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التعرف على اإليرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعهـا   إلىهدفت الدراسة 

أوضـحت  مصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضـرائب و و

لمقاصة هي جزء مـن  وأن ا ،للخزينة العامة أساسيا الضريبية تمثل مورداً اإليرادات أن الدراسة

اإليرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على اإليرادات الضـريبية،  

  .وكذلك أثر انتفاضة األقصى على اإليرادات الضريبية في فلسطين

ـ  ، ثالثة فصـول  إلىقسمت الدراسة ومن أجل الوصول إلى هذه األهداف  الفصـل   يف

ومصادر إيرادات الدولة  ،معايير تقسيم اإليرادات العامةو ،دات العامةاألول تناولت ماهية اإليرا

يبة، والقواعد األساسية للضـر  ،وأهدافها ،وخصائصها ،وعرفت الضريبة ،والخارجية ،الداخلية

  .وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي

أهمية دائرة المقاصة مدى فها اهدأالمقاصة أنواعها أهميتها  فيعروفي الفصل الثاني تم ت

 ،المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة

  .ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة

 إلـى يفية الوصول وك ،ف المطالبة الفلسطينيةشكأما الفصل الثالث واألخير فقد تم تناول 

ومدى سيطرة اقتصاد الجانـب   ،رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر

ومـدى تـأثير    ،وتأثير المقاصة على اإليرادات الضـريبية  ،اإلسرائيلي على السوق الفلسطيني

  .انتفاضة األقصى على اإليرادات الضريبية



 ظ 

 تشـكل  ضريبة القيمـة المضـافة  إلى أن  حيث أشارتإلى نتائج عدة، خلصت هذه الدراسة  لقد

ضـرورة   ؤكـد علـى  ي وهذا ،واحتلت األهمية األولى الضريبية، من مجموع اإليرادات% 52

فـي  الجانب اإلسـرائيلي   تحكم إن ،اإليرادات الضريبية منوالفعال  هامالجزء ال ألنها هاتطوير

خـالل فتـرة    بشـكل كبيـر جـداً   صة المقا ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات

 نوهذا يوجب على الفلسطينييعلى اإليرادات الضريبية الفلسطينية  اًاألمر الذي أثر سلب االنتفاضة

إعادة هيكلة العالقات االقتصادية الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين علـى  

بالنظـام  وحصـرهم  ، مباشر مـع العـالم  االستيراد الحر والمنعهم من  باريس بروتوكول بنود

  .، وهذا سّبب خسائر قياسية للجانب الفلسطينياإلسرائيليةالجمركية  واإلجراءات

ولزيادة االستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقـق    

اق الشـعب  التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل اسـتحق 

الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصـلوا علـى   

فواتير المقاصة من الجانب اإلسرائيلي، وزيادة كفاءة اإلدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة 

تطبيـق   المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسـطيني وتشـديد  

العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لمالحقة ومعاقبة المتهربين مـن  

والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر  المقاصة،

 .الضريبية

  




