنيـة  ضـريبة  وقـانون ) 1940( لعـام  المدن في األمالك ضريبة قانون ألغى الذي ردنياأل

 منـاطق  داخـل  واألراضـي  األبنية ضريبة قانون" القانون هذا وسمي ،1926 لعام واألراضي

  ".البلديات

 وقـد  األراضي، ضريبة قانون سمي الذي 1955 لعام) 30( رقم األردني القانون جاء ثم

 ضريبة وفرض البلديات، حدود خارج باألراضي المتعلقة السابقة القوانين كافة نونالقا هذا ألغى



 33

 نـوع  حسـب  مختلفـة  وفئات متفاوتة بنسب البلديات حدود خارج تقع التي األراضي كافة على

 هـذا  نـيَ ُع وقـد  الضريبة، من إعفاؤها تم فقد المروية غير ةلّيْعالَب األراضي عدا ما األرض،

 داخـل  واألراضي األبنية ضريبة قانون يزال وال الخصوص وجه على لسقيا بأراضي القانون

 ومـا  1955 لسـنة ) 30( رقم األراضي ضريبة وقانون 1954 لسنة) 11( رقم البلديات مناطق

 إسـرائيلية  عسـكرية  أوامر بموجب وتعديالت 1967 عام حتى أردنية تعديالت من عليهما طرا

 فـي  المنشور) 1( رقمياسر عرفات  الرئيس قرار إلى ستنادباال وذلك. اآلن لغاية المفعول سارية

 بـالقوانين  العمـل  استمرار على أكد الذي. األول العدد) / الرسمية الجريدة(  الفلسطينية الوقائع

  .1967/ 5/6 تاريخ قبل سائدة كانت التي واألوامر ظمةألنوا

 ضريبة الغربية الضفة محافظات على المفعول الساري 1954 لعام) 11( قانون ويفرض

 إيجار عقد قيمة من %17 بنسبة البلديات حدود داخل تقع التي) واألراضي المباني( األمالك على

 لـألرض  ةعّيالبْي القيمة من باإللف 6و، استهالك كبدل العقد قيمة من بالمائة 20 حسم بعد البناء

  .بناء عليها قامالُم غير

 والذي 1940 لسنة 42 رقم البريطاني كاألمال ضريبة قانون فيسري غزة قطاع في أما

هذا  ىوقد َألغ .عاماً ستين عن يزيد ما قبل والصادر" المدن داخل األمالك ضريبة قانون" يسمى

  :األمالك في المدن ضريبة قانون قانونال

واإلشعارات والتبليغات  واإلعالناتظمة واألوامر والمراسيم ألنتظل جميع ا أن واشترط

لغى، المعمول بها فـي  ئق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى القانون الُموالتعيينات والوثا

تاريخ العمل بهذا القانون، سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيـت أو نفـذت بمقتضـى هـذا     

  .هذا القانون تضىل بمقالقانون، إلى أن تلغى أو تعّد

 :بالضريبة المكلفون ألشخاصا

 تقع من على 1954 لعام) 11( رقم األمالك ضريبة القانون من) 11( المادة وضحت لقد

 الـذي  الشـخص  من أو المالك من القانون هذا بمقتضى الضريبة تجبى" فيها جاء وقد الضريبة

 ".المادة هذه أحكام مراعاة مع بالنيابة بالملك يتصرف
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 لكالم المسجل الشخص" :تعنى المالك لفظة أن القانون نفس من الثانية المادة في جاء وقد

 إيـراده،  أو الملك ذلك إيجار بدل يتقاضى الذي الشخص فتعني مسجالً الملك يكن لم وإذا باسمه

 لكـن  ،"الملكيـة  حول خالف ثمة كان إذا المالك، هو المسجل المالك يعتبر أن ذلك في ويشترط

 فظةل تعني:"  يلي كما لتصبح 1963 لعام 42 رقم المعدل القانون بموجب تعديلها تم المالك لفظة

 بـدل  يتقاضـى  الذي أو بالملك مباشًرا انتفاعا ينتفع الذي الشخص القانون، هذا ألغراض المالك

 حـول  خالف ثمة كان إذا المالك هو المسجل المالك يعتبر أن ذلك في ويشترط إيراده، أو إيجاره

 ".الملكية

 الشخص أو األرض أو البناء مالك هو بالضريبة المكلف الشخص فان تقدم ما على وبناء

  .المستثمر أو المالك بحكم القانون يعتبره من أو الملك، مستثمر أي بالملك ينتفع الذي

  :األمالك الضريبة) نسب( فئات: ثانياً

 منهـا %) 20( الخمس حسم بعد المقدرة أو الفعلية اإليجارية القيمة من% 17: المباني -1 

 .لإلستهالك كبدل

ـ  القيمـة  مـن  األلف على بستة تقدر لتيوا التخمين قيمة من% 10: األراضي -2  ة البيعي

  .واألراضي لألبنية

 دينـار  100 بقيمـة  اإليجـار  عقد كان لو  : كيفية احتساب ضريبة األمالك مثال على

 تحصيل ديناراً ، يتم 80 بالتالي ليصبح المبلغ هذا بدل استهالك من% 20 خصم يتم فانه أردني،

  .الكأم كضريبة )دينار 13.6 أي(  منها% 17

آلية تحصيل ضريبة األمالك في الضفة الغربية -اًثالث  

خالل لجنـة   نتقوم مديرية ضريبة األمالك التابعة لوزارة المالية بتحديد قيمة الضريبة م

جبى الضريبة بشكل سنوي من المواطنين بواقـع  الهيئات المحلية والمديرية، وِت تخمين مشكّلة من

من قيمة اإليجار السنوي لألرض، وفق % 10نوية للبناء، ومن صافي القيمة اإليجارية الس% 17
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، المعدل لضريبة األبنية واألراضـي  1967لسنة ) 9(نص المادة الثالثة من القانون المؤقت رقم 

من اإليرادات المحصلة كضريبة أمـالك مـن قبـل    % 90، ويتم تحويل 1954لسنة)  11(رقم 

من قيمة الضريبة المحصلة للوزارة، كبـدل  % 10بقى وزارة المالية إلى الهيئات المحلية، بينما ي

  . )األمالك لضريبة العامة اإلدارة(نفقات التحصيل

  :وهي طرق بثالث فكلّالُم من األموال تحصيل عملية تتمو

 .)يدفع المكلف نقدا في البنك( النقدي التحصيل -1 

 .الضريبي االستقطاع خالل من التحصيل -2 

 الماليـة،  وزارة التشـغيلية،  اإلجـراءات  دليل. ( الضريبي اصالتق خالل من التحصيل -3 

  ) 5ص، 2008

  ) 255 -254،  ص 2009العلي، ( األمالك ضريبةخصائص  -اًرابع

التي تفرض علـى   المباشرة الضرائب أنواع من واألراضي األبنية على الضريبة تعتبر

ـ  وكذلك األراضي على القائم للبناء السنوي اإليجار بدل ويعتبر ،الثروة  السـنوي  اإليجـار  لدب

  .الضريبة هذه وعاء لألراضي

  :بالخصائص التالية الضريبة هذه وتتميز        

 :مباشرة ضريبة -1

 اعتبـار  إلـى  ييـؤدّ  المباشـرة  وغير مباشرة الضرائب بين التفرقة معايير إلى استنادا

 فـرض تُو الغير لىإ عبئها نقل يصعب الضريبة فهذه مباشرة، ضريبة واألراضي األبنية ضريبة

 الضـريبية  واإلدارة المكلـف  بين مباشرة عالقة يوجد أنه كما والثبات بالدوام تتصف مادة على

  .وعناوينهم بأسمائهم كشوف ولديها المكلفين أسماء مسبقا تعرف اإلدارة هذه أن حيث
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  :عينية ضريبة -2

 تمـنح  ال فهـي ، المعيشـية  المكلف ظروف تراعي ال أنها العينية الضريبة خصائص من

 أو أوالد لديه أو أعزب أو متزوجا يكون كأن الشخصية بظروفه تتعلق إعفاءات أي المكلف

 الضـرائب  مـن  تعتبر لذا واألراضي، األبنية ضريبة على ينطبق هذا إّن. أوالد لديه ليس

 .العينية

 :الصافي الدخل على ضريبة تفرض -3

 بالقـدم  البناء قيمة في النقص تكاليف تنزيل بعد الدخل إجمالي على الضريبة هذه تفرض

 .والصيانة االستهالك مصاريف يقابل ما أو االستعمال أو

  :ضريبة نسبية -4

 اإليجار قيمة صافي من معينة بنسبة تفرض أنها أي نسبي سعر ذات الضريبة هذه تعتبر

  .الضريبة هذه وعاء بتغير السعر هذا يتغير وال السنوي

 :إقليمية ضريبة -5

 عـن  النظـر  بصرف الدولة حدود داخل األراضي أو األبنية على الضريبة ههذ تفرض

 بما عالقة لها ليس وبالتالي مقيم غير أم مقيما معنويا أم طبيعيا شخصا وجنسيته، المكلف موطن

  .الدولة خارج أراضي أو مباني من المكلف يملكه

  في عملية التنمية األمالك ضريبةدور : خامساًً

األهداف  في تحقيق األمالك في عملية التنمية من خالل مساهمتهادور ضريبة يتجلى 

  : التاليةاإلستراتيجية 
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  :الهدف المالي: أوال

التي ) البلديات( الهيئات المحلية موازنةالخزانة العامة أو  ويتمثل هذا الهدف في تمويل

التخطيط والتنظيم  :تلعب دورا هاما جدا وتمارس مهام فعالة في التنمية المحلية المستدامة مثل

وتقديم الخدمات الثقافية واالجتماعية , والرقابة الصحية والبيئية ,وتوفير خدمات البنية التحتية

  .وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإقامة األنشطة الثقافية

    :االجتماعي الهدف :ثانيا

 توزيع إعادة وكذلك المكلفين بين الضريبية العدالة تحقيق االجتماعي بالهدف ويقصد

 تنموية، ومشاريع خدمات شكل على توزيعها ليعاد ماليا القادرين من الضريبة تؤخذ بحيث الدخول،

 حيث الغربية، الضفة في األمالك ضريبة به تساهم ما وهذا .المواطنين كافة على آثارها لتنعكس

 خدمات شكل على توزيعها يعاد ثم )ماليا القادرين( األمالك أصحاب على تفرض ضريبة إنها

  .المجتمع أفراد كافة على آثارها تنعكس تنموية ومشاريع

  :االقتصادي الهدف :ثالثاً

 أن يجب  ،الغربية الضفة في األمالك لضريبة مختلفة اقتصادية آثارا الهدف هذا يعكس

  :أهمها من االعتبار بعين تؤخذ

 بالنسبة الحياة نشريا يعتبر الذي واإلنشاءات البناء قطاع في خاصة االستثمار على تؤثر  .1

 ارتباطا بها يرتبط بل األخرى، االقتصادية القطاعات كافة على يؤثر ألنه الوطني، لالقتصاد

 كاهل على الملقى الضريبي العبء يقلل أن شانه من األمالك ضريبة نسبة فانخفاض وثيقا،

 معارف بةوضري نفايات، ورسوم أمالك، ضريبة يتكبد الذي البلديات مناطق داخل العقار مالك

 التكاليف من والعديد والكهرباء، المياه وأثمان وصناعات، حرف ورسوم مهن، رخص ورسوم

 .المجال هذا في االستثمار تشجيع  إلى يؤدي سوف ذلك فان وبالتالي األخرى،

 تادز كلما األمالك ضريبة نسـبة انخفضت فكلما االدخار، على األمالك ضريبة تؤثر قد كذلك .2

 .القومي االقتصاد على إيجاباً ينعكس مما االدخار لىع األفراد مقدرة
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 فان المتدنية، الدخول ذوي إلى بالنسبة خاصة االستهالك على األمالك ضريبـة تؤثر قد كذلك .3

 وبالتالي والخدمات السلع من استهالكهم معدالت ارتفاع إلى يؤدي الضريبـة نسبة خفض

 .معيشتهم مستوى ارتفاع

 البطالة مشكلة حل أجل نفم ،االقتصادية المشـاكل معالجة في أيضا األمالك ضريبة تساهم قد .4

 ضريبةال نســبة خفض طريق عن ضريبية مالية كسياسـة األمالك ضريبة متستخد مثالً،

 زيادة إلى يؤدي بدوره وهذا األفراد، بأيدي المتاح الدخل يادةز إلى يؤدي سوف الذي األمر

 األيدي من به باس ال عدد تشـغيل وبالتالي اءاتواإلنشــ البناء قطاع في االسـتثمار

 .المجتمع في العاملـة

 على يعمل أن شـانه من األمالك ضريبة نسـبة خفض فان اقتصادي، ركودال حالة في أما

 واالســتثمار  االســـتهالك  زيـادة  علـى  األفراد يحفز مما األفراد، بأيدي المتاح الدخل زيادة

 مـن  العكـس  وعلى المجتمع منها يعـاني التي االقتصـادي ركودال مشـكلـة من الحد وبالتـالي

 فتعمـل  المختلفة، والخدمات الســـلع على الطلب زيادة عن ينجم الذي التضخم حالـة في ذلـك

 وســحب  األفراد بأيدي المتاح الدخل لتقليل األمالك ضريبـة نسبة رفع على الحالة هذه في الدولة

اإلدارة العامة لضريبة ( .المجتمع منها يعاني التي التضخم حالة من الحد وبالتالي الشرائية القوة

  )األمالك
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  )2009 – 2000( مدى مساهمة ضريبة األمالك في اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية

  دينار أردني/ كشف تحصيالت ضريبة األمالك

  رام اهللا/ كاإلدارة العامة لضريبة األمال/ وزارة المالية: المصدر

  2009  2008  2007 2006 2005 2004 2003  2002 2001 2000  المكتب  الرقم

  1,052,202  846,085  368,101 336,564 328,744 244,297 159,491 209,353 277,138 363,973  مكتب أمالك جنين 1

  562,065  508,655  366,107 309,905 322,246 270,680 261,631 221,675 282,865 312,324  مكتب أمالك طولكرم 2

  146,151  64,745  57,353 30,154  - 147,566  -  -  -  -  مكتب أمالك سلفيت 3

  356,065  292,281  195,550 185,971 172,601 905,593 112,007 131,910 189,598 189,598  مكتب أمالك قلقيلية 4

  1,955,231  1,520,090  1,049,477 923,317 1,074,747 2,438,687 931,184 754,062 1,247,562 1,193,603  مكتب أمالك نابلس 5

  5,759,104  4,407,291  2,976,587  2,555,032 3,137,133 131,665 2,280,336 1,585,659 1,992,117 1,966,769  مكتب أمالك رام اهللا 6

  339,999  307,812  272,211 150,253 211,058 633,074 146,485  72,059 84,256 128,327  مكتب أمالك أريحا 7

  1,245,608  1,078,059  770,208 638,465 711,537  - 534,124 459,502 521,674 626,906  مكتب أمالك بيت لحم 8

  163,018  15,423  563 - - 845,437 -  - - - ب أمالك أبو ديسمكت 9

  1,811,783  1,455,506  1,294,020 981,012 893,008 88,492 741,710 788,494 932,349 838,365  مكتب أمالك الخليل 10

  183,393  190,094  150,427 132,498 119,330  - 43,005  48,830 52,918 79,659  مكتب أمالك دورا  11

  1,474,440  قيد اإلجراء في الخزينة/ تقطاعات عقود اإليجاراس

  15,049,744  10,686,042  7,500,604  6,243,171 6,970,403 5,706,491 5,209,973 4,229,365 5,622,788 5,699,523  المجموع
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  مبحث الثالث ال

  رخص المهن

  تعريف المهنة -أوالً

 مجال حسب اسباًمن اختياراً اختيرت والخبرة العلم من أساس على مبنية وظيفة هي المهنة"

 العمل لتنظيم وآداب قوانين ويحكمها معينة وتخصصات مهارات تتطلب وهي بها الخاص العمل

 المثبتة والخبرة ةالمعرف تطبيق إمكانية تعرف بواسطتها التي الحرفة بأنها تعريفها يمكن كما .ابه

 على مستند فن ممارسة في استخدامها أمكن أخرى مجاالت على العلوم أو المعرفة حقول بعض في

 والذي الخاص بالتدريس مكتسب معين فكري أسلوب امتالك ميزة" : أيضا وهي ."الخبرة تلك

 تشتمل حرفة هي عامة بصفة والمهنة ."المختلفة الحياة نواحي من ناحية كل في تطبيقه باإلمكان

 :وتضم المهنة تهيكل وتطبيقات وخبرات ممارسات ومجموعة العقلية المعارف من مجموعة على

  المفيدة والخدمات األنشطة توافر .1

  المتخصصة الفنية والخبرات المهارات من قدر توافر .2

  المتخصص الفكري اإلنتاج فرتوا .3

  موزمالئه المهنيين أفراد بين العمل وتنظم تحكم وسلوكية أخالقية قواعد وجود .4

  .عنها ويدافع باسمها يتحدث بالمهنة للعاملين تجمع وجود .5

  )الحرة الموسوعة ويكييديا،.(المهن من غيرها عن ومميزة المعالم واضحة تكون .6

HTTP://AR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%

A9  

  هاالقوانين التي تحكم -ثانياً

  :المهن القوانين التالية تتابع على رخص
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  .وتعديالته 1958 لسنة) 36(رخص المهن رقم  قانون -

  .)1960عدل لقانون رخص المهن لسنة قانون م( - 

  .1966لسنة  89قانون رخص المهن المؤقت رقم  -

  .1967لسنة  4قانون معدل لقانون رخص المهن المؤقت رقم  -

  .1967لسنة ) 20(رقم  قانون معدل لقانون رخص المهن قانون مؤقت

لسـنة   )89(رقـم   األردنـي  المهن قانون رخص(ق اآلن في الضفة الغربية هو والقانون المطب

فـوض  حيث . ، وحتى لحظة إعداد هذه الرسالة1/1/1967به اعتباراً من  بدأ العملو) 1966

 لفئـات فرعيـة   فئة من المهن والحرف وقسمها 19وزارة المالية لجمع الرسوم من هذا القانون 

ة يتم إعادتها لهيئات الحكم المحلي وتحتفظ ووزارة الماليـة  من الرسوم المجموع% 90. صغيرة

   .بدل نفقات %10 بـ

  رخص المهن قانونعلى من يطبق : ثالثاً

المذكور، على أسماء األشـخاص سـواء   قانون رخص المهن من ) 3(تنص المادة رقم 

  :كما يليرخصة ممارسة مهنة وهم  الطبيعيين أو االعتباريين الذين يتوجب عليهم الحصول على

جميع األشخاص، والشركات، والمؤسسات، والبيوت التجاريـة والجمعيـات والنقابـات    

والهيئات، الذين يمتهنون أية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين أخرى، وغير 

معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول على رخصة مهـن  

  .انونبمقتضى أحكام هذا الق

   كيفية الحصول على رخصة: رابعاً

المـذكور، علـى طريقـة الحصـول علـى      رخص المهن  قانون) 7(المادة رقم  نصت

  :كما يلي، الرخصة
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على كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهن بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم 

ي المقاطعـة التـي   خالل شهر واحد من تاريخ العمل به إلى رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك ف

 :يتعاطى مهنته فيها بطلب الحصول على تلك الرخصة على النموذج المخصص لـذلك معـززاً  

بشهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية إذا كان من األشخاص الذين يقضـي  

  .ابأية شهادة أخرى ينص هذا القانون على تقديمه .هذا القانون باالنتساب إلى أي منهما

تعتبر الرخصة صالحة للمهنة التي أعطيت من أجلها وأن يتعاطاها صاحب الرخصة في 

  .المكان الذي نص عليه فيها إال في األحوال التي ينص هذا القانون على خالف ذلك

كل شخص يتعاطى مهنة وسجل في طلب الحصول على الرخصة مهنة أخـرى غيـر   

رق بين رسم تلك المهنة والمبلغ الذي دفعه باإلضـافة  المهنة التي يتعاطاها فعالً يستوفى منه الف

من الفرق المذكور إال في الحاالت التي يكون التباين فيها ناتجـاً  % 50إلى غرامة مالية تعادل 

عن خطأ في التصنيف من قبل الموظف المختص، وتستوفى من قبـل رئـيس البلديـة أو مـن     

  .يفوضه

 :أنواع إجراءات رخص المهن :خامساً

 ).ألول مرة(إصدار  رخصة مهن جديدة  اتإجراء .1

 . إجراءات تجديد رخصة مهن .2

 .إجراءات إغالق رخصة مهن  .3

 .اسم صاحب الرخصة إجراءات إصدار رخصة مهن جديدة بسبب تغيير .4

 .إجراءات إصدار رخصة مهن جديدة بسبب تغيير مهنة .5

 .إجراءات إصدار رخصة مهن جديدة بدل فاقد .6

  .ة بسبب تعديل رأس مال الشركةإجراءات إصدار رخصة مهن جديد .7
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  الفصل الثالث

  الهيئات المحلية ومواردها المحلية

  

  قانونية عن الهيئات المحليةوخلفية تاريخية : المبحث األول

 الهيئات المحليةأسس تقسيم  :المبحث الثاني

  موارد الهيئات المحلية :لثالمبحث الثا
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  المبحث األول

  يئات المحليةقانونية عن الهوخلفية تاريخية 

  خلفية تاريخية -1

  :فلسطين في المحلي الحكم 

 اإلدارة فترات في النامية، الدول أغلب في كما فلسطين، في المحلي الحكم هيئات ئتنِشُأ

 الحكـم  سياسات لتنفيذ أداة مجرد المحلي الحكم كان النامية، البالد باقي في وكما. للبالد األجنبية

 السياسـية  القـرارات  مـن  سلسلة خالل من بعد فيما الهيئات ههذ تطور استمر وقد. المركزي

 الحاجة عن تعبر المجتمع صعيد على تفاعالت نتيجة وليس المركزية، السلطة قبل من المتتالية

 بقيت األخيرة هذه فإن المحلية، السلطات تشكيل وراء المجتمع، وليس الدولة، ولكون. المجتمعية

 الشـديد  واإلداريـة  السياسـية  التبعيـة  نموذج إطار ضمن ةالمركزي بالسلطة وملتصقة متصلة

  .المركزية

 العثمـاني  الحكـم  فترة نهاية في بدأت قديمة، تجربة فلسطين في المحلي الحكم تجربةو

 قـانون  بموجـب  الوقت ذلك في فلسطين مدن كبريات في بلدياً مجلساً وعشرين اثنين بتأسيس

 االنتـداب  ظل في وتدهوراً تراجعا شهد المحلي حكمال لكن 1877 العام في صدر الذي البلديات

 .المحلية السلطة هيئات على المركزية السلطة هيمنة زيادة بسبب البريطاني،

 قـانون ( 1934 لسـنة  1 رقم البلديات قانون البريطاني االنتداب سلطات أصدرت وقد

 ،بتـاريخ ) 1( ملحـق ال 414 العدد الفلسطينية، الوقائع في نشر ،1934 لسنة) 1( رقم البلديات

12/1/1934.(  

 والمباني الشوارع وتنظيم صيانة بأعمال البلدية المجالس وسلطات وظائف حصر والذي

 للسـلطة  أبقـى  حـين  في العامة، الصحة ومسائل المواشي وذبح واألسواق العمومية والمجاري

  كالمعـارف  األساسـية،  العامـة  القطاعات من العديد على المباشر اإلشراف صالحية المركزية

 .) 29ص، 1996 ،الجرباوي( التعاونية والجمعيات والزراعة والصحة
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 األردنـي  الحكـم  إلى الغربية الضفة خضوع 1948 سنة فلسطين حرب نتائج من كان

 الحكـم  شهد وقد. المحلي الحكم طبيعة على كبير بشكل أثر مما المصرية، لإلدارة غزة وقطاع

 تشريعية وإلحاق ضم عملية والسياسية، اإلدارية الحياة أوجه ةبقي كما الغربية، الضفة في المحلي

 قـانون  بإصدار المحلي الحكم صعيد على ذلك ىتجلّ وقد. عمان في المركزية بالسلطة وإدارية

 الرسمية الجريدة في نشر ،1955 لسنة) 29( رقم البلديات قانون( 1955 لسنة 29 رقم البلديات

  ).1225 دالعد 1/5/1955 بتاريخ األردنية،

 المركزية السلطة سيطرة إحكام حيث من ،1934 لسنة 1 رقم للقانون مشابهاً كان والذي

 القـوات  إدارة تحت غزة قطاع وضع ،1949 سنة الهدنة اتفاقيات توقيع بعد المحلي الحكم على

 علـى  القطاع في واإلداري القانوني الحال أبقت وإنما مصر، إلى هبضّم تقم لم والتي المصرية،

  .السامي المندوب ومسؤوليات صالحيات العام اإلداري الحاكم فتولى عليه، كان ما

 قطـاع  في به المعمول القانوني النظام المصرية اإلدارة أبقت فقد القانونية، الناحية ومن

 والمتمثل المحلي الحكم هيئات لعمل منظِّالُم القانوني النظام ذلك في بما جذري، تغيير بدون غزة

 الهيئات هذه عدد على تغيير أي تجر لم أنها كما 1934 لسنة) 1( رقم االنتدابي لبلدياتا بقانون

 .غزة قطاع في

 1967 العـام  في اإلسرائيلي االحتالل تحت غزة وقطاع الغربية الضفة سقوط كان لقد

  :منها األسباب، من جملة إلى ذلك يعودو المحلي الحكم مؤسسات دور تراجع في إضافياً عامالً

  .المحلية الهيئات لعمل الالزمة المالية الموارد تخصيص عدم -1

  .المحلية الهيئات لصالحيات المقيدة العسكرية األوامر -2

 سياسياً دوراً تلعب أن المحلية الهيئات من وتطلبت االحتالل تلت التي السياسية الظروف -3

 داخـل  رديفـة  مؤسسات نشأة إلى الجديد الوضع أدى وقد. الوظيفي دورها حساب على

 جانـب  إلـى  المـواطنين،  إلى األساسية البلدية الخدمات بتقديم تعنى الفلسطيني المجتمع
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 المؤسسـات  هـذه  تلَكّشَ وقد. المحلي الحكم تشريعات بموجب لةكّشَالُم الرسمية الهيئات

  .المحلي الحكم ألجهزة الحاالت، بعض في بديالً،

 ةقانونيخلفية  -2

 لـرقم ا وحمل الفلسطينية، المحلية الهيئات قانون بإقرار لسطينيالف التشريعي المجلس قام

 . 12/10/1997 بتاريخ صدر والذي 1997 لسنة) 1(

 الهيئـات  لعمـل  القانوني اإلطار بمثابة 1997 لسنة) 1( رقم المحلية الهيئات قانون يعد

 مـع  قاتهـا عال تنظـيم  إلى باإلضافة البعض بعضها مع الهيئات هذه عالقات ينظم كما. المحلية

 القانون هذا أتى وقد. المحلي الحكم وحدات عن المسؤولة المركزية الجهة المحلي، الحكم وزارة

)  29(  رقـم  البلديات، بقانون والمتمثلة الغربية الضفة في السارية األردنية للتشريعات كََوريٍث

 قطـاع  في السارية االنتدابية والتشريعات 1954 لسنة) 5( رقم القرى إدارة وقانون 1955 لسنة

. 1944 لسنة) 23( رقم القرى إدارة وقانون 1934 لسنة) 1( رقم البلديات بقانون والمتمثلة غزة

 اإلسرائيلية العسكرية األوامر من طويلة سلسلة أعقاب في 1997 لسنة) 1( رقم القانون يأتي كما

 إلى باإلضافة لمحليا الحكم قطاع عمل تعطيل على عملت والتي غزة وقطاع الغربية الضفة في

 القـانون  ،فلسطين في المحلي للحكم المنظم القانوني اإلطار يشمل 1997 لسنة) 1( رقم القانون

 هو اكم القانون وهذا .الفلسطينية المحلية الهيئات مجالس بانتخاب والمتعلق 1996 لسنة) 5( رقم

 فـي  المحليـة  الهيئات سمجال وأعضاء لرؤساء االنتخابي التمثيل بتنظيم عنىُي اسمه من واضح

 .فلسطين

 ضـمانة  ويعتبر المحلي، الحكم مجال في هاماً حدثاً 1996 لسنة) 5( رقم القانون يمثل

 رؤسـاء  انتخـاب  لعمليـة  تنظيُمـهُ  خالل من ة،ديمقراطيمن ال المستوى هذا على الحكم لكون

 فتـرة  خـالل  طـويالً  تعطلـت  التي العملية تلك الفلسطينية، المحلية الهيئات مجالس وأعضاء

حتـى   فلسطين في محلية انتخاباتلم يجرِ بعدها  التي 1976 عام انتخابات بعد خاصة االحتالل،
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 آخـر تلك كانـت  و ،2005 عام جرى بعد ذلك عملية انتخاب في ، ثم1997عام  كانون الثاني

      .الرسالة هذه إعداد حتى انتخاب ةعملّي

 الهيئات المحليةوزارة الحكم المحلي ونظام جديد لتصنيف  -3

 يأتي ضـمن حملـة  و وزارة الحكم المحلي، نظام جديد لتصنيف الهيئات المحلية أقرت

متطور  اإلجراءات اإلصالحية التي تنتهجها وزارة الحكم المحلي، بهدف إيجاد نظام حكم محلي

    .المحلية قادر على النهوض بمتطلبات العمل التنموي للهيئات

والتنمية التي  ح اإلصالصالح نظام الحكم المحلي بموجب خطة أن الوزارة ماضية في إكما 

تحفيز الهيئات المحلية و ، حيث أن هذه اإلجراءات تأتي بهدف تعزيز2004منذ عام  إقرارهاتم 

  ).رام اهللا/ وزارة الحكم المحلي( أدائهاعلى تحسين وتطوير 

  :أساسيةعتمد على ثالث ركائز وتطوط العامة للنظام الجديد، الخ

                تاريخيـة  ووجود معالم  تعتمد على ميزات طبيعية منها عدد السكان والموقع الجغرافي،: األولى

  .وغيرها في المدينة وأثرية

نسـبة مـن    أكثرالمحلية وهي التي ستحصل على  الهيئات أداءتعتمد بشكل رئيسي على : الثانية

  .عدد النقاط

  .داخل الهيئة المحليةللمواطن  العامة تتوفير الخدماى مد تعتمد على: الثالثة

نظام وأن هذا ال إلى أعلى وبالعكس أسفلديناميكي ومتحرك من هو النظام الجديد نظام و

وتحفيز وتطوير للعمل فـي   توجيه أداهبل يعتبر   لتصنيف الهيئات المحلية فحسب، أداةال يشكل 

وليس كما كـان فـي    تقييم الهيئات المحلية كل سنتين، الهيئة المحلية، وبموجب هذا النظام سيتم

  .نظرية معايير التقييم هي معايير علمية قابله للقياس وال تعتمد على توجهاتو ،سابقالنظام ال
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تطبيقـه   إمكانيةمن البلديات، بهدف فحص  مختارةتطبيقه على عينه  المقترح سيتم النظامو     

 .2009 /شـباط / 9 )إسـراج  -شبكة اإلسراء والمعراج ( .قبل اعتماده ومالئمته للواقع وذلك

http://www.israj.net  

 الهيئات المحلية الفلسطينية عدد -4

  .2011التصنيف الحديث للهيئات المحلية والذي اعتمد في نيسان يبين جدول 

مجلس  المحافظة

  بلدي

مجلس

  محلي

مجلس

  قروي

لجنة 

  مشاريع
  المجموع  مخيم

  59  1  22  23  0  13  جنين

  14  1  5  5  0  3  طوباس

  25  2  1  10  0  12  طولكرم

  55  3  0  43  0  9  نابلس

  34  0  17  12  0  5  قلقيلية

  18  0  0  9  0  9  سلفيت 

  72  4  2  48  0  18  رام اهللا والبيرة

  10  2  0  5  2  1  أريحا األغوار

  30  1  1  17  10  1  القدس

  35  3  3  19  0  10  بيت لحم 

  56  2  17  20  0  17  الخليل 

  5  1  0  0  0  4  شمال غزة 

  5  1  0  0  0  4  غزة

  11  4  0  0  0  7  دير البلح

  8  1  0  0  0  7  خانيونس  

  4  1  0  0  0  3  رفح

  411  27  68  211  12  123  المجموع

  .2011وزارة الحكم المحلي في نيسان : المصدر
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  عدد الهيئات المحلية الفلسطينية سابقا

 121ها إلى وفقا لنوع وزعفلسطينية تتمحلية هيئة  537حوالي  بلغ عدد الهيئات المحلية

فقا لمسح التجمعـات  ذلك وع، ويراأو لجان مش اقروي امجلس 355، و امحلي اسلمج 12 بلدية، و

البلديات الفلسـطينية  تقسم . 2008لإلحصاء، الفلسطيني الجهاز المركزي الصادر عن  السكانية

افظات الفلسطينية أما الفئة الرئيسة في المحالتي تضم المدن ) أ(فئة  وهي البلدياتأربع فئات إلى 

المدن التي ) ج( الفئة ألف نسمة في حين تشمل 15ها عن سكان فتشمل المدن التي يزيد عدد) ب(

قل التي يالتي تضم البلديات ) د(فئة الوأخيرا ألفا،  15بين خمسة آالف إلى  يتراوح عدد سكانها

  .)5ص ،2009، صبري ( ةنسمآالف  5 عدد سكانها عن

  ت ومهام الهيئات المحلية مسؤوليا -5

 1997لعـام   )1(رقـم   المحلية الفلسـطينية  لهيئاتقانون امن ) 15(حددت المادة رقم 

المحلية  وظيفة حول الهيئات عشرينسبع وحوالي  على ،الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية

  : ومن أهمها وصالحية القيام بها الفلسطينية

 .إنشاء وصيانة الطرقة والتخطيط الهيكلي والبنية التحتي .1

 . ترخيص المباني ومراقبتها .2

ألية استعماالت أخرى وتعيين مواصفات لوازمها  إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو .3

كالعدادات والمواسير، وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل االشتراك فيها ومنع تلويـث  

 .الينابيع واألفنية واألحواض واآلبار

كان بالكهرباء وتحديد أسعار االستهالك وبدالت االشتراك بما ال يتجاوز الحـد  تزويد الس .4

 .  األعلى المحدد من الوزارة

 . إنشاء شبكات الصرف الصحي والمراحيض العامة وإداراتها ومراقبتها .5
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 . تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع فيها .6

 .رقابة عليهاتنظيم الحرف والصناعات وال .7

 .والمحالت العامة والمنازل ونقلها وإتالفها وتنظيم ذلكجمع النفايات الصلبة من الشوارع  .8

والمـواد الغذائيـة     ضمنها الرقابة على المسـالخ ابة على الصحة العامة وتنظيمها وبالرق .9

  .والمستشفيات والمؤسسات الصحية

  .ك السباحة العامةَرإنشاء الساحات والمنتزهات وبِ .10

 . إنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية مثل المتاحف والمكتبات العامة والنوادي وغيرها .11

إدارة أموال ممتلكات الهيئة العامة وإقامة األبنية الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها لمـدة ال   .12

 . تزيد عن ثالث سنوات وقبول الهدايا والوصايا والتبرعات

  .تنظيمهاواللوحات العامة و اإلعالناتمراقبة  .13

 وسـمح  شـطة ألنغيرها مـن ا بالقيام ب ةالمحلي للهيئاتالقانون  سمحباإلضافة إلى ذلك 

مهام الهيئات المحلية لكن شريطة التنسيق مـع هـذه    بتولي بعض األخرى الحكومية ألطرافل

مجموعـة  ب القيامية ل الهيئات المحلية الفلسطينوهذا يدل على أن القانون الفلسطيني خّو. الهيئات

وعددها من هيئة إلـى   طريقة القيام بهذه المهامشطة لكن تختلف ألنواسعة من المهام واوتنوعة م

   ).6 -5ص ،2009، صبري( أخرى بناءاً على الكثير من العوامل
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  نيالمبحث الثا

  موارد الهيئات المحلية

  : موارد الهيئات المحلية. 1

إن المعلومات . نين المتعلقة بها مصادر ايرادات هيئات الحكم المحلي والتشريعات والقوا

حيث أن القوانين . المتوفرة في الجدول تعود إلى القوانين والتشريعات السائدة في الضفة الغربية

  .األردنية ما زالت سارية في الضفة الغربية حواللوائ

  مصادر ايرادات هيئات الحكم المحلي   1-1الجدول 

ئحة ذات الال -القانون   مالحظات مصادر اإليرادات

  العالقة

  )وزارة المالية ( إيرادات هيئة الحكم المحلي التي يتم جبايتها من قبل الحكومة المركزية  - 1

تقوم وزارة المالية بجمع ذلك من خالل البلديات   ضريبة األمالك  •

  منها بالبلديات التي تحصلها% 90وتحدد 

 11القانون األردني رقم 

   1954لعام 

المالية بجمع ذلك من خالل هيئات  تقوم وزارة  رخص المهن •

من اإليرادات % 90الحكم المحلي وتحدد 

  لهيئات الحكم المحلي حيث يتم جمعها

القانون األردني للمهن 

لعام  89والصناعات رقم 
1966   

  تحويالت من الحكومة المركزية - 2

رسوم النقل على  •

الطرق 

  والغرامات

من ايرادات  رسوم رخص المركبات % 50

ت مخالفات المرور التي تجمعها الشرطة وغراما

تخصص لهيئات الحكم المحلي من قبل وزارة 

المالية بناء على توصيات وزارة الحكم المحلي 

  وقرار مجلس الوزراء 

قانون الهيئات المحلية 

 1997لعام  1رقم 

  )  26و  25المواد (

التحويالت  •

  الطارئة 

ئة تحدد لهيئات الحكم المحلي في المواقف الطار

كما يحددها مجلس الوزراء وبناء على توصيات 

  الحكم المحلي  ةوزار

  ال ينطبق

  رسوم هيئة الحكم المحلي التي يتم جمعها من قبل هيئات الحكم المحلي - 3

رسوم رخص  •

  البناء 

البلديات التي تصدر رخص البناء تجمع الرسوم  

اما المجالس القروية تجمع عموالت رخص 

مع الرسوم من قبل مديريات البناء بينما يتم ج

  الحكم المحلي 

الئحة وزارة الحكم 

المحلي  رسوم رخص 

  1996البناء الموحد لعام 
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إيجارات  •

الممتلكات 

  العامة

هيئات الحكم المحلي تجمع اإليجارات من  •

  تأجير ممتلكاتها

القانون األردني 

للمؤجرين والمستأجرين 

   1953لعام 

رسوم الحرف  •

  والصناعات 

هيئات الحكم المحلي تجمع الرسوم من الحرفيين 

واألعمال التجارية ويتم جمعها أيضا من قبل 

  وزارة المالية

القانون األردني للحرف 

لعام  16والمهن رقم 
1953   

الحكم  ةالئحة وزار  بشكل رئيسي تقوم البلديات بجمع هذه الرسوم  رسوم اليافطات  •

المحلي حول اإلعالنات 

حلية لعام لدى الهيئات الم
1997   

رسوم األسواق  •

  العامة

أسواق ( البلديات التي تؤسس األسواق العامة 

  تجمع الرسوم ) الجملة 

قانون الهيئات المحلية 

المادة ( 1997لعام  1رقم 

إعطاء هيئات ) ب  15

الحكم المحلي صالحية 

( لتشغيل االسواق العامة 

  )الجملة 

كة تجمع الرسوم البلديات أو المجالس المشتر  رسوم اخرى •

  مقابل خدماتها 

  اللوائح ذات العالقة

  رسوم الخدمات التي يتم جمعها من قبل هيئات الحكم المحلي - 4

هيئات الحكم المحلي تجمع الرسوم من   رسوم المياه •

المستفيدين وتحولها لشركة المياه اإلسرائيلية وقد 

يكون هناك فائض لهذه العملية يصبح من 

  كم المحليايرادات هيئات الح

قانون الهيئات المحلية 

المادة  1997لعام  1رقم 

ب حول إعطاء  15

هيئات الحكم المحلي 

الصالحية لتوفير خدمات 

  المياه

رسوم  •

  الكهرباء 

هيئات الحكم المحلي تجمع الرسوم من 

المستفيدين وتحولها لشركة الكهرباء اإلسرائيلية 

 لكن هناك فائض لهذه العملية يصبح من ايرادات

  هيئة الحكم المحلي

 1قانون الهيئات المحلية رقم  

ب  15المادة  1997لعام 

حول إعطاء هيئات الحكم 

المحلي الصالحية لتوفير 

  خدمات الكهرباء وتوزيعها

        اإلسرائيلي الشيكل: الوحدة
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             :في الجدول التاليما كتتكون إيرادات الهيئة المحلية 

     **ت في الضفة وقطاع غزة مصادر إيرادات البلديا
  

  2006العام /البلديات  

  النسبة  اإلجمالي  د  ج  ب  أ

  %11,4 41,787,816 577,382 409,527 4,905,881  3,595,026  ضريبة األمالك

  %17 62,380,197 2,854,600 8,401,524 10,858,980  40,265,093 رسوم المهن والحرف

التحويالت من السلطة 

  الفلسطينية
7,340,586 4,255,565 2,056,650 1,079,182 14,731,983 4,1%  

  %6,2 22,584,517 706,607 1,518,584 4,843,296 15,516,030  إيرادات الممتلكات 

  %1 4,045,515 13,926 59,007 284,555 3,688,027  الغرامات

  %10 35,951,616 1,636,758 5,551,425 5,827,803 22,935,630 رسوم محلية أخرى

  %13 47,308,375 3,192,543 5,978,939 8,832,615 29,304,278  إيرادات الخدمات

  %5,3 19,548,498 11,716,115 2,458,360 6,872,813 8,501,210  إيرادات أخرى

  %32 118,793,632 0 1,474,677 3,530,170 113,788,785 القروض والتأمينات

 %100 367,132,149 11,777,113 27,908,693 50,211,678 277,234,665  إجمالي اإليرادات
  

  

  

  

  2007العام /البلديات  
  النسبة  اإلجمالي  د ج ب أ

  %8 32,717,170 802,040 394,234 7,829,305 23,691,591  ضريبة األمالك

  %12 52,925,544 2,037,069 4,971,228 9,449,611 36,467,636 رسوم المهن والحرف

التحويالت من السلطة 

  سطينيةالفل
13,632,657 3,840,643 6,351,191 1,077,253 24,901,744 6%  

  %8 34,100,900 754,952 1,966,360 5,005,620 26,373,968 إيرادات الممتلكات 

  %1 2,807,274 10,154 35,286 201,818 2,560,016  الغرامات

  %11 45,413,006 4,104,151 8,478,124 13,513,466 19,317,265 رسوم محلية أخرى

  %9 39,652,840 2,884,640 5,958,522 9,302,095 21,507,583  إيرادات الخدمات

  %5 22,288,512 1,285,051 2,225,935 8,109,721 10,567,805  إيرادات أخرى

  %40 172,898,203 954,616 693,098 4,034,055 167,216,434 القروض والتأمينات

 %100 427,705,193 14,073,978 31,073,978 61,286,334 321,334,955  إجمالي اإليرادات

  وزارة الحكم المحلي: المصدر** 



 54

  المحلي المالي المورد في توافرها الواجب الشروط. 2

  :يلي ما منها معينة شروط توافر يستدعي محلية مالية موارد تطوير إن

 صـفة  فيـه  فرتتـو  أن أي دائما ماليا مصدرا المحلية للمجالس المالي المورد يحقق أن .1

  .أخرى سنة في وينقطع سنة المحلية المجالس عليه تحصل ال بحيث االستمرارية

 مصـدرا  تمثل المهن رخص وعلى واألبنية العقارات على السنوية والرسوم والضرائب .2

 .للبلديات ومستمرا دائما

                  مـن  أنواع على فرضه يجب لذا أخرى، بعد سنة يزداد متطورا الَمصدر هذا يكون أن .3

 .أخرى بعد سنة عددها التي يزداد المتطورة النشاطات

     يرهـق  وال  المعيشة مستوى مع يتناسب أن أي الدفع على السكان قدرة مع يتناسب أن .4

 .كاِهلهم

 مـع  يتناسـب  بـل  القيمة، بنفس الطبقات كل من ُيجبى ال أن بمعنى بالعدالة فِصيتّ أْن .5

 .المختلفة الدخل مستويات

 .جبايةلا وسهل التقدير سهل يكون أن .6

 مـن  فيه النظر إعادة يمكن حيث بالمرونة، بموجبه المورد ُيجبى الذي النظام يتصف أن .7

 .أخرى إلى فترة

 .النشاطات من مختلفة أنواع على يعتمد أنه أي متنوعا، يكون أن .8

 العكـش، فـوزي  ( المحلـي  المجلـس  بها يوجد التي اإلجتماعية للبيئة مالئما يكون أن .9

  .)194 ص، 1999 ،وآخرون
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  المحلية للمجالس ذاتية تمويل مصادر تطوير وأهمية مزايا. 3

  المحلية للمجالس ذاتية تمويل مصادر تطوير مزايا

  :أهمها المزايا من العديد المحلية للمجالس يحقق ذاتية تمويل مصادر تطوير إن

  .النفس على االعتماد .1

            لتحسين التخطيط عملية في يساعد مما سلفاً ومعروفة مستقرة مالية موارد على الحصول .2

 .المجالس هذه خدمات

 السياسات هذه لتنفيذ الالزمة القرارات واتخاذ المجالس هذه سياسات رسم في االستقاللية .3

 .)196 ص، 1999 ،العكش، فوزي وآخرون( المجالس هذه أهداف تحقيق أجل من

  المحلية للمجالس ذاتية تمويل مصادر تطويرأهمية 

  :يلي ما المحلية للمجالس ذاتية تمويل مصادر تطويرتكمن أهمية 

 النمـو  أدوات أهـم  من الكفاءة أن ذلك المالية، المسائل في خصوصا الكفاءة نؤمِّتُ أنها .1

 األمـر  الشـعب  على أقرب المحلية الحكومة أن ذلك وتفسير اإلجتماعية، الرفاه وزيادة

 اإليـرادات  مـع  تتناسـب  ميزانيـات  وإعداد المحلية األولويات تحديد نم يمكنها الذي

  .المتاحة

 الخـدمات  تقديم المحلية للحكومة يتيح الذي األمر اإلعالم، تكاليف ضتخفّ  الالمركزية

 اسـتعدادا  أكثر الناس يكون وعندها. ويحتاجونه يفضلونه لما طبقا وكفاءة بسرعة الجمهور إلى

  ).4ص، 2003، االقتصادية اللجنة( القرار اتخاذ يةعمل في والمشاركة الخدمات تلك ثمن لدفع

 إلـى  الحكومـة  من التحويالت أو للتمويل تقليص أيُّ المحلي المالي االستقالل يعني وال

 مـن  لتمكينها المحلية للسلطات الدعم تقدم أن المركزية الحكومة على يتعين بل المحلية السلطات

 وخاصة والمعدات بالمواد تزودها أن عليها يتعين اكم المهرة، العمال من كافي عدد على اإلبقاء
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  ،2003، االقتصـادية  اللجنـة (والبشـرية  الرأسمالية الموارد في نقص من تعاني التي اتيالبلد

  .)49ص

 بتطـوير  يتعلـق  فيمـا  وخاصة الالمركزية، إلرساء مستدامة إستراتيجية أي وتستلزم"

 الضـريبة  بـين  الصـلة  توثيـق  أجل من اليالم االستقالل من كبيرة درجة األساسية، الهياكل

 جانب من للمساءلة الموظفين خضوع ويؤدي .المحلي المستوى على المقدمة والخدمة المفروضة

 دفع من التهرب تفادي في هاما دورا للبلدية المالية الشؤون إدارة في والشفافية الضرائب دافعي

  .)52ص  ،2003، االقتصادية اللجنة( "المحلي المستوى على الضرائب

  :وتنوعها المحلية الموارد تعدد أسس -4

 عـّدة  أمـور  إلى االختالف ويرجع آخر إلى مجلس من وتتنوع المحلية الموارد تختلف

  -:أهمها

  .تحقيقها إلى المحلي المجلس يسعى التي األهداف  -

  .هدف كل لتحقيق الالزمة الوسائل  -

المركزيـة فـي    تتتبعها الحكومةالتي  المعايير واُألسسوكذلك تعتمد هذه الموارد على 

  -:بة عن المجالس المحلية ومن هذه المعاييراتوزيع العوائد التي تقوم بجبايتها ني

  ).قريةبلدية أو (عدد السكان في الوحدة المحلية  -1

  .ة المحلية في جلب اإليراد للدولةمدى مساهمة هذة الوحد -2

ة مثل وضع تاريخي، أو سياحي أو سياسي معين إذا كان لهذه الوحدة مركز ذو أهمية خاص -3

فمدينة القدس مثال تتميز عن غيرها من المدن ألهميتها الخاصة، لذا فيجب تخصيص عوائد 

  .لها أكثر من غيرها من المدن
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إذا كان يترتب على الوحدة المحلية مسؤولية عامة ذات طابع محلي، مثـل وجـود جامعـة     -4

المـواطنين   هلى المدينة مسؤولية عامة لـيس تجـا  س ُيرتّب عالنجاح الوطنية في مدينة نابل

تحتاج إلى موارد مالية أكثر  لذا. للقاطنين خارج المدينة كذلكالقاطنين في المدينة فحسب بل 

  .من تلك التي ال يوجد بها جامعة

وبشكل عام يمكننا القول أن أسس تعدد وتنوع الموارد المالية للمجالس المحليـة يعتمـد   

شروعات وأنواع الخدمات والم ا، وحاجة سكانها للمرافق العامة،د سكانها، ودرجة نموهعلى عد

منها، وبناء عليه تقوم هذه الوحدات المحلية بفرض أنواع مختلفة مـن   والمرافق العامة المطلوبة

 ت واقتراض من جهات محلية وأجنبيةوتسعى للحصول على هبات ومساعدا .الضرائب والرسوم

-190 ص، 1999 ،العكش، فوزي وآخرون( خدمات للجمهورمشاريعها وتقديم  يذمن أجل تنف

191(.  

  المحلية المالية للهيئات الالمركزية أهمية. 5

 استقالل يوجد ال المالي االستقالل بدون أنه إذ الالمركزية، أنواع أهم من النوع هذا ُيعد

 تقدم التي األجهزة أو المحلية لطاتالس بقدرة الالمركزية الترتيبات من النوع هذا ويتعلق. إداري

 ينتلقّالُم المواطنين من مباشر بشكل سواء الخدمات، هذه عن مالية عوائد جباية على الخدمات،

  .المركزية الحكومة من لةالمحّو خصصاتالُم طريق عن مباشر غير بشكل أو الخدمات لهذه

  :أشكال عّدة المالية الالمركزية وتأخذ

  .المواطنين إلى تقدمها التي الخدمات ثمن يتلقّ وأ الذاتي التمويل  -

                 التـي  للخـدمات  عينيـاً  مقـابالً  يقدمون الذين الخدمات متلقي مع بالتعاون المشترك التمويل -

  .عليها يحصلون

  .بها واالتجار العقارات تملك خالل من المالي المردود زيادة  -

  .المحلية الهيئات لحساب المركزية لسلطةا قبل من الضرائب تحويالت  -
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    .الخاصة أو منها الحكومية سواء والمنح القروض  –

            دعم الموارد المحلية. 6

إن دعم المصادر الذاتية للموارد المحلية مسألة في غاية األهمية، وذلـك لوضـع حـد     

تصل في معظم الدول العربية العتماد الوحدات المحلية على اإلعانات الحكومية المركزية والتي 

، مما يؤدي إلى انتقاص حرية الوحدات المحليـة واسـتقاللها فـي ترتيـب     %80إلى أكثر من 

  .األولويات والمشروعات التي تهم المجتمعات المحلية

ولتنمية الموارد المالية المحلية،  فإنه يجب إعطاء الوحدات المحلية سلطات أوسع فـي  

اتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة يتم إعدادها واعتمادها علـى  الحصول على إيراداتها الذ

فاق العام، وتطوير القدرات الفنية واإلداريـة للعـاملين، وإعـداد    نإلالمستوى المحلي، وترشيد ا

الدراسات االقتصادية والفنية للمشروعات لتجنب عدم استكمالها أو عدم االسـتفادة منهـا بعـد    

وتنظـيم الجهـود    المخزون الراكد، وتهيئة المناخ المناسب لالستثمار، والتخلص من   إنهائها،

  .الذاتية لألفراد والقطاع الخاص

عن طريق توسيع صالحيات الوحدات المحلية كما يمكن دعم الالمركزية المالية أيضا، 

  ). 425ص ، 2005الطعامنة وآخرون، ( في فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزية

ولكن إدارتها تعاني من عدم   مصادر تمويل البلديات، أكبراألمالك هي من  إن ضريبة

فـاق  ألنالعدالة فيما يختص بتقدير القيمة اإليجارية وأن حصيلتها ضئيلة كمصدر رئيس لتمويل ا

يمكن نقل مهّمة تخمين وتحصـيل الضـريبة   نحو تصويب إدارة تلك الضريبة  وكخطوة . العام

  .)75ص، 2005، وآخرون الطعامنة(لراغبة في ذلكالمقررة إلى البلديات ا

 رسالة إلى الرئيس محمود عباس عن الهيئات المحلية الفلسطينية . 7

من المفيد يا : "هذا نصهاُوّجهت هذه الرسالة للرئيس بمناسبة إعالن حكومة وحدة وطنية 

حيوي أال وهـو  سيدي، التذكير أن كتب التكليف للحكومات السابقة لم تتضمن هموم قطاع هام و
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يتضـمن كتـاب    نأمـل أن . األسئلة األهم لم يتم اإلجابة عليها حتـى اآلن . قطاع الحكم المحلي

  :ها رئاسيا لإلجابة على األسئلة اآلتيةالتكليف للحكومة القادمة توّج

    :كما وردا هماوللرئيس  نالسؤا َدَروفيما يختص بالهيئات المحلية َو

  وازنة العامة؟ مهيئات المحلية في الما هي حصة ال: )الرابع(السؤال 

، نرغـب  %3حصة للهيئات المحليـة قيمتهـا    2003تضمنت الموازنة العامة للعام " 

  ." الهيئات المحلية توزيعها علىي فبزيادتها وتطوير آلّيات شفّافة 

  ؟كيف تتصرف وزارة المالية بودائع الهيئات المحلية : )الخامس( السؤال

من قانون الهيئات  26لية ضرائب لصالح الهيئات المحلية وفقا للمادة ي وزارة الماتْجبِ"  

نرغب أن يتضمن كتـاب  .  "أمانات للهيئات المحلية" ى هذه الضرائب سّمتُ 1974المحلية لسنة 

، جريـدة الحيـاة  ( "التكليف إلزام الحكومة باألمانة وردها إلى أصحابها في الوقـت المناسـب  

 ).6، ص17/9/2006 .فلسطين
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  الرابع الفصل

  واإلجراءات الطريقة

 الدراسة اتوإجراء ومتغيرات وأداه وعينة ومجتمع لمنهج عرضا الفصل هذا يتضمن

  .بذلك بيان يلي وفيما اإلحصائية والمعالجات

  :الدراسة منهج .1

  .الدراسة أغراض يناسب األسلوب وهذا الميداني الوصفي المنهجتم استخدام 

  :الدراسة مجتمع .2

أ و (  بلـديات  في اإلدارية الشؤون وقسم المالية قسم موظفي من الدراسة مجتمع تكون

  .الغربية الضفة في )ب

  :راسةالد عينة .3

أ و (  بلـديات  فـي  اإلدارية الشؤون وقسم المالية قسم موظفي منالدراسة  عينةتكونت 

  .شخص )138( قوامهاوالعينة  العشوائية بالطريقة اختيارهم وتم الغربية، الضفة في )ب

  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمليبين  )1( الجدول

 طبيعة العمل التكرار % المئويةالنسبة
 مدير 10 7.2%

 رئيس قسم 16 11.6%

 محاسب 41 29.7%

 صندوق أمين 10 7.2%

 بيانات مدخل 45 32.6%

 يرسكرت 9 6.5%

 تنظيم مراقب/مساح 7 5.1%

 المجموع 138 100%
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  عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرةتوزيع يبين  )2( الجدول

 سنوات الخبرة التكرار % المئوية النسبة

 سنوات 5ن اقل م 39 28.3%

 سنوات 10- 5من  55 39.9%

 سنوات 10 من أكثر 44 31.9%

 المجموع 138 100%

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظةيبين  )3( الجدول

 المحافظة التكرار % المئويةالنسبة

 نابلس 12 8.7%

 رام اهللا 38 27.5%

 جنين 22 15.9%

 طوباس 8 15.8%

 قلقيلية 17 12.3%

 سلفيت 8 5.8%

 طولكرم 15 10.9%

 الخليل 14 10.1%

 لحم بيت 4 2.9%

 المجموع 138 100%

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير تصنيف البلديةيبين  )4( الجدول

 تصنيف البلدية التكرار % المئويةالنسبة

 فئة أ 120 87%

 فئة ب 18 13%

 المجموع 138 100%
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  راسة حسب متغير العمرتوزيع عينة الديبين  )5( الجدول

 العمر التكرار % المئوية النسبة

 سنة 30اقل من  36 26.1%

 نةس 40- 30بين  58 42%

 سنة 50- 41بين 34 24.6%

 سنة 60- 51بين 10 7.2%

 المجموع 138 100%

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمييبين  )6( الجدول

 لميالمؤهل الع التكرار % المئوية النسبة

 ثانوية 21 15.2%

 دبلوم 35 25.4%

 بكالوريوس 74 53.6%

 ماجستير 8 5.8%

 دكتوراه 0 0%

 المجموع 138 100%

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصصيبين  )7( الجدول

 التخصص التكرار % المئوية النسبة

 علوم مالية 17 12.3%

 محاسبة 47 34.1%

 علوم إدارية 39 28.3%

 أخرى 35 25.4%

 المجموع 138 100%

  :أداة الدراسة .4

والدراسات السابقة  محاسبيعلى األدب ال اإلطالعبتطوير أداة الدراسة بعد  ةقامت الباحث

  .الدراسةالخاصة بموضوع 
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  :صدق األداة .5

من صدق األداة من خالل عرضها على عدد من المحكمـين مـن ذوي    ةتأكدت الباحث

  .بصالحية أداة الدراسة ونموأشار المحك الخبرة واالختصاص

  :داةاألثبات  .6

بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل االتساق الـداخلي كرونبـاخ ألفـا     ةقامت الباحث

)Alpha Chronbach  (وبلغ معامل الثبات)وهو معامل ثبات جيـد يفـي بـأغراض    ) 0.71

  .الدراسة

  :الدراسة إجراءات .7

  :التالية الخطوات وفق الدراسة إجراء تم لقد

  .النهائية بصورتها الدراسة أداة إعداد

  .الدراسة عينة أفراد تحديد

  .االستبانة توزيع

 إحصـائياً  ومعالجتها اآللي الحاسب إلى وإدخالها وترميزها العينة أفراد من االستبانة تجميع

ــتخدام ــامج باس  SPSS( )Statistical Packages for the Social( اإلحصــائي البرن

Sciences( الدراسة لهذه الالزمة اإلحصائية معالجاتال إلجراء..  

  الدراسة متغيرات .8

  :التالية المتغيرات الدراسة تضمنت

  :المتغيرات المستقلة-1

 .)سنوات10من  أكثر 10-5من  5اقل من ( وله ثالث مستويات :عدد سنوات الخبرة
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سـلفيت،  وقلقيليـة،  و طوبـاس، و جنـين، ورام اهللا، و نابلس،(مستويات وله تسع  :مكان العمل

 .)بيت لحمو الخليل،وطولكرم، و

 .)فئة بوفئة أ، ( نوله مستويا :تصنيف البلدية

بـين  وسـنة،   50-41بين وسنة،  40-30بين وسنة،  30اقل من (وله أربع مستويات  :رالعم

 .)سنة  51-60

ماجسـتير،  وبكـالوريوس،  ودبلـوم،  وثانويـة عامـة،   (وله خمس مستويات  :المؤهل العلمي

 .)دكتوراهو

 .)أخرىوعلوم إدارية، ومحاسبة، وعلوم مالية، ( وله أربع مستويات  :التخصص

 أسـئلة  على الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات على وتشتمل :التابعة المتغيرات-2

 ضـريبة  إلدارة مسـؤولية  الغربيـة  الضفة في) ب أ،( بلديات جاهزية بمدى المتعلقة االستبانة

  .المهن ورخص األمالك

 :اإلحصائية المعالجات .9

  :استخدم في هذه الدراسة عدد من األساليب اإلحصائية وهي

  .المئوية والنسب المتوسطات التكرارات و -1

  .مستقلتين لمجموعتين) ت(اختبار -2

  .األحادي التباين تحليل اختبار -3

  .ألفا الثبات معامل اختبار -4
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  الخامس الفصل

  الدراسة نتائج وتحليل عرض

  

  النتائج ضعر .1

  الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج .2

 الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج .3

 النتائج تحليل .4

 المقابلة أسئلة .5

 الدراسة توصيات .6
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  الخامس الفصل

  الدراسة نتائج وتحليل عرض

 الغربيـة  الضفة في) ب و أ( بلديات جاهزية مدى على التعرفإلى  الدراسة هذه هدفت

 متغيـرات  دور علـى  التعرف إلى هدفت كما المهن، ورخص األمالك ضريبةية إلدارة مسؤول

 وبعـد  ثباتها، ومعامل صدقها، من التأكد وتم استبانه تطوير تم الدراسة هدف ولتحقيق الدراسة،

 الرزمـة  باسـتخدام  إحصـائيا  ومعالجتهاللحاسوب  وإدخالها ترميزها تم االستبانات جمع عملية

     .(SPSS)تماعيةاالج للعلوم اإلحصائية

 ضـريبة إلدارة مسـؤولية   الغربية الضفة في) بو  أ( بلديات جاهزية مدى نسبة إن

 .مرتفعة نسبة وهي%) 71.5( المهن ورخص األمالك

  .أسئلتها لتسلسل تبعاً الدراسة نتائج يلي وفيما

  .الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج :أوال

 األمـالك  ضـريبة  إلدارة مسـؤولية  بيةالغر الضفة في) ب و أ( بلديات جاهزية مدى

   .المهن ورخص

المتوسطات والنسب المئوية والتقدير  ةدراسالفي هذه  خدماستُوللتحقق من سؤال الدراسة 

  :اآلتي

  .جدا قليلة درجة)  فاقل% 20(

  .قليلة درجة%) 40 أقل وحتى% 20 من(

  .متوسطة درجة%) 60 أقل وحتى% 40 من(

  .مرتفعة ةدرج%) 80 أقل وحتى% 60 من(

  )2009الحلو، محمود ( .جدا مرتفعة درجة) فأكثر% 80 من(



 68

   بلـديات  جاهزيـة  مدى على فقرات من فقرة لكل تبعا المئوية والنسب المتوسطات )8(الجدول

  .المهن ورخص األمالك ضريبة مسؤولية إلدارة الغربية الضفة في) ب أ،(

 االنحراف المتوسط الفقرة رقمال
النسبة 

 المئوية
 قديرالت

 متوسطة %55.07 1.34 2.75 .المالية وزارة في األمالك ضريبة بقاء تؤيد 1س

  2س
 ضـريبة  إدارة تـّولي  فـي  راغبـة  البلدية

 .األمالك
 مرتفعة 69.12% 1.19 3.46

 3س
 ضـريبة  تحصـيل  صـالحية  تحويـل  تؤيد

 .البلدية إلى مباشرة األمالك
 مرتفعة 72.61% 1.23 3.63

 مرتفعة %76.20 1.11 3.81 .المهن رخص ارةإد في راغبة البلدية 4س

 مرتفعة %79.28 1.10 3.96 .المهن رخص إدارة على قادرة البلدية 5س

 مرتفعة %77.79 1.14 3.89 .المهن رخص بإدارة البلدية قيام تؤيد 6س

 مرتفعة %74.60 1.29 3.73 .ومتطورة حديثة لديكم الحاسوب أجهزة 7س

 مرتفعة %75.22 1.10 3.76 .الحاسوب ستخداما في  كبيرة مهارات لديك 8س

 مرتفعة %67.25 0.92 3.36  األمالك ضريبة عن كبيرة معلومات لديك 9س

 مرتفعة %67.74 1.16 3.39 .للمكلفين بيانات قاعدة لديكم يوجد 10س

 11س
 تخمـين  علـى  قادرون موظفون لديكم يوجد

 .األمالك
 مرتفعة 70.43% 1.14 3.52

 12س
 بحوسـبة  للقيـام  مؤهـل  طاقم لديكم يوجد

 .الضريبة
 مرتفعة 71.88% 1.15 3.59

 مرتفعة %74.78 1.03 3.74  التحصيل لعمليات إجراءات  لديكم يوجد 13س

 مرتفعة %71.45 1.30 3.57 .متطور محاسبي برنامج لديكم يوجد 14س

 مرتفعة %71.01 1.20 3.55 .للمكلفين سجالت لديكم يوجد 15س

 16س

 بـدفع  األمـالك  أصـحاب  لتـزم ي أن تتوقع

 البلدية قيام حال في عليهم المترتبة الضريبة

  .الضريبة هذه بجمع

 مرتفعة 69.20% 1.09 3.46

 17س
 ضـريبة  إدارة علـى  قـدرة  أكثر البلديات

 .المالية وزارة من المهن ورخص األمالك،
 مرتفعة 70.29% 1.19 3.51

  عةمرتف  %71.41 19.68 3.57 العامالحسابيالمتوسط

  :ما يلي) 8( رقم الجدول من يتبين
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 األمالك ضريبة مسؤولية إلدارة الغربية الضفة في) ب أ،( بلديات جاهزية مدى نسبة إن

  . مرتفعة نسبة وهي%) 71.5( المهن ورخص

-10-9-8-7-6-5-4-3-2(والفقرات التي حصلت على تقدير مرتفعة هي بالترتيب 

11-12-13-14-15-16-17( 

    )1(فقط الفقرة حصلت على تقدير متوسطة هي والفقرات التي 

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

  :جاء هذا القسم الختبار فرضيات الدراسة وفيما يلي توضيح لذلك

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

في مدى جاهزيـة  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير  إلدارة مسؤوليةفي الضفة الغربية ) ب و أ( بلديات

  .طبيعة العمل

 ن األحاديالتباي تحليل اختبار ةدراسالفي هذه  استخدم ،الصفرية الفرضية هذه ولفحص

)One Way ANOVA( الجدولين في نتائجه تظهر والتي )ييناآلت) 10 ،9:             
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  الحسابية حسب متغير طبيعة العملالمتوسطات  )9( الجدول

 طبيعة العمل المتوسط
 مدير 3.29
 رئيس قسم 3.24
 محاسب 3.34
 صندوق أمين 3.42
 بيانات إدخال 3.84
 سكرتير 3.97
 تنظيم مراقب/مساح 3.62
 المتوسط العام 3.55

، وبلـغ  )3.97 – 3.24(إلى أن متوسطات طبيعة العمل تتراوح بين ) 9(يشير الجدول 

  ).3.55(المتوسط العام لجميع فئات طبيعة العمل 

  العمل طبيعة لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج )10( الجدول

مستوى *

 الداللة
)ف( قيمة

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
  التباين مصدر

0.028* 2.449 

 المجموعات بين 9.113 6 1.519

0.620 
 المجموعات لداخ 76.895 124

 المجموع 86.009 130

    (α = 0.05)الداللة  مستوى عند احصائياً دالة* 

 أ( بلديات جاهزية مدى في ةإحصائي ذات داللة فروق توجد انه )10( الجدول من يتضح

 طبيعـة  لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و

  ).0.05( من أصغر α توى الداللةمس ألن وذلك العمل

شـيفيه   اختبـار  مااستخد، تم العمل طبيعة مستويات أي لصالح الظاهرة الفروق ولتحديد

  توضح ذلك) 11(، ونتائج الجدول البعديةللمقارنة 
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  نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، بين متوسطات فئات طبيعة العمل) 11(الجدول 

رئيس مدير طبيعة العمل

 قسم

أمينمحاسب

 صندوق

إدخال 

 بيانات

/ مّساح سكرتير

 مسؤول تنظيم

 0.328-*0.684- *0.551- 0.131- 0.048- *0.050   مدير

 0.378- 0.734- 0.601- 0.181- 0.099-    رئيس قسم

 0.279- 0.636- 0.503- 0.082-    محاسب

 0.197- 0.553- 0.420-     أمين صندوق

 0.223 0.133-       إدخال بيانات

 0.356-       سكرتير

مسؤول /مساح 

        تنظيم

    (α = 0.05)الداللة  مستوى عند إحصائياً دالة* 

  :إلى )11( الجدول يشير

 في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

ك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمال) ب و أ(

  .طبيعة العمل بين المدير ورئيس القسم ولصالح المدير

 في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  ) ب و أ(

  .مدخل البيانات ولصالح مدخل البياناتطبيعة العمل بين المدير و

 في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05( ى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو - 

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  ) ب و أ(

  .طبيعة العمل بين المدير والسكرتير، ولصالح السكرتير
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  :الثانيةمتعلقة بالفرضية النتائج ال

في مدى جاهزيـة  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير ) ب و أ( بلديات

  .سنوات الخبرة

ـ الفي هـذه   استخدم ،الصفرية الفرضية هذه ولفحص  التبـاين  يـل تحل اختبـار ة دراس

  :ييناآلت) 13 ،12( الجدولين في نتائجه تظهر والتي) One Way ANOVA(األحادي

  المتوسطات  الحسابية حسب متغير سنوات الخبرة )12( الجدول

 سنوات الخبرة المتوسط

 سنوات 5اقل من  3.55

 سنوات 10- 5من  3.56

 سنوات 10 من أكثر 3.55

 المتوسط العام 3.55

 3.55إلى تقارب متوسطات فئات سنوات الخبرة، إذ كانت جميعهـا  ) 12(يشير الجدول 

  3.56أو 

  الخبرة سنوات لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج )13( الجدول

مستوى *

 الداللة
)ف( قيمة

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
 التباين مصدر

0.998 0.002 

 المجموعات بين 0.003 2 0.002

0.672 
 المجموعات داخل 86.006 128

 المجموع 86.009 130

       α = (0.05) مستوى الداللة عند احصائياً دالة* 
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   بلـديات  جاهزيـة  مـدى  في إحصائيا دالة فروق توجد ال انه )13( الجدول من يتضح

 يـر لمتغ تعـزى  المهـن  ورخص األمالك ضريبة مسؤولية إلدارة الغربية الضفة في) ب و أ(

  ).0.05( من أكبر مستوى الداللة ألن وذلك ،الخبرة سنوات

  :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

في مدى جاهزيـة  ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير ) ب و أ( بلديات

  .عملمكان ال

 األحـادي  التباين تحليل اختبارة دراسالفي هذه  استخدم ،الصفرية الفرضية هذه ولفحص

)One Way ANOVA( الجدولين في نتائجه تظهر والتي )ييناآلت) 15 ،14:  

  حسب متغير مكان العمل المتوسطات الحسابية )14( الجدول

 مكان العمل المتوسط
 نابلس 3.54
 رام اهللا 4.01
 جنين 3.77
 طوباس 3.26
 قلقيلية 3.86
 سلفيت 4.23
 طولكرم 3.38
 الخليل 2.10
 لحم بيت 2.16
 توسط العامالم 3.55

، وقد )4.23 – 2.10(أن متوسطات فئات مكان العمل تتراوح بين ) 14(يشير الجدول 

  3.55بلغ المتوسط العام لفئات مكان العمل 
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  العمل مكان غيرلمت األحادي التباين تحليل نتائج )15( الجدول

مستوى *

 الداللة

 قيمة

 )ف(

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
 التباين مصدر

0.000* 22.804

 المجموعات بين 51.541 8 6.443

0.283 
 المجموعات داخل 34.468 122

 المجموع 86.009 130

       α = (0.05) مستوى الداللة عند إحصائياً دالة* 

   بلـديات  جاهزية مدى في ةإحصائيذات داللة  فروق توجد انه )15( الجدول من تضحي

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  ).0.05( من أصغر α مستوى الداللة ألن وذلك العمل،

 شـيفيه  اختبـار  مااستخدم مستويات مكان العمل، ت أي لصالح الظاهرة الفروق ولتحديد

  .يبين نتائج المقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان العمل) 16(للمقارنة البعدية، والجدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، بين متوسطات فئات مكان العمل: )16(الجدول 

 الخليل طولكرم سلفيت قلقيلية طوباس جنين رام اهللا نابلس 
بيت 

 لحم

 1.384* 1.440* 0.161 0.690- 0.316- 0.285 0.233-  0.470-*   لسناب

 1.853* 1.910* 0.631* 0.220- 0.154 0.755* 0.236    رام اهللا

 1.617* 1.674* 0.394* 0.457- 0.083- 0.518*     جنين

 1.099 1.155 0.124- 0.975- 0.601-*     طوباس

 1.700 1.757 0.477 0.374-       قلقيلية

 2.074 2.130 0.851       فيتسل

 1.223 1.279        طولكرم

 0.057-          الخليل

بيت 

 لحم
          

       α = (0.05) مستوى الداللة عند إحصائياً دالة* 
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  :إلى )16( الجدول يشير

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( مستوى الداللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة مسؤولية إلدارة الغربية الضفة في) ب و أ(

  .اهللا رام ولصالح اهللا ورام نابلس بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن خصور األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .نابلس ولصالح والخليل نابلس بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .لحم بيت الحولص  لحم وبيت نابلس بين العمل مكان

  بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .سلفيت ولصالح سلفيت و نابلس بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( اللةالد مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .اهللا رام ولصالح وطوباس اهللا رام بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية لضفةا في) ب و أ(

 .اهللا رام ولصالح وطولكرم اهللا رام بين العمل مكان

 بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 لمتغيـر  تعـزى  مهنال ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .الخليل ولصالح والخليل اهللا رام بين العمل مكان
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   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .لحم بيت صالحول لحم وبيت اهللا رام بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( مستوى الداللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .جنين ولصالح وطوباس جنين بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( لةالدال مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .جنين ولصالح وطولكرم جنين بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية ربيةالغ الضفة في) ب و أ(

 .جنين ولصالح والخليل جنين بين العمل مكان

 بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) بو  أ،(

 .جنين ولصالح لحم بيت و جنين بين العمل مكان

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 لمتغيـر  تعـزى  المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .قلقيلية ولصالح قلقيلية و طوباس بين العمل مكان

  :الرابعةالمتعلقة بالفرضية النتائج 

في مدى جاهزيـة  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير ) ب و أ( بلديات

  .تصنيف البلدية
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ـ الفي هـذه   استخدم الصفرية الفرضية هذه ولفحص  ت لمجمـوعتين  :اختبـار ة دراس

  ):17( الجدول يوضحها والنتائج ،) (Independent Samples -t- test .مستقلتين

  البلدية تصنيف لمتغير مستقلتين لمجموعتين) ت( اختبار نتائج )17( الجدول

 )ت( قيم )18= ن(  ب فئة )120= ن( أ فئة
مستوى 

 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 -2.576 0.011* 

3.48 0.82 4.03 0.57 

       α = (0.05) مستوى الداللة عند إحصائياً دالة*  

   بلـديات  جاهزيـة  مـدى  فـي  ذات داللة إحصائية فروق توجد انه )17(يشير الجدول 

 لمتغيـر  تعـزى  المهـن  ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

هي فـروق   الظاهرة والفروق). 0.05( من أصغر α لةمستوى الدال ألن وذلك البلدية، تصنيف

  .أعلى الحسابي متوسطها ألن )ب( الفئة من للبلديات تعزىجوهرية 

  :الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

في مدى جاهزيـة  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير في الضفة الغربية إلدارة مسؤ) بو  أ( بلديات

  .العمر

 اختبار تحليل التباين األحـادي  ةدراسالفي هذه  استخدم، الصفرية ولفحص هذه الفرضية

) Way ANOVA  One( الجدولين في نتائجه تظهر والتي )ييناآلت) 19، 18: 
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  المتوسطات الحسابية حسب متغير العمر )18( الجدول

 العمر المتوسط
 سنة 30اقل من  3.59
 سنة 40- 30بين  3.49
 سنة 50- 41بين 3.68
 سنة 60- 51بين 3.40
 المتوسط العام 3.55

، وبلـغ  )3.68 – 3.40(أن متوسطات فئات متغير تراوحت بـين  ) 18(يشير الجدول 

  )3.55(المتوسط العام لجميع فئات العمر 

  مرالع لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج )19( الجدول

مستوى 

 * الداللة
 )ف( قيمة

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
 التباين مصدر

  
0.703 

  
0.471 

 المجموعات بين 0.946 3 0.315

0.670 
 المجموعات داخل 85.063 127

 المجموع 86.009 130

                              )  α  =0.05(الداللة  مستوى عند احصائياً دالة*   

 بلديات جاهزية مدى في ةإحصائي ذات داللة فروق توجد ال انه )19( الجدول من يتضح

 لمتغيـر  تعـزى  المهـن  ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  ).0.05( من أكبر α مستوى الداللة ألن وذلك العمر،

  :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

في مدى جاهزية )  α  =0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توج

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير ) ب و أ( بلديات

  .المؤهل العلمي
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 :األحادي اختبار تحليل التباين ةدراسالفي هذه  استخدم، الصفرية ولفحص هذه الفرضية

)Way ANOVA One(  والتي تظهر نتائجه في الجدولين)تييناآل) 21، 20: -  

  حسب متغير المؤهل العلمي المتوسطات الحسابية )20( الجدول

 المؤهل العلمي المتوسط

 ثانوية 3.69

 دبلوم 3.51

 بكالوريوس 3.57

 ماجستير 3.25

 المتوسط العام 3.55

ت متغير المؤهل العلمي تراوحـت  لفئا إلى أن المتوسطات الحسابية) 20(يشير الجدول 

  ).3.55(، وبلغ المتوسط الحسابي لجميع فئات المؤهل العلمي )3.69 – 3.25(بين 

  العلمي المؤهل لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج )21( الجدول

مستوى 

 * الداللة

 قيمة

 )ف(

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
التباين مصدر

0.631 0.577 

0.386 3 1.157 
 بين

 المجموعات

0.668 
136 84.852 

 داخل

 المجموعات

 المجموع 86.009 130

         )α =0.05(الداللة  مستوى عند احصائياً دالة*   

 بلديات جاهزية مدى في إحصائيا ذات داللة فروق توجد ال نهأ )21( الجدول من يتضح

 لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة مسؤوليةإلدارة  الغربية الضفة في) ب و أ(

  ).0.05( من أكبر α مستوى الداللة ألن وذلك العلمي، المؤهل
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  :السابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  

في مدى جاهزية ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير في الضفة الغربية إلدارة مسؤولي) ب و أ(بلديات

  .التخصص

  :األحادي التباين تحليل اختبار ةدراسالفي هذه  استخدم ،الصفرية الفرضية هذه ولفحص

)One Way ANOVA(، ين الجدول في نتائجه وتظهر)اآلتيين) 23، 22: -  

  حسب متغير التخصص المتوسطات الحسابية )22( الجدول

 التخصص المتوسط
 علوم مالية 3.49
 محاسبة 3.49
 علوم إدارية 3.65
 أخرى 3.56
 توسط العامالم 3.55

) 3.49(إلى أن متوسطات فئات متغير التخصص تراوحـت بـين   ) 22(يشير الجدول 

  ).3.55(، وبلغ المتوسط العام لجميع فئات متغير التخصص )3.65(و

  التخصص لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج )23( الجدول

مستوى *

 الداللة

 قيمة

 )ف(

 متوسط

 االنحراف

درجات

 الحرية

مربعاتمجموع

 االنحراف
 التباين مصدر

0.847 0.270 

 المجموعات بين 0.545 3 0.182

0.673 
 المجموعات داخل 85.464 127

 المجموع 86.009 130

   )a =0.05(مستوى الداللة عند اًإحصائي دالة* 
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 بلديات جاهزية مدى في ةإحصائي ذات داللة فروق توجد ال انه )23( الجدول من يتضح

 لمتغيـر  تعـزى  المهـن  ورخـص  األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب أ،(

  ).0.05( من أكبر α مستوى الداللة ألن وذلك التخصص،

  الدراسة نتائجمناقشة 

  :ا، والنتائج المتفرعة عنهللدراسة األولى الفرضية نتائج مناقشة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  أنه على األولى الفرضية نصت

)α  =0.05 (في مدى جاهزية بلديات )ضـريبة   إلدارة مسـؤولية في الضفة الغربيـة  ) ب و أ

  ."األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير طبيعة العمل

لفحـص  ) 10(وفقاً للجدول رقم  العمل ةطبيع لمتغير األحادي التباين تحليل نتائجأشارت        

بين متغير طبيعة العمل ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص العالقة 

 الداللـة  مسـتوى  نألبين متغير طبيعة العمل ومدى جاهزية البلـديات   وجد عالقةت، أنه المهن

ائية على رفض الفرضية الصفرية، إذن هناك داللة إحص ،)0.05( من أقل القيمة وهذه) 0.028(

بين متغيـر   )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وهذا يؤكد على 

   .طبيعة العمل ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن

ة مسؤولية ومدى جاهزية البلديات إلدارطبيعة العمل ترى الباحثة أن ظهور عالقة بين   

ضريبة األمالك ورخص المهن  يعود إلى أن الموظف حسب طبيعة عملـه وبُحكـم ممارسـته    

، ولهـذا  لحيثياته المختلفة يستطيع إبداء رأيه في مدى جاهزية مكان عمله ألداء مهمة معين أم ال

ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص طبيعة العمل ظهر ارتباط بين 

  .المهن
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  :األولى الفرضية النتائج المتفرعة عن مناقشة

وباستخدام ) 11(له سبع فئات، وأظهرت النتائج وفقاً للجدول رقم طبيعة العمل إن متغير 

  -:اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، بين متوسطات فئات طبيعة العمل، ظهرت النتائج كما يلي

 في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05(الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  ) بو  أ(

  .طبيعة العمل بين المدير ورئيس القسم ولصالح المدير

يمكن تفسير ذلك، حيث كانت النتيجة لصالح المدير، أن المدير له القـدرة أكثـر مـن    

تحديد قدرة البلديات على القيام بمهمة إدارة الضريبة، ذلك أن رئـيس القسـم    رئيس القسم  في

  .يملك زمام األمور بما يختص بقسمه فقط وال يستطيع أن يعطي حكماً على مجمل األمور

  في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

دارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  في الضفة الغربية إل) ب و أ(

  .طبيعة العمل بين المدير ومدخل البيانات ولصالح مدخل البيانات

بحكـم   مدخل البيانات، أن مدخل البياناتيمكن تفسير ذلك، حيث كانت النتيجة لصالح          

لبلديات على القيام بمهمة إدارة في تحديد قدرة ا المديرطبيعة عمله لديه بيانات تفصيلية أكثر من 

  .الضريبة

 في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05( ى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو - 

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن تعزى لمتغيـر  ) ب و أ(

  .طبيعة العمل بين المدير والسكرتير، ولصالح السكرتير

بحكم طبيعة عملـه   السكرتير، أن السكرتيريمكن تفسير ذلك، حيث كانت النتيجة لصالح         

فـي تحديـد    المديرلديه بيانات تفصيلية أكثر عن جميع األمور المتعلقة بالبلدية بدرجة أكبر من 

  .قدرة البلديات على القيام بمهمة إدارة الضريبة
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  :الفرضية الثانيةمناقشة نتائج 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  أنه علىلثانية ا الفرضية تنّص

)α  =0.05 (ة بلدياتفي مدى جاهزي)في الضفة الغربيـة إلدارة مسـؤولية ضـريبة    ) بو  أ

  ." األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ـ  سنوات الخبرة لمتغير األحادي التباين تحليل نتائجأشارت           ) 13(اً للجـدول رقـم   وفق

بين متغير سنوات الخبرة ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك لفحص العالقة 

 نألبين متغير سنوات الخبـرة ومـدى جاهزيـة البلـديات      وجد عالقة، أنه ال تورخص المهن

علـى قبـول    إذن هناك داللة إحصائية  ،)0.05( من كبرأ القيمة وهذه) 0.998( الداللة مستوى

=  α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  الفرضية الصفرية، وهذا يؤكد عدم 

بين متغير سنوات الخبرة ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسـؤولية ضـريبة األمـالك     )0.05

   .ورخص المهن

 ليس بالضـرورة أن لـه الحكـم    متغير سنوات الخبرة أن ،يمكن تفسير ذلك          

  .الصحيح على أمر من األمور التي تتعلق بالعمل

  :الفرضية الثالثة مناقشة نتائج

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال"  أنه على لثةالثا الفرضية تنّص

)α  =0.05 (في مدى جاهزية بلديات )في الضفة الغربيـة إلدارة مسـؤولية ضـريبة    ) بو  أ

  ."لمتغير مكان العمل األمالك ورخص المهن تعزى

لفحـص  ) 15(وفقاً للجدول رقم  مكان العمل لمتغير األحادي التباين تحليل نتائجأشارت 

بين متغير مكان العمل ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص لعالقة ا

 الداللـة  ىمسـتو  نألبين متغير مكان العمل ومدى جاهزية البلـديات   وجد عالقة، أنه تالمهن

إذن هناك داللة إحصائية علـى رفـض الفرضـية     ،)0.05( من صغرأ القيمة وهذه) 0.000(
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بـين   )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  الصفرية، وهذا يؤكد 

  .ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهنمكان العمل متغير 

أن مكان العمل له خصوصيته وإمكانياته في تحديد مدى جاهزيته للقيام لك يمكن تفسير ذ

ألن هذا العامـل  من حيث إن كانت هذه البلدية أو تلك تقع في مدينة أم قرية بمهمة معينة أم ال، 

أثر في تمكن أفراد العينة من تحديد قدرة بلـدياتهم  مكان العمل  له أثر هام، فبالتالي كان لمتغير

  .مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن على إدارة

  :ثالثةال الفرضية النتائج المتفرعة عن مناقشة

وباستخدام اختبار شـيفيه  وقد ُأتبع تحليل التباين األحادي، بمقارنات ثنائية بين البلديات 

كمـا  ) 16(للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان العمل، ظهرت النتائج وفقاً للجدول رقـم  

  -:يلي

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( مستوى الداللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة مسؤولية إلدارة الغربية الضفة في) ب و أ(

  .اهللا رام ولصالح اهللا ورام نابلس بين العمل

ذلك بأن بلدية رام ) رام اهللا والبيرة( هذه النتيجة التي تتعلق بمحافظة رام اهللا تعزو الباحثة 

لتطبيق تجربة نقل ضـريبة األمـالك   ) (Pilotاهللا هي إحدى ثالث بلديات اتخذت نموذج رائد 

لثبوت تميزها وغـزارة     -ومنذ عامين ولكن المشروع لم ينفذ إلى اآلن -ورخص المهن إليها 

األمالك إلى اإليرادات العامة للضفة أنشطتها وإنجازاتها وكبر حجم مساهمتها من عوائد ضريبة 

على حد (وشفافية موازنتها والتي تقوم بنشرها في الصحف الرسمية،  ،الغربية حيث تبلغ النصف

التي أجرتها الباحثة مع مديرها المالي والذي أكد أن التحويالت من قبل  )نتائج المقابلة الشخصية

كاملة وشفافة مما جعلها في الطليعة من حيـث  وزارة المالية إلى البلدية هي تحويالت منتظمة و

  .المهن ورخص األمالك ضريبةالجاهزية إلدارة مسؤولية 



 85

وكذلك بلدية البيرة التي يشهد لها بإنجازاتها وتميزها حيث أنه بلغ الصرف على شـق   

ـ  ين وعبيد الطرق بالمدينة بقيمة ثالثة ماليين شيقل وأعيد تأهيل المسلخ البلدي بقيمة أربعة مالي

شيقل وقامت بشراء أراضي بقيمة أحد عشر مليون شيقل وتقوم البلديـة بصـرف التحـويالت    

ولديها اكتفاء ذاتي من الرسـوم  ) البنية التحتية(المتحصلة من ضريبة األمالك على نفس القطاع 

للصرف على النفقات اليومية والشهرية من رواتب وغيره من النفقات على الرغم أن التحويالت 

ارة المالية  بخصوص ضريبة األمالك ليست منتظمة وال شفافة وال أرقام حقيقية وأكـد  من وز

ومنـذ اللحظـة    المهن ورخص األمالك ضريبةإلدارة مسؤولية المدير المالي أن البلدية جاهزة 

  .الراهنة وأن لها القدرة على ذلك بما يحمله معنى القدرة من مدلوالت

تتميـز علـى   ) اهللا والبيرة بلدية رام(حافظة رام اهللا إن ما تم ذكره سابقا هو ما جعل م

ـ ( بلدية نابلس ليس لديها الرغبة  حيث أن ،من حيث الجاهزية بلدية نابلس رح بـه  حسب ما ص

   . في تولي مهمة إدارة الضريبة )المدير المالي ونائبه

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .نابلس ولصالح والخليل نابلس بين العمل

علـى الموقـع    اإلخبارية" معا"لوكالة ) حسب ما أفاد به مدير البلدية(  يمكن تفسير ذلك

 األمـالك المـواطنين لضـريبة    ديون أن http://hebron2007.maktoobblog االلكتروني

أمام ثقافة عدم الدفع التي يتبعها المواطن، جـراء  ، وماليين دينار 10 إلورخص المهن تتجاوز 

لذلك وفي ظل هذه الظروف المتعلقة  .بلديةالممارسات الخاطئة السابقة، تراكمت الديون عليهم لل

 .بالضريبة فال يوجد رغبة لدى البلدية في تولي مهمة إدارة الضريبة

 بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكـان  لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة ةإلدارة مسؤولي الغربية الضفة في) ب أ،(

  .لحم بيت ولصالح  لحم وبيت نابلس بين العمل
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 أ،(بلديات جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 العمل مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب

  .سلفيت ولصالح سلفيت و نابلس بين

) ب(تعزو الباحثة ذلك أن بلدية سلفيت على الرغم من أن تصنيفها يحمل إلى اآلن فئـة  

وذلـك أن البلـديات التـي تمثـل مراكـز      ). أ(فئة الإالّ أنها تعد وحسب القانون أنها بلدية من 

ة  حيـث قـال أحـد    أي أنها من القوة والقدر) أ(المحافظات يجب أن تصنف على أنها من فئة 

 " المدراء اإلداريين في البلدية والذي كان يعمل بوظيفة جابي لضريبة األمالك في البلدية سـابقا 

أن المواطنين ملتزمون ومنذ القدم بدفع الضريبة وكانوا يبادرون من تلقاء أنفسهم لدفع الضريبة 

لحبوب وموسـم قطـاف   حيث كانوا يدفعون له بعد مواسم اإلنتاج المعروفة مثل موسم حصاد ا

كمـا أن  الزيتون وان الجميع يعرفون بعضهم البعض األمر الذي يجعلهم كاألسـرة الواحـدة،   

الموطنين حسب قول المسؤول  كثيرو التردد على البلدية أكثر بكثير من تـرددهم علـى وزارة   

بتقـدم بلديـة    األمر الذي أسهم، "وأن البلدية لديها رغبة كبيرة في إدارة هذه الضريبةالمالية،  

سلفيت على نابلس وخاصة وكما ذكرتُ سابقا من أن بلدية نابلس ليس لديها الرغبة فـي تـولي   

 .المهن ورخص األمالك ضريبة إدارة مسؤولية

  بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ريبةض إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .اهللا رام ولصالح وطوباس اهللا رام بين العمل

ظـم مـن   تعزو الباحثة ذلك أنه من المعروف بالنسبة إلى بلدية طوباس أن السواد األع 

من قبل قوات اإلحتالل الصهيوني، أي أن حصيلة هذه الضريبة محدودة،  أراضيها تم مصادرته

إلى ما تم ذكره سابقاً في تحليل النتائج المتفرعة عن الفرضية الثالثـة بخصـوص   هذا باإلضافة 

 .محافظة رام اهللا



 87

  بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .اهللا رام ولصالح وطولكرم اهللا رام بين لالعم

أن بلدية طولكرم مع مسؤولي يمكن تفسير ذلك ومن خالل المقابلة الشخصية التي أجرتها الباحثة 

 األمالك ضريبةليس لديها الرغبة مطلقا في الوقت الحالي لتولي مهمة إدارة مسؤولية بلدية ال

  .هذه الضريبة لوزارة المالية ، وكذلك بسبب مديونيتها العالية منالمهن ورخص

 بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .الخليل ولصالح والخليل اهللا رام بين العمل

  بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .لحم بيت ولصالح لحم وبيت اهللا رام بين العمل

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( مستوى الداللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .جنين ولصالح وطوباس جنين بين العمل

جنـين  (تعني هنا ) جنين( يمكن تفسير ذلك ، كما تم إيضاحه سابقا عن بلدية طوباس وأن      

لدى البلديتين في مهمة هـذه الضـريبة،    وسبق كذلك أن أوضحنا عن الرغبة الكبيرة) وقباطية

 .  األمر الذي جعل جنين تتقدم على بلدية طوباس

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .جنين ولصالح وطولكرم ينجن بين العمل
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 .يمكن تفسير ذلك، أن طولكرم غير راغبة في تولي هذه المهمة، على العكس من جنين  

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان يرلمتغ تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

 .جنين ولصالح والخليل جنين بين العمل

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .جنين ولصالح لحم بيت و جنين بين العمل

   بلـديات  جاهزية مدى في) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مكان لمتغير تعزى المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الغربية الضفة في) ب و أ(

  .قلقيلية ولصالح قلقيلية و طوباس بين العمل

أن لـديها  ية طوبـاس وخاصـة   تعزو الباحثة ذلك أن بلدية قلقيلية لديها مقّدرات أكبر من بلد   

الحديقة العامة التي تدر على البلدية دخل ال بأس به كما أن عدد السكان والممتلكات أكبر األمـر  

  . ةليل السابقاالذي ميزها على بلدية طوباس باإلضافة إلى األسباب المذكورة عن طوباس في التح

  :الفرضية الرابعة مناقشة نتائج

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    "  أنه علىرابعة ال الفرضية تنّص

في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة ) ب و أ(في مدى جاهزية بلديات) α  =0.05(الداللة 

  ". األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير تصنيف البلدية

للجدول رقـم   وفقاً البلدية تصنيف لمتغير مستقلتين لمجموعتين) ت( اختبار نتائج أشارت       

ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضـريبة   البلدية تصنيف بين متغيرلفحص العالقة ) 17(

ومدى جاهزية  البلدية تصنيف بين متغير إحصائيا دالة فروقتوجد ، أنه األمالك ورخص المهن
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هـي   ةالظـاهر  والفروق ،)0.05( من صغرأ القيمة وهذه) 0.011( الداللة مستوى نألالبلديات 

  .أعلى الحسابي متوسطها ألن )ب( الفئة من للبلديات تعزىفروق جوهرية 

وجود فروق ذات داللة إذن هناك داللة إحصائية على رفض الفرضية الصفرية، وهذا يؤكد     

ومدى جاهزيـة البلـديات    البلدية تصنيفبين متغير  )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .ألمالك ورخص المهنإلدارة مسؤولية ضريبة ا

تصنيف البلدية في تحديد مـدى جاهزيتـه    ه على الرغم من أهمية متغيرترى الباحثة أن

هـي التـي   ) أ(، حيث أنه من الطبيعي أن الفئة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهنإلدارة 

مـال  ، ولكن حاجة هذه األخيرة إلـى ال )ب(يجب أن تكون جاهزيتها أكبر من البلديات من الفئة 

خاصة بعد خصخصة القطاعات الربحية فيها هو ما ولّد الدافعية لديها لتولي هـذه مهمـة إدارة   

بجوانب التخمين والمعرفة التامة لألهـالي  الضريبة، وكما أنها تملك زمام األمور بسبب إحاطتها 

   .وممتلكاتهم

يعـود   ورخص المهنمسؤولية ضريبة األمالك أن التفاوت في مدى جاهزية البلديات إلدارة كما 

إلى أن مصطلح الجاهزية يتضمن كثير من العناصر ذات التأثير على مهمة جبايـة الضـريبة   

القدرة والرغبة كما أن القدرة تحمل في طّياتها أيضا القدرة المالية واإلداريـة والفنيـة    -:وهي

لمدى الجاهزية، حيـث  والتجهيزات المكتبية، وهذه الُمقّدرات جميعا لها تأثير على النتيجة الكلية 

تتفاوت البلديات في مدى امتالكها للقدرات المالية واإلدارية والفنية والتجهيزات المكتبية  وهـذا  

أو بـين البلـديات ذات الفئـة    ) ب(أو من فئة ) أ(ما يفسر هذا التفاوت سواء بين بلدية من فئة 

  . الواحدة

  :الفرضية الخامسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال "  أنه على األولى الفرضية نصت

)α  =0.05 (في مدى جاهزية بلديات )في الضفة الغربيـة إلدارة مسـؤولية ضـريبة    ) ب و أ

  ."األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير العمر
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أنه   )19( رقم الجدول كما أفصح عنها متغير العمرلاختبار تحليل التباين األحادي  نتائجأشارت 

إلدارة مسـؤولية ضـريبة األمـالك     اتوجد عالقة بين متغير الُعْمر ومدى جاهزية البلـدي ي ال

إذن هنـاك داللـة   . )0.05( من كبرأ القيمة وهذه) 0.703( الداللة مستوى ن، ألورخص المهن

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  إحصائية على قبول الفرضية الصفرية، وهذا يؤكد عدم 

بين متغير العمر ومدى جاهزية البلديات إلدارة مسؤولية ضـريبة   )α  =0.05(مستوى الداللة 

  .األمالك ورخص المهن

يمكن تفسير ذلك، أن عمر الشخص له أهمية بشكل عام  في الحكم على بعض األمور،  أما     

  .فيما يتعلق بتحديد مدى الجاهزية إلدارة الضريبة فليس له أهمية

  :الفرضية السادسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  أنه على األولى لفرضيةا نصت     

)α  =0.05  (في مدى جاهزية بلديات )في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة ) بو أ

  ."األمالك ورخص المهن تعزى لمتغير المؤهل العلمي

   )21( رقـم  الجدول ا أفصح عنهاكم العلمي المؤهل لمتغير األحادي التباين تحليل نتائج أشارت 

ال يوجد عالقة بين متغير المؤهل العلمي ومدى جاهزية البلديـة إلدارة مسـؤولية ضـريبة    أنه 

إذن هناك  ، )0.05( من كبرأ القيمة وهذه) 0.631( الداللة مستوى نأل المهن األمالك ورخص

روق ذات داللة إحصـائية  وجود فداللة إحصائية على قبول الفرضية الصفرية، وهذا يؤكد عدم 

بين متغير المؤهل العلمي ومـدى جاهزيـة البلـديات إلدارة     )α  =0.05(عند مستوى الداللة 

  .مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن

مهما اختلف من شخص آلخـر ال يـؤثر فـي حكـم      المؤهل العلمييمكن تفسير ذلك، أن      

، حيث أنه كما قلنا سابقاً أن الجاهزية الضريبة فيما يتعلق بتحديد مدى الجاهزية إلدارةالشخص 

  .أخرى غير المؤهل العلميأمور تحددها 
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  :الفرضية السابعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  أنه على األولى الفرضية نصت

)α  =0.05 (في مدى جاهزية بلديات)في الضفة الغربية إلدارة مسؤولية ضريبة ) بو  أ

  ."ألمالك ورخص المهن تعزى لمتغير التخصصا

ال  أنـه   )23( رقـم  الجدول كما أظهرها التخصص لمتغير األحادي التباين تحليل نتائجأشارت 

ضـريبة األمـالك    يوجد عالقة بين متغير التخصص ومدى جاهزية البلديـة إلدارة مسـؤولية  

،  إذن هناك داللـة  )0.05( من كبرأ القيمة وهذه) 0.847( الداللة مستوى ن، ألورخص المهن

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  إحصائية على قبول الفرضية الصفرية، وهذا يؤكد عدم 

ومدى جاهزيـة البلـديات إلدارة مسـؤولية    التخصص بين متغير  )α  =0.05(مستوى الداللة 

  .ضريبة األمالك ورخص المهن

  .يمكن تفسير ذلك، كما في الفرضية السادسة

  :الدراسة توصيات

  : يلي بما الباحثة توصي الدراسة نتائج خالل من

 مهمـة  إيكـال  في البلديات رغبة بتلبية والمسؤولين الُمشّرعين من الشأن أصحاب يقوم أن -1

 نقـل "  لموضوع تفعيالً -خاصة بعد ثبوت قدرتها على ذلك  - إليها األمالك ضريبة  جباية

  .سنوات منذ البحث بساط على أنه سّيما وال جديد من" البلديات إلى األمالك ضريبة

 البلديات بعض بدأت أنوخاصة بعد  المهن ورخص األمالك ةبيضر بجباية البلديات تقومأن  -2

مما أدى إلى شح مواردهـا الماليـة    والمياه الكهرباء مثل فيها الربحية القطاعات بخصخصة

  .بديل نقدي تدفق إلى بحاجة فهي وبالتالي

 حيثاألمالك  ضريبة ِنَسْب تخفيض إمكانية في حاليا تبحث التي األصوات لىإ صوتي أُضّم -3

 وفـي  الغربيـة  الضـفة  في األمالك لضريبة العام المدير قام هبأن الباحثة معلومات آخر أن
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 نسـب  تخفـيض  حتماليـة ال اقتراح بتقديم الضفة مديريات فروع مديري بعض مع اجتماعه

  .ضريبةال

 المكلفين وقت يوفر مما) اإلنترنت( العنكبوتية الشبكة طريق عن ئبالضرا دفع خدمة إدخال -4

 جميـع  فـي  الشاملة الذمة براءة تفعيل مع وقتها، ويوفر الضريبة دائرة على الضغطل ويقل

  .ورسوم ضرائب من المكلف على الدولة مستحقات جميع عن المناطق

 تعود أنها حيث خاص، بشكل األمالك وضريبة عام بشكل الضرائب بأهمية المواطن توعية -5

  .وإليه منه أنها أي بالدفع، المكلف منطقة نفس على بالنفع

 فـي  فـاعال  عضـواً  يكـون  أن يجب وأنه وطنه تجاه المواطن لدى المسؤولية روح إذكاء -6

 نـداء  تلبية عدم إّن حيث ،بدفع الضرائب المستحقة عليه القانون لنداء يستجيب وأن مجتمعه

 االقتصـادي  التقـدم  لعجلـة  تعطيٌل ،ما مجتمع في القانون تعطيل وأّن ،"هل تعطيال" القانون

  .المجتمع ذلك في والسياسي واالجتماعي

 علـى  لصـرفها  األمالك ضريبة من الُمتحّصلة العوائد بتخصيص تقوم أن البلديات أوصي -7

 إلـى  ويدفَعه) الُمكلف( المواطن يشّجع مما المحلّية التحتية ىنالُب قطاع على أي القطاع نفس

 وجـدت  الشخصـية  المقابالت وأثناء الباحثة أن حيث. طواعيةً عليه المستحقة الضريبة دفع

  :وهو الماليين المدراء على الغرض لهذا  المخصص السؤال طرح خالل ومن

 قطاع على أي القطاع نفس على األمالك ضريبة من الُمتحّصلة المبالغ صرف يتم هل"

  ؟ "المحلّية التحتية البنية

 علـى  الضـريبة  من المتحصل المبلغ بصرف تقوم فقط تابلديخمس  أن اإلجابة كانت

  .الدراسة عينة هي بلدية عشرةاثنتي  بين من القطاع، نفس

دون مراجعة كل الجهـات   اإلنترنتإطالق نظام إصدار وتعديل وتجديد رخص المهن عبر  -8

  .المشاركة في تقديم الخدمة
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واطنين، األمر الذي ذات العالقة المباشرة بحياة الم ةت االلكترونيإطالق مجموعة من الخدما -9

اليومية للمواطنين من جهة ويحسن األداء الحكومي من جهة أخرى ويؤدي إلـى  يسهل الحياة 

  .للمستثمرين وأصحاب األعمال اختصار الوقت والجهد

وأن تُحسـن  " ن لمـواط او للوطنمن أجل حياة أفضل "ها أوصي البلديات بأن يكون شعاُر -10

األمر الذي يدفع المـواطن   ،واالستماع آلرائه وهمومه ومساعدته على حلها معاملة المواطن

 رسوم األمر الذي يـدلل علـى  الضرائب والوالمبادرة الطوعّية لدفع مستحقاته من  لإلستجابة

عنهـا وال  هيئته المحلية وينظر إليها على أنها بيته الكبير الذي الغنى لـه   والئه وتعاونه مع

     .غنى لها عنه

  عنوان مقترح لدراسة مقبلة

   : أقترح العنوان التالي في حال تسلُّم البلديات إدارة مسؤولية ضريبة األمالك ورخص المهن

ضريبة األمالك ورخـص المهـن علـى الحصـيلة      إلدارة مسؤولية) أ، ب(م بلديات أثر تسلّ"

  ".الضريبية

    الشخصية المقابالتنتائج 

 مـدراء  وبعـض  ونـوابهم  المـاليين  المدراء من عدد مقابلة تمجابة على أسئلة الدراسة لإل    

  .إجاباتهم تسبيب العينة أفراد من الطلب مع ،البلديات

  :يلي ماك المقابالت نتيجة وكانت

  :األول السؤال

  ولماذا؟ ذلك تعارضون أم البلديات إلى األمالك ضريبة وجباية إدارة نقل تؤيدون هل

  -:يلي ما التأييد وسبب البلدية إلى الضريبة نقل الدراسة عينة أفراد من العظمى غالبيةال أيدت

  .بمهامها القيام على ُيعينها لها يومي نقدي تدفق البلديات قبِل من الضريبة جباية تشكل .1
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  .طويلة إجراءات بعد البلديات إلى المالية وزارة ِقبل من الضريبة المستحقات تحويل يتم .2

 البلديات لبعض لحُصَي أنه كما مقاّصة، عمل وبعد المستحقات هذه تحويل في واتسن التأخر .3

  .سنوات عدة منذمن مستحقات الضريبة  مبلغ أي لها ُيعاد ال أنه أي تامة مقاصة

 وزارة وحصة%  90 حصتها أن ذلك أمالكها تخمين على المالية وزارة من أحرص البلدية .4

 هـذه  وجبايـة  إدارة فـي  األولويـة  له كبراأل حصةال صاحب فإن وبالتالي%  10 المالية

  .الضريبة

"  :المـاليين  المـدراء  بعض قال حيث التخمين عملية في المالية وزارة من دقة أكثر البلدية .5

 وتصـادق  للمبـاني  التراخيص تُصدر التي هي البلدية أن حيث"  ،"بشعابها أدرى مكة أهُل

 يـأتي  الذي الُمخّمن من أقدر فهي وبالتالي بأول أوالً ُمحّدثة ومعلوماتهااإليجار  عقود على

  ."وآخر حين بينالمالية  وزارة قبل من

 عليهـا  وما مستحقات من للبلدية بما إشعارات وال شفافية وال التحويالت في انتظام يوجد ال .6

 .)تواصل يوجد ال( المالية وزارة تجاه التزاماتمن 

 إل نسـبة  ستوفر الضريبة هذه بجباية قيامها حال في البلدية أن الماليين المدراء بعض قال .7

 ذوي مـن  المـوظفين  من كبير عدد لديها أن حيث كاملة، المالية وزارة تأخذها التي% 10

 لـديها حاليـا   البلديات أن حيث الضريبة، هذه وحوسبة تخمين على للعمل والكفاءة الخبرة

 فـي  بالمسـاهمة  ويقومون التخمين قسم في يعملون  المالية وزارة في دائمين أعضاء ثالثة

 موضوع في  لالستخدام الضريبة لدائرة ممتلكاتها بعض تقدم البلديات أن كما التخمين عملية

  .المهمة لهذه مهاتسلُّ بدون الجباية تكلفة في تساهم حاليا البلدية أن أيالتخمين والجباية 

  :الثاني السؤال

  ؟ المالية وزارة أم البلديات ،الضريبة جباية على أقدر أيهما برأيكم

 الماليـة  وزارة من إلدارة مسؤوليةا على أقدر البلدية أن البلديات من%  90 نسبة أجاب

  :التالية لألسباب رأيهم حسب
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 على التردد كثير هوف فبالتالي المالية وزارة إلى حاجته من أكبر البلدية إلى المواطن حاجة .1

 ربـط  يمكـن  وكذلك الذمة، ببراءة تالحاجا هذه ربط يمكن متعددة حاجات لقضاء البلدية

 كافـة  دفـع  علـى  المواطن فيعتاد) الُمسبق الدفع( الكهرباء شحن بطاقة مع الضريبة دفع

 لتحصـيل  كبيـرة  ضـمانة  اإلجـراء  هذا عّدوُي بأول أوالً ورسوم ضرائب من التزاماته

         .الضريبة

ضـرورية   حاجات عم الضريبة ربط بسبب وذلك للضريبة ضبطا وأكثر الدفع في سهولة .2

  .عنها للمواطنى نِغ ال

 يقوم فهو وبالتالي الكبير بيته أنهاعلى  البلدية إلى ينظر المواطن أن البلديات بعض أجابت .3

 خـدمات  شـكل  علـى  مباشرة البلد على يعود ضرائب من يدفعه ما أن يعلم هألن بالدفع

 ينظـر  بينما) وإليه اطنالمو من الضريبة أن إي( منها المستفيدين أحد هو ،جديدة ومرافق

  .له تدفع أن منها ينتظر في الوقت الذي الدولة إلى يدفع كأنه المالية لوزارة  الدفع إلى

 الكـوادر  ولـديها  سـنتين  نذجباية الضريبة مل جاهزة البلدية أن البلديات من %15 تقال .4

  .كذلك متوفرة المالية وفنيا والقدرة إداريا المدربة

 جبايـة  البلدية تسلم حال في الضعف إلىالتحصيل  نسبة تزيد نأب البلديات إحدى تعهدت .5

  .الضريبة هذه

 مـن  الكبـرى  الحّصة فحاليا ،أكبر يكون الحافز فإن الضريبة جباية البلدية تتولى عندما .6

  الماليـة  وزارة موظـف  فـإن  لذلك للبلدية تؤوُل طافالَم نهاية في هي%) 90( الضريبة

  .الجباية عملية يف بالسلبية يتصف

 أنـه  : "قال علمية تخصصات عدة ويحمل البلدية في مناصب عّدة ءيتبّو وهو أحدهم قال .7

 وبقيـة  المعـارف  وضـريبة  األبنية ترخيص بضريبة أسوة الضريبة جباية استالم يؤيد

  بينهما؟ الفرق ما: قائال وتساَءل" البلدية وتتقاضاها تفرضها التي األخرى الرسوم
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  :الثالث السؤال

  الضريبة؟ جباية في حاليا معين وربد تقومون هل

  ".المجهول الجندي بدور البلدية تقوم"  بقوله البلدية دور أحدهم لخص

  -: يلي كما مساهمتها أن البلديات من% 70 نسبة أجابتو

 فيالجباية  قسم في يعملون البلدية ِقبل من اآلجر مدفوعي دائمين أعضاء ثالثة البلدية تقدم -1

  .المالية وزارة

  .الضريبة تحصيل عملية في تستخدم سيارات بلديةال تقدم -2

 التجاريـة  والمحـالّ  المبـاني  مواقـع  بخصوص للوزارة استعالمات مركزتمثل  البلدية -3

  .البلدية أحواض في تقع الُمستحدثة والتي

  :الرابع السؤال

  ؟ الضريبة بجباية قيامها حال في البلدية أمام تقف  معوقات يوجد هل

  -: التالية لألسباب معوقات يوجد أنه بلدياتال من% 30 نسبة أجابت

ـ  ُيطالْب فكيف للمواطن خدمات مركز هي البلدية أن على المواطنين من البعض ينظر -1  نأب

  .مقابل دون تساعده أن منها ينتظر حين في ماله من لها يدفع

  .الطابو في داخلة غير أحواض يوجد -2

ـ البلديات  بعض عند المشكلة ولكن ةجباية الضريب أمام عائقا تقف ةمالّي مشكلة يوجد ال -3  اأنه

 ،لجبايـة ا بمهمة لقياموا الضريبة هذه على للعمل المدربة والفنية اإلدارية الكوادر لديها ليس

  .بالتعلم ُيكتسب شئ فكل ةللمهّم تسلمها حال في المعوقات هذه إزالة على ستعمل ولكنها

  .العام الحالص حساب على انتخابية ورقة البلدية رئيس يد في تضع  -4
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 من المواطن على التشديد من خوُّفالت وكذلك المحسوبية، مشكلة حدوث من بعضهم يخشى -5

          .الجباة علىمنهم  البعض تسلُّط من خشية الضريبة دفع أجل

  .الوطن في المترّدي اإلقتصادي الوضع -6

  .المواطن لدى الضريبي الوعي قلّة -7

 طريق عن فقط اإلجبار قوة تأتي حيث الدفع على المواطن يجبر البلدية لدى قانون يوجد ال -8

  : مثل مختلفة ألغراض المواطن يطلبها التي الذمة ببراءة الضريبة مستحقات ربط

 .واألبنية األراضي من ممتلكاته بيع عند -

 .الورثة على التركة وانتقال األمالك أصحاب وفاة حدوث عند -

 .ءوالما الكهرباء في اإلشتراك خدمات على الحصول عند -

  :الخامس السؤال

 إل من أكبر جبايةلا تكاليف تكون أن تتوقع هل البلدية، ِقبل من الضريبة جباية حال في

  م ؟تقديرك حسب أقل تكون سوف أنها أم المالية وزارة تتقاضاها التي% 10

  :يلي كما  اإلجابات وكانت% 10 إل من أقل ستكون التكاليف أن العينة أفراد أجمع

  .منها%  90 يوفرون سوف أنهم البلديات من% 60 تقال تقديرهم حسب -1

 فـي  حاليـا  تسهم البلدية أن ذلك منها%  100 ستوفر أنها قالت البلديات من%  40 نسبة -2

 ولديها الضريبة حوسبة في متقدمة دورات تلقىو بدّرُم طاقمها أن كما الوزارةمع الجباية 

 الواقعـة  المنـاطق  عـن  معلومات إلى تحتاج ال البلديةكما أن  ،سبةحْووُم متطورة  برامج

       .تهاهيكلّي خارج أمالك لها وليس بمنطقتها ةمعنّي بلدية فكل حدودها خارج

 بشـكل %  90 إل تحصيل نضمن أننا يكفي ،%10 إل من وفرتُ لن البلدية أن لو حتى قالوا -3

  .البلدية صندوق تغذّي يومية سيولة على نحصل أننا أي وباستمرار دائم
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  :السادس السؤال

  المهن؟ ورخص األمالك بضريبة يختص جديد تشريع صدور حال في توصيات لديكم هل

   -:يلي ماأوصى مسؤولوا البلديات ب

 من ممثلين خالل من والبلديات األمالك وضريبة المشرع بين اللقاءات من سلسلة عقد يتم أن -1

  .كامل بشكل الموضوع بجوانب اإلحاطة اجل

انون ُيخّول البلدية بجميع الصالحيات واإلجراءات الالزمـة مـن تسـجيل    نُطالب بَِسن ق"  -2

  .وتخمين وتبليغ وتنفيذ وتحصيل ومتابعة وفرض عقوبة وغرامة وحجز

  -:مل أن يراعي الُمشرع مايلييؤ  -3

مـا   مهنيـة ، والمقصود بالموضـوعية وال للتخمين واضحة ومهنية موضوعية معايير وضع    

    -:يلي

  .الموقع أهمية حسب لمناطقا تصنيف -    

  .للمناطق التصنيف حسب للضريبة نسب فرض -    

  ).د(أو) ج(أو) ب(أو) أ( كانت إن البلدية تصنيف فئة حسب للضريبة متفاوتة بَسِن فرض -    

 تلـك  عـن  للسـكن  المخّصصة المباني بين التمييز ُيراعى أن الضريبة، نسبة فرض عند -    

 أكبـر  لإليجار المخّصص البناء على ضريبية نسب تُفرض أن نقترح حيث التأجير غايات

  .السكن لغايات المخّصص البناء على تُفرض  التي تلك من

أن ُيصار إلى رفع قيمة التخمين على األراضي الفضاء التي تقع داخل حدود البلدية لتحفيز  -   

  .المواطن على البناء عليها
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 البلديات، تحـت مسـمى   تستوفيها التيو عاتوالصنا الحرف رسوم مع المهن رخص دمج -4

  .  واحد

  ".الدهر عليه عفى المهن رخص قانون أن"  أحدهم قال حيث المهن، قانون رخص تحديث -5

 حيـث  .البلـديات  إلى المهن ورخص األمالك ضريبة جباية بنقل القيامتطبيق الالمركزية و -6

 اإليـرادات  مصادر تجفيف هو خَِطر وضع على قبلةُم البلدية أن"  البلديات من% 30 أجابت

علـى حـد    -ُيقـال  والحق البلدية مستحقات تحويل في كثيرا تتأخر الوزارة أن كما  لديها،

 26/2 هـو  اليوم: " قائال  أحدهم  صرحو"  المالية لوزارة )مدينة( حقا البلدية أن -تعبيرهم

 جديـدة   مـوارد  عـن  حثلبا يجب لذا للموظفين رواتب لدينا وليس الشهر نهاية في أننا أي

    ". البلدية في الربحية القطاعات خصخصة إلى التوّجه بعد خاصة

         على تثبيته أجل من وذلك منها، بالتهرب المكلف يقوم ال حتى األمالك ضريبة نسبة تخفيض -7

  .بيعها إلى طّرهضي وال أرضه

جبايـة ضـريبة األمـالك     مهّمـة  إليهم الُموكل الموظفين بإخضاع البلديات بعض أوصت  -8

 بـبعض  البلـديات  بإمـداد  أوصوا كما الضريبة، قانون وفي التخمين في تدريبية لدورات

     .  الضريبة بحوسبة الخاصة المتطورة األجهزة

  :السابع السؤال

 أوكلت ما إذا المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية الالزمة االحتياجات ماهي

  للبلديات؟ إلدارةا مهمة

 متقـدم  محاسبي وبرنامج مكتبية أدوات إلى يحتاجون أنهم العينة أفراد من% 70 أجاب

  . األمالك ضريبة قانون في ودورات
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 ضـريبة  فـروع  أحد في بمقابلتها الباحثة قامت التي الشخصيات أحد من يةتوص 

  -:كما يلي الشمال منطقة في األمالك

 فـي ، الضرائبدائرة  في اًاسحّس اًمركز الذي يشغل الموظف يبقى ال أنب ،المسؤول أوصى -1

 ومحسوبيات صداقات تكوين في الفُرصة له تتسنّى ال حتى سنوات،) 4-3( نأكثر م َمنِصبِِه

  .المكلفين ِقَبل من لإلحراج تعّرضبالتالي يو

  .مالي ختالسا أّي في التفكير عن ُيغنيه جزياًُم راتباً ذلك الموظف ُيعطى أن -2

      ألغراض المنصب ُيستخدم ال حتى ،باالنتخاب وليس بالتعيين منصبه لبلديةا رئيس يتولى أن -3

 المسـائل  على التوقيعات يتولى أن فيجب باالنتخاب نصبهلَم توليِه من البد كان وإن إنتخابية،

 المدة من أكثر منصبه في يبقى ال وأن الرئيس، إلى باإلضافة أخرى أطراف أو طرف المالية

  .دة في قانون االنتخاباتالمحد القانونية
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  المراجعقائمة المصادر و

  .2008، مقاالت في اإلدارة وعن الهيئات المحلية :محمد القاروط ،أبو رحمة
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  .1998، المغربي
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2007.  

 .فلسطين – والتشريع الفتوى ديوان
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  .1998. اإلشعاع الفنية
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  .2006,الحماية الجنائية إليرادات الدولة من الضريبة على الدخل :مدطنطاوي، إبراهيم حا

  .2009، أثر الضرائب على النشاط العقاري :بللوفي ،عبد الحكيم

  .2007 .الضريبي وأهداف المجتمع النظام: عثمان، سعيد عبد العزيز

عة القـدس  جاممنشورات ، اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي: العكش، فوزي وآخرون

  .1999.  1ط .المفتوحة، المكتبة الوطنية



 102

                إثـراء . الجامعـة  مكتبـة . 1ج والضـريبي  المـالي  والقـانون  العامـة  المالية :عادل العلي،

    .2009 ط .والتوزيع للنشر

  .2000 .المالية العامة والتشريع الضريبي :القيسي، أعاد حّمود

  .1996. المحلية نريد أي نوع من السلطة: الجرباوي، علي

 منطقـة  فـي  للبلـديات  الناشئ والدور الالمركزية :آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

  .2003. المتحدة األمم .إسكوا

  .2009 .البلديات والمحليات في ظل األدوار الجديدة للحكومة: للتنمية اإلدارية المنظمة العربية

المنظمـة العربيـة   . ي الوطن العربي واتجاهات التطـوير الحكم المحلي ف: الطعامنة، وآخرون

  . 2005. القاهرة. للتنمية اإلدارية

  المشاريع

للتعاون الفني  ، وهو مشروع كم المحلي الفلسطينيمشروع تطوير السياسات المالية لهيئات الح

 الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتطوير أنظمة الحكم  المحلـي فـي فلسـطين   

  .بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزالة الدولية

 التقارير

 المستقلة الفلسطينية الهيئة، "حول الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين"تقرير : طوقان، طارق

  .2001أّيار  - اهللا رام المواطن لحقوق

  الرسائل الجامعية

ـ  رسالة. (إدارة الضرائب المباشرة في فلسطين :أبو يونس، جمال  ).ر غيـر منشـورة  تيماجس

  .2003.فلسطين. نابلس  .جامعة النجاح الوطنية
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  المالحق

  

  االستبانات -1

  مقابلة معها  بإجراءالشخصيات التي قامت الباحثة جدول تفصيلي عن  -2
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  ): 1(ملحق رقم 

  االستبانات 

  1االستبانة 

  :المحترمون ومساعدوهم الماليون المدراءحضرة 

 المحتـرمين  الغربيـة  الضفة في) ب أ،( بلديات في الماليين المدراء للسادة موجهة االستبانة هذه

 أحمـد  محمود نائله: للطالبة ماجستير رسالة بموضوع الخاصة الدراسة أسئلة على لإلجابة وذلك

  :بعنوان والرسالة الوطنية لنجاحا جامعة/ صوافطة

  ." المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة الغربية الضفة في) ب أ( بلديات جاهزية مدى"  

 األسـئلة  على باإلجابة التكرم ،االختيار عليه وقع الذي الُموقّر المالي المدير السيد من أرجو لذا

  .الرسالة هذه إتمام في المساعدة أجل من أدناه المرفقة

 وموضوعية وضوح على يتوقف سليمة بنتائج الخروج أن" بالقول عذرا أستميُحك: المدير يديس

  .بكم أملي وهذا"  اإلجابة

 معلومـات  تتضـمن  وال سـرية،  وستبقى العلمي، البحث ألغراض فقط هي المعلومات هذه إن

  .الهوية رقم أو االسم مثل شخصية

  ،،،،اإلحترام فائق واقبلوا

  الباحثة  
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  زء األول من االستبانةالج

  :عامة أسئلة

  .تختاره الذي الجواب بجانب )x( إشارة ضع فضلك من

  ---------- الخبرة سنوات عدد  -----------------------:  عملك طبيعة

  ب فئة □      أ فئة □:    البلدية تصنيف -------------  محافظة:   العمل مكان

                .سـنة  50-41 بـين  □      .سـنة  40-30 نبـي  □      .سـنة  30 مـن  أقـل  □:  العمر

  .سنة 60-51 بين □

  : العلمي مؤهلك

  ماجستير □-د     بكالوريوس □  -ج    دبلوم  □-ب    عامة ثانوية  □  -أ

  دكتوراه □ -ه

  إدارية علوم □ -ج      محاسبة □ -ب      مالية علوم□ -أ:  الدقيق تخصصك

  ----------------------------------------  أخرى تخصصات  -د
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     اإلستبانة أسئلة: الجزء الثاني

 المهـن،  ورخـص  األمالك ضريبة بإدارة القيام البلديات إلى ُيوكل قانون صدور حالة في -1

  :السؤال

  □ ال   □ نعم  ولماذا؟ المهن ورخص األمالك ضريبة إدارة تولّي في الرغبة البلدية لدى هل

---------------------------------------------- ئش كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------  

 تأخـذها % 10 و األمـالك  ضـريبة  قيمة من% 90 ىعل تَحُصل - تعلمون كما - البلدية  -2

  : لسؤالا ،الضريبةإدارة  نفقات لتغطية  المالية وزارة

   ؟ بجبايتها البلدية قيام حال في% 90 من أعلى بنسبة الضريبية الحصيلة زيادة تتوقع هل   

  □ ال   □ نعم    

---------------------------------------------- شئ كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

  األمـالك  ضـريبة  وجبايـة  بتخمين البلدية قيام من تتحقق -شخصياً - تراها فائدة من هل -3

  □ ال   □ نعم   ؟ بنفسها المهن ورخص

---------------------------------------------- شئ كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------- ------ ------------------------------------  

  □ ال   □ نعم ؟ ولماذا المالية، وزارة في األمالك ضريبة بقاء تؤيدون هل -4

---------------------------------------------- شئ كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------- -------  
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 وقـت  وفـي  األمالك ضريبة من الُمتحّصلة%) 90( المبالغ جميع على البلديات تْحُصل هل-5

  □ ال   □ نعم   ؟محدد

---------------------------------------------- شئ كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

---------------------- ----- ------------------------------  

 البلديـة  قيـام  حـال  في عليهم المترتبة الضريبة بدفع األمالك أصحاب يلتزم أن تتوقع هل -6

  □ ال   □ نعم    ؟ الضريبة هذه بجباية

---------------------------------------------  شئ كتابة تريد هل

---------------------------------------------------------

---------------------- -----------------------------------  

 أي القطـاع  نفس على صرفها يتم هل األمالك ضريبة من البلدية عليها تحُصل التي المبالغ -7

  □ ال   □ نعم   ؟)  واألراضي األبنية(  العقارات قطاع على

--------------------------------------------  شئ كتابة تريد هل 

---------------------------------------------------------  

  □ ال   □ نعم   ؟ األمالك ضريبة بإدارة للقيام المدربة اإلدارية الكوادر لديكم هل -8

  □ ال   □ نعم    ؟ المهن رخص بإدارة لقيامل المدربة اإلدارية الكوادر لديكم هل -9

  □ ال   □ نعم   ؟ الضريبة هذه جباية على للصرف  المالية رةالقد لديكم هل -10

  □ ال   □ نعم   ؟ الضريبة حوسبة على للعمل الالزمة المكتبية التجهيزات لديكم هل -11

  □ ال   □ نعم   ؟ الضريبة حوسبة على للعمل المدربة الفنية الكوادر لديكم هل -12

  شهادات القيد ألي ُمكلّف يطلب ذلك ؟تمتلك البلديات القدرة على استخراج  هل -13

  □ ال □ نعم      

   ؟ البلدية لصالح عليه التي الديون بدفع المكلف إلجبار صالحية لديكم هل -14

  □ ال   □ نعم

 -------؟ المستهلكين مجموع إلى والماء الكهرباء فواتير قيمة تحصيل نسبة هي ما -15
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 هـي  مـا : السـؤال  المهن، ورخص األمالك ضريبة لتنظيم جديد قانون صدور حال في -16

---------------------------------------------؟ للُمشـرِّع  توصياتك

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------- --------------  

-----------------------؟ إليها تحتاجون قد التي المكتبية التجهيزات هي ما -17

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-  

--------؟ والمالية المحاسبة قسم ظفومو إليها يحتاج قد التي التدريبية الدورات هي ما  18

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------  
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  ينموظفال استبيان

  

 فـي ) ب أ،( بلديات في اإلدارية الشؤون وقسم المالية قسم موظفي للسادة موجهه االستبانة هذه

  الخاصة الدراسة أسئلة على لإلجابة وذلك المحترمين الغربية الضفة

 والرسـالة  الوطنيـة  النجاح جامعة/  صوافطة محمود نائله: للطالبة ماجستير رسالة بموضوع 

  :بعنوان

 المهن ورخص األمالك ضريبة إلدارة مسؤولية ربيةالغ الضفة في) ب ،أ( بلديات جاهزية مدى"

" 

 المرفقة األسئلة على باإلجابة التكرم االختيار، عليه وقع الذي الموقّر الموظف األخ من أرجو لذا

  .الرسالة هذه إتمام في المساعدة أجل من أدناه

 وضـوح  على يتوقف سليمة بنتائج الخروج بأن" بالقول عذرا أستميحك:  المحترم الموظف األخ

  .بكم أملي وهذا"  اإلجابة وموضوعية

 معلومـات  تتضـمن  وال سـرية،  وستبقى العلمي، البحث ألغراض فقط هي المعلومات هذه إن

  .الهوية رقم أو االسم مثل شخصية

  

  اإلحترام فائق واقبلوا

  احثةالب                                                                                  
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  الجزء األول من االستبانة

  عامة أسئلة

  .تختاره الذي الجواب بجانب(x) إشارة ضع فضلك من  

  ----- الخبرة سنوات عدد  -----------------------------:  عملك طبيعة

  ب فئة □   أ فئة □:  البلدية تصنيف -------------------  محافظة:   العمل مكان

  .سنة 50-41 بين □      .سنة 40-30 بين □     .سنة 30 من أقل□:   العمر

 .سنة 60-51 بين □   

  : العلمي مؤهلك

         ماجسـتير  □ -د        بكـالوريوس   □-ج        دبلـوم   □-ب      عامـة  ثانوية  □ -أ

  دكتوراه □ -ه

 □ -د   يةإدار علوم □ -ج        محاسبة □-ب       مالية علوم □ -أ:     الدقيق تخصصك
  ----------------------------------------------أخرىتخصصات 
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     االستبانة أسئلة: الجزء الثاني

 معارض

 بشدة
موافق محايد معارض

موافق

  بشدة
الرقم العبارة

 وزارة فـي  األمـالك  ضريبة بقاء تؤيد     

 .المالية
1. 

ـ  إدارة تـّولي  في راغبة البلدية       ريبةض

 .األمالك
2. 

 ضـريبة  تحصيل صالحية تحويل تؤيد     

 .البلدية إلى مباشرة األمالك
3. 

 .4 .المهن رخص إدارة في راغبة البلدية     

 .5 .المهن رخص إدارة على قادرة البلدية     
 .6 .المهن رخص بإدارة البلدية قيام تؤيد     
 .7 .ومتطورة حديثة لديكم الحاسوب أجهزة     
 اسـتخدام  فـي   كبيـرة  مهارات لديك     

 .الحاسوب
8. 

 ضـريبة  عـن  كبيـرة  معلومات لديك     

  األمالك
9. 

 .10 .للمكلفين بيانات قاعدة لديكم يوجد     
 علـى  قـادرون  موظفـون  لديكم يوجد     

 .األمالك تخمين
11. 

 بحوسـبة  للقيام مؤهل طاقم لديكم يوجد     

 .الضريبة
12. 

 .13 التحصيل لعمليات إجراءات  لديكم يوجد     
 .14 .متطور محاسبي برنامج لديكم يوجد     
 .15 .للمكلفين سجالت لديكم يوجد     
 بـدفع  األمالك أصحاب يلتزم أن تتوقع     

 قيـام  حال في عليهم المترتبة الضريبة

  .الضريبة هذه بجمع البلدية

16.  

 ضـريبة  ارةإد علـى  قـدرة  أكثر البلديات     

 وزارة مـن  المهـن  ورخـص   األمالك،

 .المالية
17. 



 114

  ):2(رقم ملحق 

  ابلة الشخصيات التي قامت الباحثة بإجراء المق

  .معها مسلسلة حسب التاريخ

  الرقم اسم الشخصية الوظيفة مكان العمل التاريخ

 /وزارة المالية 4/1/2010

 رام اهللا

مــدير عــام ضــريبة 

 األمالك

 .1    محمود نوفل      

 /وزارة المالية 4/1/2010

 اهللا رام

ــراهيم    مؤيـــد إبـ

 إسماعيل حمدان

2. 

وزارة الحكـــم  2/2/2011

رام اهللا /المحلي

مدير عـام العالقـات   

 العامة

 .3 هاني الحروب 

 الحكـــم وزارة  2/2/2011

 اهللا رام /المحلي

ــؤول  العالقــاتمس

  .العامة

  .4 محمد جاد اهللا 

 المدير المالي  م اهللابلدية را   2/2/2011
  

  .3 سليمان غنيم 

 المحاسب بلدية البيرة  2/2/2011
  

  .4 زياد الطويل 

17/2/2010  
 

 .5 محسنأبوجمال   مدير ضريبة المالك نابلس

  .6 وليد جودت المدير المالية  بلدية سلفيت  19/2/2011

مدير الرقابة والتدقيق  بلدية جنين 26/2/2011 

 ، مـدير مـالي  الداخلي

 .سابقا

 .7 نبيل جّمال 

التنظـيم  محاسب قسم  بلدية جنين  26/2/2011

  والبناء

 .8 باسل ذيب صوافطة

 مدير بلدية عنبتا عنبتا 26/2/2011
 

  .9 عامر بركات

 المدير المالي  بلدية طولكرم  26/2/2011
  

  .10 إسماعيل عبده 

مسؤول ملف الشـركة    بلدية طولكرم  .26/2/2011

ــدوائر  ــة وال  القُطرّي

  الحكومية والقّراء
  

باسل محمـد عبـد 

  القادر علي 

11.  
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/ وإداري/مدير مـالي  بلدية قباطية   .6/3/2011

ومـدير  / ومدير البلدية

/ العالقــات العامـــة 

ــة  ــي لجن وعضــو ف

المــدراء المــاليين  

لضريبة المعارف فـي  

/ اإلتحاد العام للبلديات

ــة  ــي لجن وعضــو ف

المدراء العـامين فـي   

  .العالقات العامة

  .12 وليد كميل 

مديرية الحكـم    8/3/2011

ــي  / المحلــ

  طوباس

  .13 أمين دراغمة )بديل(مسؤول

  .14 عريف الكفيري المحاسب  بلدية طوباس  15/3/2011

ــة   ـــــــ وزارة المالي

  جنين

  .15 برهان مشاقي   مدير ضريبة األمالك

  .16 مجدي منير فهد مدير مالي  بلدية نابلس  ــــــ

مدير عـام  ضـريبة     لسناب  ــــــ

  الدخل

  .17 هشام التايه

  .18 جمال أبو محسن   مدير ضريبة المالك نابلس  31/3/2011
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Abstract 

Special studies of the taxes occupies an outstanding place for 

financial studies. 

The importance of taxes comes in the first place not as a result of 

being one of the most important general revenues of the government not 

only because of its importance on the effect of economic legal social and 

political fields. It plays an outstanding role on national economies no 

matter how economic conditions differ which tax system operates in 

whether governments are capitalist, socialist, developed or underdeveloped. 

The importance of property tax because it is imposed clearly and it is 

difficult to evade or shift to inexpensive legal, because it is a direct tax. 

And it is increasing taxes because of the continuous increase in 

constructions. Because of the comprehensive valuation of the property, 

which is lately applied on some areas of the municipalities of the West 

Bank.  

The central government represented by the Ministry of Finance 

collects the property tax, license and professions which were authorized by 

law in this task .The ministry transfers 90% of the tax collected to the 

municipalities and the remaining 10% are kept for the ministry as expenses. 
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Because the Ministry of Finance takes a long time to transfer to the 

municipalities. Due to the delay in the Ministry of Finance to remit to 

municipal dues and the sharp need for these local bodies to the money, a lot 

of studies have advocated that municipalities collect the tax themselves in 

order to ensure the daily cash liquidity at the right time, so as to conduct its 

business properly and to achieve greater financial decentralization which is 

the lifeblood of the municipalities. 

The main goal of this study is to look at the readiness of 

municipalities (A-B) in the West Bank to manage the responsibility of the 

property tax and license professions. To reach this goal, this study followed 

a practical analytical descriptive method. A group of questions and 

hypotheses were put. To make sure of their applications, a questionnaire is 

designed and answered by members of the samples 138 and they are 

financial managers and administrators of (A-B) and personal interviews 

were conducted with officials in the municipalities, the Ministry of Local 

Government and the Ministry of Finance.  

The results indicated the ability of these municipalities ties to under 

the task of the management. This study came to the followings studies and 

recommendations. The following: 

1. The stake holders of the legislators and officials to meet the desire of 

municipalities to ensure the task of collection of property tax to it, 

especially after results showed the ability to do so.      
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2. Reduce the property tax rates taking into account the general economic 

situations and a reason not to paying tax. 

3. To speed up the Ministry of Finance to transfer entitlements of local 

bodies of the tax and characterized the relationship between the ministry 

and local bodies to transparency and clarity.  

4. The distribution of donations and government aid is just the local bodies 

in order to reduce the differences between them and achieving social 

justice.  

5. Citizen’s awareness of the importance of taxes in general and property 

tax in particular.  

6. To raise the citizen’s sense of responsibility towards their homeland and 

he must be an active citizen. 




