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المقدمة: المشكلة والمبررات

بضعــة عقــود،  قبــل  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيه  فــي فلســطين  الزراعــي  القطــاع  ــل 
ً
مث

 فــي تكويــن 
ً
 رئيســا

ً
القاعــدة اإلنتاجيــة األساســية لالقتصــاد الفلســطيني، حيــث أدى دورا

 عــن اعتبــاره القطــاع الرئيــس 
ً
الناتــج المحلــي والمســاهمة الفاعلــة فــي توفيــر الغــذاء،  فضــال

لتشــغيل عــدد كبيــر مــن العامليــن بأجــر وبــدون اجــر ومــن ضمنهــم النســاء فــي الريــف .غيــر 
أن تحــول كثيريــن مــن عمــال الزراعــة إلــى العمــل فــي إســرائيل  بســبب اسياســة التعســفية 
اللمنهجــة التــي اتبعتهــا ســلطات الحكــم العســكري بحــق اإلقتصــاد الفلســطيني بشــكل 
عــام وضــد القطاعــات اإلنتاجيــة، أدى إلــى  إنخفــاض نســبة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي 
والتشــغيل علــى حــد ســواء. ففــي الوقــت الــذي بلغــت فيــه مســاهمة هــذا القطــاع فــي 
التســعينات،  إلــى %25 فــي عقــد  الناتــج المحلــى، انخفضــت  عقــد الســبعينات %40 فــي 
واســتمرت فــي اإلنخفــاض إلــى ان وصلــت إلــى اقــل مــن %4 فــي 2016. وانخفــض مــع ذلــك 
ايضــا مســاهمة هــذا القطــاع فــي التشــغيل مــن %30 فــي الســبعينات إلــى اقــل مــن 10% 

.
ً
حاليــا

والزراعــة فــي فلســطين ليســت مجــرد نشــاط اقتصــادي أو مصــدر دخــل الصحابــه فحســب، بــل 
ا مــن تقاليــد الشــعب الفلســطيني وترتبــط 

ً
ل ســمة مميــزة وجانًبــا ثقافًيــا وتقليــًدا راســخ

ّ
تشــك

بتاريخــه وهويتــه الذاتيــة1.  وتحتــل الثــروة الحيوانيــة، كجــزء مــن القطــاع الزراعــي،  أهميــة 
فريــدة عنــد الشــعب الفلســطيني ألنهــا تجســد صمــوده علــى أرضــه التــي تتعــرض للتهديــدات 
عليهــا.  المســتوطنات  وإقامــة  بمصادرتهــا  اإلســرائيلي  اإلحتــالل  قبــل  مــن  المتواصلــة 
 ال يتجــزأ مــن القطــاع الزراعــي فــي فلســطين، 

ً
ــاج الثــروة الحيوانيــة جــزًءا أصيــال ل إنت

ّ
ويشــك

وهــو يكتســب أهميــة اقتصاديــة واجتماعيــة علــى مســتوى األســرة وعلــى المســتوى 
 مهًمــا مــن ســبل العيــش 

ً
الوطنــي الكلــي. وكان وال زال قطــاع الثــروة الحيوانيــة يمثــل ســبيال

التقليديــة لــدى شــعبنا الفلســطيني علــى مــدى قــرون طويلــة. وتتألــف الثــروة الحيوانيــة 
فــي فلســطين مــن األبقــار والدواجــن والضــأن والماعــز والنحــل واالســماك، وهــي تشــكل 
والتجمعــات  الريفيــة  المناطــق  فــي  الفلســطينية  األســر  آلالف  الرئيســي  الدخــل  مصــدر 

البدويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتوفــر األمــن الغذائــي لهــم2.

وحســب آخــر مســح قــام بــه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي عــام 2013، بلــغ 
إجمالــي عــدد الحيــازات الحيوانيــة والحيــازات الزراعيــة المختلطــة   39,625 رأًســا مــن األبقــار، 
و 732,399 رأًســا مــن الضــأن، و  240,136 رأًســا مــن الماعــز، و 32 مليــون طيــر مــن الدواجــن، 
غــزة. وعلــى مســتوى  الســمكية فــي قطــاع  الثــروة  إلــى  نحــل، اضافــة  و 44,278 خليــة 
اإلقتصــاد الكلــي، بلغــت القيمــة التــي أضافهــا القطــاع الزراعــي فــي فلســطين 350 مليــون 
دوالر خــالل العــام 2014 ، وهــو مــا يمثــل %4.5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وانخفضــت 
هــذه القيمــة فــي عــام 2016 إلــى حوالــي 300 مليــون دوالر بنســبة تقتــرب مــن %3 فقــط. 
إجمالــي  مــن  و17%   11% بيــن  التقاريــر  أغلــب  تقديــرات  حســب  الزراعــي  القطــاع  ويشــغل 
ــج المحلــي  ــة. ويســهم قطــاع الثــروة الحيوانيــة بمــا نســبته %40  مــن النات القــوى العامل
اإلجمالــي الزراعــي. أمــا علــى مســتوى األســر، يســاهم قطــاع الثــروة الحيوانيــة مســاهمة 

1  عبد النور، سامي، وعالء الترتير ورامي زريق )2013(، زراعة فلسطين من اجل الحرية، مؤسسة الشبكة.
2  ابو منديل، غسان )2012(، واقع الثروة الحيوانية في فلسطين، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني.
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مباشــرة فــي تأميــن الغــذاء علــى شــكل اللحــوم والحليــب والبيــض ومنتجاتهــا، ومســاهمة 
غيــر مباشــرة مــن خــالل توفيــر دخــل ومدخــرات وأصــول وفــرص عمــل لصغــار مربــي الماشــية 

وافــراد اســرهم.

الفلســطيني  شــعبنا  ثقافــة  فــي  الحيوانيــة  الثــروة  تحتلهــا  التــي  األهميــة  ضــوء  فــي 
واقتصادهــم وســبل عيشــهم، حــددت وزارة الزراعــة قطــاع الثــروة الحيوانيــة باعتبــاره واحــًدا 
مــن األولويــات التــي تنــدرج ضمــن اإلســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي )صمــود وتنميــة( 
لألعــوام 2016 - 2014 ، التــي تشــكل أحــد محــأور خطــة التنميــة الوطنيــة لألعــوام 2016-2014.  
وضمــن هــذا اإلطــار، عملــت وزارة الزراعــة خــالل العــام 2014 ، وبدعــم فنــي مــن منظمــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، علــى إعــداد إســتراتيجية خاصــة بقطــاع الثــروة الحيوانيــة 
تغطــي األعــوام2019 - 2015 . ويأتــي إعــداد هــذه اإلســتراتيجية فــي إطــار مشــروع  دعم ســبل 
ــا فــي األراضــي الفلســطينية 

ً
العيــش القائمــة علــى الثــروة الحيوانيــة للســكان األكثــر ضعف

المحتلــة، الــذي يمولــه االتحــاد األوروبــي، ومــن شــأن هــذه االســتراتيجية ان تســاعد علــى 
ــات التــي تواجهــه. ــر هــذا القطــاع الحيــوي مــن خــالل التصــدي للصعوب تطوي

الماضيــة، صعوبــات  الســنوات  خــالل  فــي فلســطين،  الحيوانيــة  الثــروة  واجــه قطــاع  وقــد 
تتعلــق بتأميــن مــا يلزمــه مــن مدخــالت اإلنتــاج والدعــم الفنــي. 3  كمــا لحقــت أضــرار جســيمة 
باقتصــادات أســر مربــي المواشــي بســبب بنــاء الجــدار العــازل، ومصــادرة أراضيهــم لغايــات 
إقامــة المســتوطنات والمناطــق العســكرية المغلقــة وتطويــر المحميــات الطبيعيــة .وفــوق 
كل ذلــك، فقــد تســببت المعانــاة التــي يتكبدهــا مربــي المواشــي جــراء القيــود التــي تفرضهــا 
المســتورد  التجــاري  العلــف  تكلفــة  الحركــة والتنقــل، وإرتفــاع  الســلطات اإلســرائيلية علــى 
ــا وتكــرار مواســم الجفــاف وانتشــار األمــراض الحيوانيــة  ــع محلًي

َّ
للتعويــض عــن العلــف المصن

علــى  قادريــن  غيــر  منهــم  الكثيريــن  جعــل  ممــا  بالمزارعيــن  متكــررة   خســائر  الحــاق  فــي 
االســتمرار فــي ممارســة انشــطتهم. كمــا ان القطــاع الزراعــي بشــكل عــام وقطــاع الثــروة 
الحيوانيــة بصفــة خاصــة يعانــي مــن مشــكلة الحصــول علــى تمويــل بشــروط مالئمــة، ومــن 
قصــور وتضــارب فــي التشــريعات التــي تحكمــه. هــذه الصعوبــات ادت إلى انحســار االســتثمارات 
الخاصــة فــي القطــاع الزراعــي بشــكل عــام والثــروة الحيوانيــة بشــكل خاص وتحولهــا لقطاعات 
التجــارة والخدمــات واالنشــاءات، ممــا ســاهم فــي اختــالل فــي هيــكل اإلقتصــاد الكلــي وتــآكل 
القاعــدة اإلنتاجيــة وازديــاد االعتمــاد علــى اإلســتيراد لالســتهالك واالنكشــاف علــى االســواق 
العالميــة.4 وبهــذا الصــدد، تشــير البيانــات المتوفــرة إلــى تدنــي حصــة القطــاع الزراعــي مــن 
المــال  بلغــت نســبة راس  الفلســطيني. فمثــال،  الجديــد فــي اإلقتصــاد  إجمالــي االســتثمار 
للشــركات الجديــدة الموجهــة للقطــاع الزراعــي %5 مقارنــة بحوالــي %57 لقطاعــي الخدمــات 
ــر مــن 67%  ــة بأكث والتجــارة فــي عــام 2011 لتتراجــع إلــى اقــل مــن %2 فــي عــام 2013 مقارن

لقطاعــي الخدمــات والتجــارة.5

وهنــاك مشــكلة ذات ســمة سياســاتية تواجــه قطــاع الثــروة الحيوانيــة بعينــه تتمثــل فــي 
فــرض ضريبــة علــى الدخــل المتأتــي مــن هــذا القطــاع وحرمــان المزارعيــن المشــتغلين فــي 
هــذا القطــاع مــن إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مدخــالت اإلنتــاج اســوة بالزراعــة 

3  ابو منديل، غسان، مرجع سابق.
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  االبحاث،اللجنــة  الفلســطيني، مركــز  الزراعــي  القطــاع   ،)2002( اســامة  نوفــل،    4

. لفلســطينية ا
5   المراقب اإلقتصادي واالحتماعي )2014(، معهد ابحاث الساسات اإلقتصادية )ماس(.
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النباتيــة، وذلــك منــذ عــام 2011 عنــد تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل لعــام 2008. وهذه المشــكلة 
الشــك انهــا جلبــت صعوبــات ماليــة إضافيــة لهــذا القطــاع تمثلــت فــي نقــص الســيولة النقديــة 
ورفــع تكاليــف اإلنتــاج وبالتالــي اســعار البيــع للمســتهلكين واضعــاف قدرتهــم التنافســية 
فــي االســواق المحليــة امــام المنتجــات المســتوردة، وهــذا ادى إلــى مزيــد مــن التراجــع فــي 
جاذبيــة هــذا القطــاع لالســتثمارات الخاصــة، وبالتالــي إلــى مزيــد مــن التراجــع فــي دوره فــي 

اإلقتصــاد المحلــي.

ومــن شــأن اعــادة أو احيــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة لمربــي الثــروة الحيوانية أن 
يســاعدهم علــى تحســين أوضاعهــم الماليــة وتعزيــز قدرتهــم علــى االســتدامة واالســتمرار 
فــي ممارســة انشــطتهم. وينســجم هــذا التوجــه مــع االهــداف التــي تســعى لهــا اســتراتيجية 

قطــاع الثــروة الحيوانيــة 2015-2019 التــي وضعتهــا وزارة الزراعــة.
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1. اهداف الورقة

تســعى هــذه الورقــة إلــى تبيــان المبــررات الموجبــة إلعــادة حــق إســترداد القيمــة المضافــة 
لمربــي الثــروة الحيوانيــة، وإلــى توضيــح األثــار اإلقتصاديــة والماليــة المترتبــة علــى ذلــك 
ســواء علــى أوضــاع المزارعيــن ودورهــم فــي اإلقتصــاد أو علــى خزينــة الســلطة. وتحــاول 
هــذه الورقــة أن تقــدم إجابــات وافيــة ومســتندة علــى أدلــة مــن واقــع البيانــات والمعطيــات 

حــول هــذا القطــاع لألســئلة البحثيــة التاليــة:

مــا هــي أبــرز خصائــص قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين والــدور اإلقتصــادي . 1
الــذي يلعبــه؟

مــا هــي التطــورات والمســوغات القانونيــة التــي جــرت علــى موضــوع إســترداد ضريبــة . 2
القيمــة المضافــة فــي الســنوات   ااألخيــرة؟

مــا هــي التقديــرات الخاصــة باإلســترداد الضريبــي مــن واقــع بيانــات تكاليــف اإلنتــاج . 3
المتاحــة؟

مــا هــي أبــرز التأثيــرات اإلقتصاديــة والماليــة المحتملــة الحيــاء حــق اإلســترداد الضريبــي . 4
لهــذا القطاع؟

فــي . 5 الحــق  احيــاء  اقــرار  حــال  فــي  الملــف  هــذا  الدارة  المقترحــة  اآلليــات  هــي  مــا 
الضريبــي؟ اإلســترداد 

2.1 منهجية إعداد الورقة
ترتكــز منهجيــة إعــداد هــذه الورقــة إلــى عــدد مــن اإلجــراءات نلخصهــا علــى النحــو 

التالــي:

فلســطين . 1 فــي  الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  خصائــص  تناولــت  التــي  األدبيــات  مراجعــة 
المحلــي. اإلقتصــاد  فــي  يلعبــه  الــذي  والــدور 

التــي تحكــم عمليــة إســترداد ضريبــة القيمــة . 2 مراجعــة ورصــد المســوغات القأونيــة 
فــي فلســطين. الحيوانيــة  الثــروة  بأنشــطة  المتصلــة  المضافــة 

رصــد تكاليــف اإلنتــاج فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة مــن واقــع البيانــات المنشــورة مــن . 3
قبــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الزراعــة والدراســات ذات الصلــة 

ــر حجــم اإلســترداد الضريبــي المفتــرض. لتقدي

إجــراء عــدد مــن المقابــالت الشــخصية مــع عينــة تمثيليــة مــن مربــي الثــروة الحيوانيــة . 4
ومــع عــدد مــن مســؤولي وزارة الماليــة اللذيــن يديــرون ملــف اإلســترداد الضريبــي.



8

2. قطاع الثروة الحيوانية

الخصائص والدور اإلقتصادي
تســتخدم الزراعــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي المــوارد المختلفــة مــن أرض زراعيــة وراس 
مــال وعمــل وقــدرات رياديــة واداريــة، إلنتــاج منتجــات زراعيــة مختلفــة تشــبع العديــد مــن 
حاجــات األفــراد فــي المجتمــع. إضافــة إلــى ذلــك كلــه، فــإن الزراعــة الفلســطينية ليســت مجــرد 
نشــاط اقتصــادي ومصــدر مــن مصــادر الدخــل فقــط، ولكنهــا أيضــا تســاهم فــي حمايــة األرض 
مــن المصــادرة واالســتيطان، والمســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، وتحســين البيئــة 
عــن مدخــالت  فضــال  الزراعيــة،  للصناعــات  خــام ومحاصيــل  مــواد  وتوريــد  عليهــا،  والحفــاظ 
وخدمــات أخــرى يقدمهــا القطــاع لباقــي القطاعــات اإلقتصاديــة )روابــط أماميــة وخلفيــة(. 
ــر  ــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن الزراعــة تشــكل خامــس أكب وتشــير بيان
قطــاع مــن قطاعــات اإلقتصــاد الفلســطيني. وبالتحديــد، بلغــت مســاهمة الزراعــة فــي الناتــج 
بحوالــي 502  قــدرت  نقديــة  2012 حوالــي %6.5 وبقيمــة  العــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي 
مليــون دوالر. ولكــن هــذه المســاهمة تراحعــت فــي االعــوام الالحقــة لتبلــغ فــي عــام 2014 
350 مليــون دوالر )%4.5 مــن احمالــي الناتــج المحلــي(  وإلــى اقــل مــن 300 مليــون دوالر فــي 

عــام 2016 ) %3.5 مــن الناتــج المحلــي(. 

وقــد كشــفت دراســة )ســميرات، 2017(6 عــن أنخفــاض مشــاركة الزراعــة فــي الناتــج المحلــي 
مــن حوالــي 40 %فــي الســبعینات ، إلــى %25 فــي منتصــف التســعینات إلــى اقــل 4% عــام 
2016. وبينــت الدراســة انــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود بیانــات حدیثــة عــن هیــكل التكالیــف 
فــي قطــاع الثــروة الحیوانیــة واألغنــام والخــراف والماعــز التــي تربــى أساســا إلنتــاج الحلیــب 
فــي هیــكل  األولــى  المرتبــة  تحتــل  األعــالف  تكالیــف  أن  إال   ، والجلــود  والصــوف  واللحــوم 
ــاج بحوالــي 61 مــن  التكالیــف، ويليهــا تكاليــف الميــاه. وقــدرت الدراســة تكلفــة مدخــالت اإلنت
إنخفــاض  وأن  األحيــان،  بعــض  فــي  اإلنتــاج  مــن قیمــة  إلــى 100%  الكلیــة، وتصــل  التكلفــة 
 یعــزى أساســا إلــى إرتفــاع التكالیــف، وضعــف 

ً
ــدا ــام تحدي الربحيــة  فــي حــاالت الماعــز واألغن

الخدمــات الفنيــة والتســويقية الداعمــة لهــذا القطــاع ، ومواســم الجفــاف وقلــة االمطــار، 
واالفتقــار إلــى أســاليب اإلدارة الحديثــة، باإلضافــة إلــى المــرض.  وبينــت الدراســة أن نســبة مــا 
تــم إســتيراده مــن مدخــالت اإلنتــاج الحیوانــي فــي الفتــرة  2004-2008 تراوحــت بيــن 80-85% 
مــن إجمالــي اإلحتياجــات، ومعظمهــا مــن إســرائيل. وتشــير النســبة المرتفعــة مــن إســتيراد 
مخــالت اإلنتــاج الحيوانــي إلــى أن ضريبــة القيمــة المضافــة التــي يدفعهــا المشــتغلين فــي 
 وقــد تتســرب 

ً
هــذا القطــاع بإســتخدام نظــام الفاتــورة الموحــدة )المقاصــة( هــي كبيــرة نســبيا

إلســرائيل بســبب عزوفهــم عــن تقديمهــا لــوزارة الماليــة لتحصيلهــا مــن الجانــب اإلســرائيلي 
فــي ظــل حرمانهــم مــن إســتردادها. وبــدت هــذه الظاهــرة أكثــر وضوحــا فــي الفتــرة 2011-
2016 عندمــا تــم إخضــاع الدخــل المتأتــي مــن نشــاط القطــاع الزراعــي للضريبــة، بدافــع إضافــي 
والمتمثــل فــي إخفــاء هــذه الفواتيــر لتجنــب الكشــف عــن دخولهــم الحقيقيــة.  وتوصــي 
الحكومیــة  الخدمــات  المضافــة، وتطویــر  القيمــة  مــن ضریبــة  المزارعیــن  بإعفــاء  الدراســة 
االعمــال  منتــدى  فلســطين،  فــي  الحيوانيــة  الثــروة  حــول  اقتصاديــة  دراســة   ،)2017( عيســى  ســميرات،    6

لحــم. بيــت  الفلســطيني، 
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للقطــاع الزراعــي مثــل البحــوث الزراعیــة والتدریــب والخدمــات البیطریــة والتأمیــن، وتطویــر 
دور المنظمــات غیــر الحكومیــة للمســاهمة فــي دعــم هــذا القطــاع.

الصــادرات مــن حيــث   فــي 
ً
الفلســطيني متدنيــة نســبيا الزراعــة  تــزال مســاهمة قطــاع  وال 

القيمــة المطلقــة التــي قــدرت بحوالــي 121 مليــون دوالر، تمثــل حوالــي 17 %مــن الصــادرات 
الكليــة)UNCTAD, 2015(. ولكــن مســاهمة الزراعــة فــي ســوق العمــل مــا زال مهمــا، حيــث 
اســتوعبت الزراعــة حوالــي 100000 عامــل فــي عــام 2012، أي بنســبة %11 مــن قــوة العمــل. 
وخــالل ســنوات خلــت، تــراوح إســتيعاب الزراعــة مــن العمالــة الكليــة بيــن 11 ٪ و17 ٪ . وبذلــك 
يمكــن القــول، أنــه يعمــل فــي القطــاع الزراعــي عامــل واحــد مــا بيــن كل عشــر عمــال يعملــون 
فــي اإلقتصــاد الفلســطيني. وعلــى وجــه الخصــوص، تشــير البيانــات إلــى أن األنشــطة الزراعيــة 

 .)Portland Trust 2015(ــة للنســاء ــر مــن خمــس القــوة العامل توظــف أكث

ومنــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، لــم ُيمنــح هــذا القطــاع نصيبــه العــادل مــن 
إلــى  المانحــة  الجهــات  مــن  والتمويــل  االســتثمارات  تحويــل  مــن  ذلــك  ويتضــح  االهتمــام. 
قطاعــات اقتصاديــة أخــرى. ومــع ذلــك، فقــد أدرك المخططــون وصنــاع القــرار تراجــع مســاهمة 
األخــرى.  والقطاعــات  الخدمــات  قطــاع  لصالــح  الوطنــي،  اإلقتصــاد  فــي  الزراعــي  القطــاع 
وأصبحــوا أكثــر اقتناعــا أن عمليــة تطويــر هــذا القطــاع غــدت أولويــة وطنيــة لتصحيــح واقــع 
هــذا القطــاع اإلقتصــادي الهــام. وقــد إنعكــس هــذا فــي الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2014-
ــة مــع الخطــة  ــة القطــاع الزراعــي، مقارن 2016، والتــي أظهــرت زيــادة بنســبة 7 ٪ فــي موازن
الوطنيــة 2011-2013. ورغــم هــذه الزيــادة إال أن حصــة هــذا القطــاع مــن إجمالــي النفقــات 
العامــة فــي موازنــات الســنوات الســابقة بقيــت اقــل مــن %1. وفــي الســنوات 2013-2011، 
 .

ً
بلــغ إجمالــي مخصصــات المانحيــن لتطويــر لقطــاع الزراعــي حوالــي 100 مليــون دوالر ســنويا

ومــع ذلــك، لــم تســتخدم هــذه األمــوال فــي اإلنتــاج وسلســلة القيمــة الزراعيــة بشــكل صحيــح. 
وقــد يعــود ذلــك أساســا إلــى إجــراءات اإلحتــالل اإلســرائيلي؛ بمــا فــي ذلــك مصــادرة األراضــي، 
والقيــود المفروضــة علــى الوصــول والتنقــل، والســيطرة علــى المــوارد المائيــة فــي الضفــة 
الغربيــة، وفــرض قيــود علــى إســتيراد العديــد مــن المدخــالت الزراعيــة، وعلــى تصديــر المنتجــات 

)Ministry of Agriculture, 2014( .الزراعيــة

وعلــى ســبيل المقارنــة، وباســتخدام مؤشــرات العــام 2014 كمــا أصدرتهــا المنظمــة العربيــة 
للتنميــة الزراعيــة فــي كتابهــا الســنوي للعــام 2015، يمكــن القــول أن القطــاع الزراعــي فــي 
الــدول العربيــة يســاهم فــي تشــغيل القــوى العاملــة أكثــر ممــا يســاهم فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي. وعلــى وجــه التحديــد، تشــير البيانــات أن القطــاع الزراعــي األردنــي يســاهم بحوالــي 
3 %مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2014، ويســتوعب نحــو 13 %مــن إجمالــي القــوى 
العاملــة. وفــي تونــس، يســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي 8 %مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ويســتوعب مــا يعــادل 19 % مــن القــوى العاملــة. وفــي الســودان، يســاهم القطــاع الزراعــي 
بحوالــي 32 %مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ويشــغل 36 ٪مــن القــوى العاملــة. وفــي مصــر، 
يســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي 15 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ويســتوعب 25 %مــن 
ــج  ــة. أمــا فــي فلســطين، فيســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي 5.3 %مــن النات القــوى العامل
المحلــي اإلجمالــي ويشــغل %10.5 مــن القــوى العاملــة. أمــا بخصــوص التجــارة الخارجيــة ، 
فتشــير بيانــات المنظمــة للعــام 2014 أيضــا، إلــى أن القطــاع الزراعي األردني يســاهم بحوالي 
16 %مــن قيمــة الــواردات وبحوالــي 29 %مــن قيمــة الصــادرات. وفــي تونــس، يســاهم القطــاع 
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الصــادرات. وفــي  5.1 %مــن قيمــة  الــواردات وبحوالــي  الزراعــي بحوالــي 12 %مــن قيمــة 
الســودان، يســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي 5 %مــن قيمــة الــواردات وبحوالــي  23 % مــن 
قيمــة الصــادرات. وفــي مصــر، يســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي %23 مــن قيمــة الــواردات 
وبحوالــي 19 %مــن قيمــة الصــادرات. وأمــا فــي فلســطين، يســاهم القطــاع الزراعــي بحوالــي 

%2 مــن قيمــة الــواردات وبحوالــي 7 %مــن قيمــة الصــادرات.

  أمــا بخصــوص مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، فتشــير البيانــات الصــادرة عــن منظمــة 
العمــل الدوليــة إلــى أن معــدالت مشــاركة المــرأة العربيــة علــى وجــه العمــوم والفلســطينية 
ــة بالــدول األخــرى. فتشــير  علــى وجــه الخصــوص فــي ســوق العمــل مــا زالــت متدنيــة مقارن
تلــك البيانــات إلــى أن نســبة مشــاركة المــرأة فــي النشــاط الزراعــي تــزداد فــي الــدول التــي 
يســاهم القطــاع الزراعــي فــي إنتاجهــا المحلــي بصــورة ملموســة. وعلــى وجــه التحديــد، 
تشــير تلــك البيانــات أن مشــاركة المــرأة المصريــة فــي ســوق العمــل فــي العــام 2014 تصــل 
إلــى %7.20 فــي حيــن تصــل مشــاركتها فــي النشــاط الزراعــي إلــى 5.32 .%. وفــي نفــس 
العــام، بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة الجزائريــة فــي ســوق العمــل 8.16 ،%وفــي النشــاط 
الزراعــي بنســبة %9.5. كمــا بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة المغربيــة فــي ســوق العمــل 1.26 
% وفــي النشــاط الزراعــي بنســبة %9.39. أمــا بالنســبة المــرأة الفلســطينية، فتبلــغ نســبة 

مشــاركتها فــي ســوق العمــل %17وفــي النشــاط الزراعــي بنســبة %32.9.

 فــي اإلقتصــاد الوطنــي، حيــث تشــكل 
ً
 كبيــرا

ً
وتلعــب الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين دورا

 لــه، وتبلــغ قيمــة اإلنتــاج الحيوانــي فــي فلســطين مــن مجمــل اإلنتــاج الزراعــي 
ً
 رئيســيا

ً
داعمــا

، ولحــوم األغنــام 
ً
 ســنويا

ً
مــا يقــارب %40. ويقــدر حجــم إنتــاج لحــوم األبقــار حوالــي 3394 طنــا

حوالــي  فلســطين  تنتــج  فيمــا   ،
ً
ســنويا أطنــان   8406 الماعــز  ولحــوم   

ً
ســنويا  

ً
طنــا  10440

. وتغطــي هــذا اإلنتــاج حصــة كبيــرة مــن أحتياجــات اإلســتهالك 
ً
 مــن األلبــان ســنويا

ً
123098 طنــا

المحلــي وهــي بالتالــي تســهم فــي تحســين مســتوى األمــن الغذائــي. كمــا أن قطــاع الثــروة 
الحيوانيــة لــه أهميــة فــي اإلقتصــاد األســري مــن خــالل أنــه يعتبــر مصــدر دخــل رئيســي أو 
ثانــوي لألســرة مــا يعــزز اإلقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام، باإلضافــة إلــى أهميــة البعــد الوطنــي 

وتمســك المــزارع الفلســطيني بأرضــة ووطنــه.

أمــا بخصــوص أنــواع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين وخاصــة تلــك األنــواع التــي تربــى بكثــرة 
فأهمهــا قطــاع األغنــام )الضــأن( وهــو نوعــان )العواســي والعســاف(، ويبلــغ عددهــا حوالــي 
196575 رأس، فــي حيــن يبلــغ عــدد الماعــز حوالــي 295904 رؤوس بلــدي وحوالــي 51483 
 مــن الماعــز الشــامي والمهجــن. فــي حيــن يبلــغ عــدد خاليــا النحــل فــي فلســطين حوالــي 

ً
رأســا

47500خليــة حديثــة ومعظمهــا يتركــز فــي الضفــة الغربيــة. أمــا بالنســبة لقطــاع تربيــة الدجــاج 
، وكانــت النســبة قبــل انــدالع 

ً
 ســنويا

ً
 حوالــي  20 مليونــا

ً
الالحــم فــي فلســطين فيبلــغ حاليــا

 حيــث يعــود ذلــك إلــى 
ً
انتفاضــة األقصــى فــي نهايــة العــام 2000 تقــدر بأكثــر مــن 30  مليونــا

عــدم الســماح بدخــول المنتجــات إلــى أراضــي الـــ )48( األمــر الــذي أدى إلــى تناقــص عــدد 
المربيــن. أمــا بالنســبة لعــدد األبقــار فــي فلســطين فقــد بلــغ حوالــي 30الــف رأس منهــا 20% 

بقــر بلــدي و%80 هولنــدي ومهجــن.

أمــا أهــم البيانــات التــي وفرهــا أخــر مســح للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول 
الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين فهــي علــى النحــو التالــي:
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عدد وتوزيع أنواع الثروة الحيوانية
شكل رقم 1: التوزيع النسبي ألعداد األبقار والضأن والماعز في الحيازات 

الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المنطقة، كما هو في 2013/10/01

  قطاع غزة

 الضفة الغربية

75.4%

91.7%

95.2%

8.3%

4.8.%

24.6%
أبقار

ضأن

ماغز

العاملين في الحيازات الحيوانية والمختلطة
تشــير النتائــج إلــى أن عــدد العامليــن فــي هــذا القطــاع يبلــغ 40 الــف شــخص، %90.6 مــن 
العمالــة الزراعيــة فــي الحيــازات الحيوانيــة والمختلطــة فــي فلســطين هــم مــن  أفــراد األســرة 
غيــر مدفوعــي األجــر، منهــم %83.3 فــي الضفــة الغربيــة، و%16.7 فــي قطــاع غــزة، وذلــك 

خــالل العــام الزراعــي 2013/2012م.

شــكل رقــم 2: التوزيــع النســبي للعمــال الزراعييــن بأجــر وبــدون أجــر فــي الحيــازات 
الحيوانيــة والمختلطــة فــي فلســطين حســب نــوع العمالــة، 2013/2012م

  يعملون دون أجر   يعملون بأجر

%٧٢.٨

%١٧.٨

٦.٦.%

٢.٨.%

عمال 
مؤقتين

عمال 
دائمين
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عدد المنشآت الزراعية
يبلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الزراعــي كمــا فــي نهايــة عــام 2013 1276 منشــأة 
موزعــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بواقــع 808 و 468 منشــأة علــى التوالــي. أمــا عــدد 
 فتبلــغ 257 منشــأة والباقــي فــي اإلنتــاج 

ً
المنشــآت التــي تعمــل فــي اإلنتــاج الحيوانــي حصــرا

النباتــي و اإلنتــاج المختلــط. 

قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة

ــاج  ــاج الحيوانــي تســاهم بإنخفــاض تكلفــة مســتلزمات اإلنت إن عمليــات تكثيــف وتنســيق اإلنت
بنســبة عاليــة مــن التكلفــة اإلجماليــة للمنتــوج، ويالحــظ أن غالبيــة المســتلزمات اإلنتاجيــة 
المتوفــرة فــي الســوق المحلــي هــي ذات منشــأ أجنبــي، غالبــا مــا يضطــر تجــار المدخــالت 
إســرائيلية.  شــركات  عبــر  أو  مــن  إلســتيرادها  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  اإلنتاجيــة 
 فــي 

ً
 هامــا

ً
وهنــاك إتفــاق عــام علــى أن كميــة ونوعيــة وســعر المــواد العلفيــة يلعــب دورا

تحقيــق النمــو المســتدام فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة. وبلــغ إجمالــي  قيمــة مســتلزمات 
اإلنتــاج الحيوانــي فــي الحيــازات الحيوانيــة والمختلطــة فــي فلســطين خــالل العــام الزراعــي 
2013/2012م، حوالــي 2,694.5 مليــون شــيقل، منهــا %82.7 فــي الضفــة الغربيــة، و%17.3 فــي 
قطــاع غــزة. وســاهمت األعــالف بمــا نســبته %46 مــن تكاليــف اإلنتــاج، أي بواقــع 1400 مليــون 
ــاج الحيوانــي،  شــيكل، يليهــا التبــن والقــش بنســبة 9 % مــن إجمالــي قيمــة مســتلزمات اإلنت

بحوالــي 242 مليــون شــيكل، ومــن ثــم الميــاه.

البعد الضريبي لمشتريات مستلزمات اإلنتاج
مــن  إســتيرادها  يتــم  الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  فــي  اإلنتــاج  معظــم مســتلزمات  أن  حيــث   
الوســطاء  أو  للتجــار  يتــم دفعهــا  التــي  المضافــة  الضريبــة  فــإن  مــن خاللهــا،  أو  إســرائيل 
اإلســرائيليين تكتســب أهميــة ماليــة وإقتصاديــة. ففــي حــال أن ال يتــم تســليم أي مــن فواتيــر 
المقاصــة الخاصــة بهــذه المشــتريات لــوزارة الماليــة لتحصيلهــا مــن الجانــب اإلســرائيلي، يحــدث 
تســرب ضريبــي للخزينــة اإلســرائيلية. ويكــون دافــع مربــي الثــروة الحيوانيــة وخصوصــا األفــراد 
الطبيعييــن إلخفــاء هــذه الفواتيــر أكبــر فــي حالــة حرمانهــم مــن إســترداد ضريبــة القيمــة 
المضافــة المدفوعــة مــن قبلهــم كمــا هــو الحــال منــذ عــام 2011. كمــا أن هــذه الحالــة توفــر 
دافــع كبيــر لمنتجــي وبائعــي األعــالف وباقــي مســتلزمات اإلنتــاج المحلييــن للتهــرب مــن 
دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة التــي حملوهــا علــى فواتيــر شــراء صغــار المزارعيــن، لعــدم 
تمكــن الدوائــر الضريبيــة مــن التحقــق مــن قيمــة الضريبــة المســتحقة لعــدم توفــر فواتيــر 
شــراء مقابلــة . ولهــذا فتلحــق خســائر بخزينــة الســلطة علــى شــكل ضرائــب مفقــودة، لصالــح 
المورديــن مــن الداخــل والخــارج. ويجــدر لفــت االنتبــاه هنــا إلــى أن اإلســترداد الضريبــي ال يعنــي 
زيــادة ربحيــة المــزارع، ذلــك بســبب أن المــزارع ســوف يعمــل علــى إســترداد مــا تــم دفعــه 
مســبقا، بقــدر مــا يعمــل فقــط علــى تخفيــف تكلفــة اإلنتــاج وبالتالــي تحســين قدرته التنافســية 
فــي الســوق المحلــي، وتوفيــر ســيولة نقديــة تســاعد المزارعيــن علــى دفــع مصاريفهــم 

التشــغيلية دون اإلضطــرار لإلســتدانة أو التعثــر المالــي.
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الصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية
حــددت الدراســات الســابقة عــدد مــن المشــاكل والصعوبــات التــي أثــرت علــى هــذا القطــاع 
 بالنســبة للمزارعيــن 

ً
ســلبيا وجعلــت العمــل فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة غيــر مجــدي اقتصاديــا

فــي مختلــف المحافظــات، مــا دفــع المئــات مــن مربــي الثــروة الحيوانيــة إلــى تركهــا والتوجــه 
. ومــن أهــم المشــاكل التــي عملــت علــى الحــد 

ً
للعمــل فــي مجــاالت أخــرى أكثــر جــدوى وربحيــة

مــن تطــور قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين7:

ممارســات االحتــالل وخاصــة الســيطرة علــى المعابــر وعــزل المواطنيــن عــن العالــم 	 
الخارجــي، باإلضافــة لعــزل المــدن واالغالقــات ومصــادرة األراضــي والمراعــي وبنــاء 
المســتوطنات واالســتيالء علــى مصــادر الميــاه، حيــث أدت إلــى تقليــص بقعــة المراعــي 

ــر البنيــة التحتيــة فــي فلســطين.  والعمــل علــى تدمي

عــدم اســتقرار الســوق المحلــي بســبب اغراقــه باللحــوم والحليــب ومشــتقات األلبــان 	 
والتــي يتــم تهريبهــا مــن داخــل إســرائيل إلــى األراضــي الفلســطينية والتــي تعمــل 

بدورهــا علــى عــدم اإلســتقرار فــي األســعار.

هشاشــة الســوق المحلــي وذلــك باإلخــالل المســتمر للعــرض والطلــب بســبب غيــاب 	 
والتخطيــط. اإلدارة 

 إرتفــاع أســعار األعــالف بســبب اإلعتمــاد علــى إســتيراد الحبــوب واالعــالف مــن إســرائيل 	 
والتــي بدورهــا تســتوردها مــن الخــارج وتقــوم ببيعهــا للفلســطينيين األمــر الــذي 
يــؤدي إلــى إرتفــاع التكاليــف علــى المزارعيــن وبالتالــي تقلــل مــن نســبة الربحيــة لهــم.

مشــاكل تتعلــق بالبنــى التحتيــة المســاندة لقطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين 	 
ــة للمزارعيــن وإعتمادهــم علــى الوســطاء  ــل غيــاب آليــات تســويق منصفــة وفعال مث
والسماســرة التقليدييــن فــي ذلــك ممــا يجعلهــم عرضــة لإلبتــزاز، وعــدم توفــر مختبــر 
مركــزي مجهــز باألجهــزة الالزمــة مــن أجــل متابعــة المشــاكل الصحيــة للثــروة الحيوانيــة 
لتجهيــز  باإلضافــة  والصحيحــة،  الســليمة  بالطــرق  حلهــا  علــى  والعمــل  بالدنــا  فــي 
مراكــز أبحــاث خاصــة تعنــى فــي هــذا المجــال. والحــث علــى العمــل علــى توفيــر الدعــم 

ــة المســاندة. اللوجســتي والبنــى التحتي

صعوبــة الحصــول علــى تمويــل بشــروط ميســرة وتالئــم طبيعــة وظــروف النشــاط فــي 	 
هــذا القطــاع ودورتــه اإلنتاجيــة والمخاطــر الموســمية التــي يتعــرض لهــا. حيــث قــدرت 
دراســة لمــاس فــي عــام 2009 حجــم طلــب هــذا القطــاع  علــى القــروض المصرفيــة 
، فــي الوقــت الــذي ال يتوفــر منهــا إال %30 فقــط. 

ً
بحوالــي 200 مليــون دوالر ســنويا

وال تزيــد نســبة القــروض المصرفيــة التــي تــم منحهــا لهــذا القطــاع عــن %2 مــن إجمالــي 
التســهيالت اإلئتمانيــة.

 تضــارب التشــريعات التــي تنظــم النشــاط فــي هــذا القطــاع مــن بينهــا قانــون الزراعــة 	 
المؤسســة  لعــام 2013 وقانــون  الزراعيــة  المخاطــر والتأمينــات  2003 وقانــون درء 
يتــم  لــم  التشــريعات  هــذه  أن  إلــى  إضافــة  الزراعــي2015.  لالقــراض  الفلســطينية 
االضــرار  عــن  بالتعويــض  يتعلــق  مــا  بعــد وبالــذات  تطبيقهــا بشــكل فعلــي وشــامل 
7  انظــر علــى ســبيل المثــال، عبداللــه عمريــة )2014(، مــدى ادراك المســتثمرين فــي القطــاع الزراعــي آلثــار 

الوطنيــة.  النجــاح     جامعــة  ماجســتير،  اطروحــة  للضرائــب،  اخضاعــه 
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بشــروط ميســرة.8 المخاطــر واالقتــرض  والتأميــن ضــد 

وأخيــرا، غيــاب الحوافــز الضريبيــة للمزارعيــن وخصوصــا حرمانهــم مــن إســترداد ضريبــة 	 
القيمــة المضافــة علــى مشــتريات مســتلزمات اإلنتــاج فــي هــذا القطــاع، ممــا قــد يخلــق 

مشــكلة ســيولة نقديــة لديهــم ويســهم فــي التســرب والتهــرب مــن ضريبــة الدخــل.

يتضــح مــن البيانــات والمعطيــات الــواردة أعــاله ان قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين 
يعمــل بأقــل مــن طاقتــه اإلنتاجيــة، وال زال يوفــر فــرص اقتصاديــة واعــدة كثيــرة فــي حــال 
إزالــة الصعوبــات التــي تواجهــه. وهنــاك عــدد مــن الصعوبــات التــي تملــك الحكومــة والجهــات 
الشــريكة األخــرى هامــش واســع لمعالجتهــا لكونهــا تقــع فــي اطــار إصــالح السياســات العامة. 
ومــن األمثلــة علــى هــذه الصعوبــات تلــك المتعلقــة بتوفيــر إيجــاد آليــات لتوفيــر تمويــل ميســر 
لهــذا القطــاع مــن خــالل تفعيــل عمــل صنــدوق االقــراض الزراعــي، وخلــق شــبكات تســويق 
محليــة عادلــة وفاعلــة وتفعيــل آليــات التاميــن ضــد المخاطــر الــواردة فــي قانــون التأمينــات، 
 وإعــادة إحيــاء إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة التــي كان معمــول بهــا حتــى عــام 2011.

ــة، رام  8  انظــر اتحــاد المزارعيــن الفلســطينيين )2016(، االطــر القانونيــة بالزراعــة: نحــو سياســة تشــريعية فاعل
. الزراعــي  القطــاع  تمويــل   )2009( مــاس  و  اللــه.، 
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3.  التطورات على االطار القانوني للضرائب 
الخاصة بالقطاع الزراعي

فــي العــام 2004 صــدر أول قانــون ضريبــة دخــل ســيادي وموحــد يحمــل الرقــم 17 في مناطق 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. وخضــع هــذا القانــون لتعديــالت متكــررة فــي األعــوام 2008 
 2016. وقــد أعفــى القانــون األصلــي الصــادر فــي عــام 

ً
و2011 و2012 و 2014 و 2015 وأخيــرا

2004 وتعديالتــه فــي عــام 2008 الدخــل المتأتــي مــن النشــاط الزراعــي لالشــخاص الطبيعييــن 
)االشــخاص  المســاهمة  الشــركات  دخــل  أمــا  محــددة.  معاييــر  وفــق  الدخــل  ضريبــة  مــن 
للتســهيالت  دائــرة  إنشــاء  الضريبــة. وتــم  بإعفائهــا مــن  نــص صريــح  يــرد  االعتبارييــن( فلــم 
إســترداد  فــي  المزارعيــن  مســاعدة  علــى  تعمــل  الزراعــة  وزارة  فــي  للمزارعيــن  الماليــة 
الضريبــة المضافــة لقطــاع الثــروة الحيوانيــة والنباتيــة، بعــد أن يتــم فتــح ملفــات ضريبيــة لهــم 
والتحقــق مــن فواتيــر الشــراء التــي يقدموهــا وأصــدر اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي نشــرة 
إرشــادية حــول »إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة لمزارعــي الثــروة الحيوانيــة«، حيــث أعتبــر 
إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة حــق مشــروع مــن جملــة مــن الحقــوق العامــة للمــزارع 
الفلســطيني. وأشــار اإلتحــاد فــي نشــرته إلــى أن المــزارع يســتطيع مــن خــالل المطالبــة بحقــه 
فــي إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة أن يحصــل ويســترد جــزء مــن األمــوال والتــي كانــت 
نســبتها فــي حينــه ) %14.5( مــن إجمالــي المبالــغ التــي يدفعهــا المــزارع مقابــل الحصول على 
 علــى قــرار مجلــس 

ً
الخدمــات الزراعيــةـ، أو مــا يتــم شــراؤه إلنتــاج الثــروة الحيوانيــة وذلــك بنــاءا

الــوزراء رقــم )12/78/02/م.و.س.ف( للمــادة رقــم )4( المعدلــة رقــم )12/48/03/م.و/س.ف( 
لعــام 2008. وأشــارت النشــرة إلــى أن المــادة )4( المعدلــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)12/48/03/م.و/س.ف( لســنة 2008، تنــص علــى أن نشــاط مزارعــي الثــروة الحيوانيــة يخضــع 
لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة صفــر، شــريطة تســجيلهم لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة، 
أي أنــه ال يســتطيع أن يطالــب بإســترداد تلــك القيمــة إال إذا قــام وبشــكل قانونــي بمســك 
حســابات مزرعتــه، وحصــل علــى فواتيــر رســمية ضريبيــة مفصلــه لمشــترياته وأعلــن عــن دخلــه 
ــه االســتعانة بمحاســب  ــام بذلــك فيمكن ــر قــادر علــى القي ــه، وإذا كان المــزارع غي مــن مزرعت
جمعيتــه أو محاســب قانونــي، ليقــوم هــؤالء بالنيابــة عــن المــزارع بالتســجيل ثــم بتدقيــق تلــك 
الحســابات ورفعهــا إلــى الدوائــر المختصــة للحصــول علــى المســتردات الماليــة مــن ضريبــة 

القيمــة المضافــة.

وأوضحــت النشــرة أن مفهــوم اإلســترداد الضريبــي يعنــي إعــادة تحصيــل أو إســترجاع المبالــغ 
التــي تمــت إضافتهــا لتكاليــف المــواد المشــتراه والتــي نســبتها %14.5، وهــي تســمى ضريبــة 
األعــالف،  مثــل  الزراعــي،  اإلنتــاج  مدخــالت  علــى  إضافتهــا  يتــم  والتــي  المضافــة،  القيمــة 
يتــم دفعهــا  والتــي  والمعــدات،  المبانــي  أنواعهــا،  بجميــع  المبيــدات  البيطريــة،  األدويــة 
إلــى دوائــر الجمــارك والضريبــة للســلطة الفلســطينية مــن خــالل فواتيــر الضريبــة و للجهــات 
اإلســرائيلية مــن خــالل الفواتيــر الموحــدة )المقاصــة( اإلســرائيلية. وأشــارت إلــى أن ضريبــة 
القيمــة المضافــة هــي ضريبــة تفــرض بنســبة يحددهــا القانــون تفــرض علــى كل عمليــة بيــع 
بضاعــة أو تقديــم خدمــات، حيــث ظهــرت فــي قانــون الرســوم علــى المنتجــات المحليــة رقــم 
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16 لســنة 1963، وعليــه نســتنتج بــأن جميــع قطاعــات المجتمــع تدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة، 
حيــث تصبــح فــي النهايــة ضريبــة يدفعهــا المســتهلك. ونصــت المــادة )4( المذكــورة ســابقا 
بــأن ضريبــة المبيعــات بالنســبة لمــزارع أو مربــي الثــروة الحيوانيــة تســاوي الصفــر، حيــث تــم 
إقــرار هــذا النظــام للمســاواة بيــن مزارعــي الثــروة الحيوانيــة والثــروة النباتيــة لضمــان حقهــم 

بإســترداد قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة.

وأوضحــت النشــرة كذلــك أن فاتــورة المقاصــة هي فاتورة رســمية يصدرها الجانب اإلســرائيلي 
لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث يمكــن مــن خاللهــا أن تقــوم الســلطة بتحصيــل 
ضريبتهــا والبالغــة %16 مــن الجانــب اإلســرائيلي ويعنــي هــذا أن كل تاجــر جملــه أو مفــرق 
أو مــزارع فــرد أو شــركة فلســطينية أو مؤسســة أو جمعيــة تعاونيــة تقــوم بشــراء مــواد 
زراعيــة مــن محــالت المــواد الزراعيــة علــى إختــالف أنواعهــا مــن إســرائيل، فــإن مــن واجــب 
التاجــر اإلســرائيلي أن يصــدر فاتــورة خاصــة تســمى فاتــورة المقاصــة، وإذا قــام المشــتري 
الفلســطيني بتســليم هــذه الفاتــورة إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية »دائــرة ضريبــة 
القيمــة المضافــة« فــي الفتــرة المحــددة تســتطيع الســلطة أن تحصــل قيمتهــا الضريبيــة 
)%16( مــن الجانــب اإلســرائيلي، وهــذا يشــمل أصحــاب مربــي المواشــي بشــكل خــاص والثــروة 

الحيوانيــة بشــكل عــام.

واشــارت النشــرة انــه اذا قــام المــزارع بشــراء مســتلزماته مــن المــواد الزراعيــة مــن الســوق 
المحليــة فيجــب عليــه أال يتقاعــس عــن طلــب فاتــورة ضريبيــة مــن التاجــر الــذي يقــوم بشــراء 
المــواد منــه، كمــا يجــب عليــه أن يحــرص علــى تســجيل جميــع المــواد الزراعيــة التــي يشــتريها 
بالتفصيــل فــي الفاتــورة وأن ال يكتفــي بكلمــة مــواد زراعيــة بــل أن يفصــل أدويــة وأعــالف، 
ــد مــن حصــول المــزارع علــى النســخة األصليــة مــن الفاتــورة الضريبيــة حتــى يتمكــن مــن  والب

اســترجاع قيمــة ضريبتهــا )%14.5( مــن وزارة الماليــة الفلســطينية.

وأوضحــت أن أهميــة إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة تكمــن فــي تخفيــض تكاليــف المــواد 
التــي يشــتريها المــزارع إلســتخدامها فــي أغــراض اإلنتــاج الزراعــي، وذلــك مــن خــالل إســترداد 
كافــة الضرائــب المضافــة علــى مدخــالت إنتاجهــم الزراعــي مــن وزارة الماليــة الفلســطينية، 
وتــؤدي عمليــة المطالبــة بالفواتيــر الضريبيــة الرســمية للمشــتريات ضمــان جــودة ومواصفات 
تلــك المشــتريات، خاصــة العالجــات الزراعيــة و البيطريــة واألعــالف، كمــا أن الفواتيــر الضريبيــة 
الرســمية للمــواد التــي يشــتريها المــزارع وقيامــه بتســجيل مبيعاتــه مــن إنتاجــه بفواتيــر 
والربــح  األغنــام  مزرعــة  تكلفــة  لتحديــد  ومحاســبيا  إداريــا  مزرعتــه  ترتيــب  فــي  ستســاعد 
والخســارة. ويســاعد المــزارع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي إســترداد فاتــورة المقاصــة 
 أن غالبيــة مشــتريات المــواد الزراعية مصدرها المؤسســات 

ً
مــن الجانــب اإلســرائيلي، وخصوصــا

التجاريــة اإلســرائيلية.  وأن اســترجاع المــزارع لضريبــة القيمــة المضافــة )%14.5( ال يشــكل عبئــا 
علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وذلــك ألن الســلطة تقــوم بتحصيــل قيمــة الفاتــورة إمــا 
ــة  ــرة ضريب مــن المورديــن المحلييــن المطلــوب منهــم التصريــح عــن صفقــات مبيعاتهــم لدائ
القيمــة المضافــة، ألن المــزارع أصبــح يطالــب تاجــر المــواد الزراعيــة بفاتــورة ضريبيــة رســمية، 
أو مــن إســرائيل عبــر نظــام المقاصــة. ونظــام الفوتــرة الكاملــة هــذا يســاعد الســلطة فــي 

التقليــل مــن التهــرب والتســرب الضريبــي.
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ووضحــت النشــرة الخطــوات العمليــة المطلوبــة للحصــول علــى مــا سيســترده مربــي 
الثــروة الحيوانيــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة علــى النحــو التالــي:

 فــي منطقتــه وذلــك للبــدء فــي . 1
ً
يجــب علــى المــزارع التوجــه إلــى دائــرة الزراعــة كال

إجــراءات فتــح الملــف الضريبــي، حيــث تعمــل دائــرة الزراعــة علــى تحويــل المــزارع إلــى 
خــالل  ذلــك مــن  يتــم  للقطيــع،  إثبــات ملكيــة  للحصــول علــى  البيطــرة، وذلــك  دائــرة 
كشــوفات التطعيمــات والتحصينــات الدوريــة التــي تنفذهــا دوائــر البيطــرة مــن كل عــام.

 وبعــد حصــول المــزارع علــى شــهادة إثبــات ملكيــة للقطيــع يتــم التوجــه مــرة أخرى إلى . 2
دائــرة الزراعــة، وذلــك لتوجيــه المــزارع مــن خــالل كتــاب رســمي »شــهادة مــزارع« يتــم 
ــة القيمــة المضافــة للســماح للمــزارع  ــرة ضريب ــرة الزراعــة إلــى دائ رفعــه مــن قبــل دائ

فــي فتــح الملــف الضريبــي.

3 . 
ً
ويجــب علــى المــزارع خــالل هــذه المراحــل التوجــه إلــى إتحــاد جمعيــات المزارعيــن كال
فــي منطقتــه مــن أجــل تســجيله فــي البرنامــج ولتوفيــر محاســب قانونــي لمتابعــة 
ــح ملــف  ــه باإلشــتراك مــع إتحــاد جمعيــات المزارعيــن وذلــك لمســاعدته فــي فت ملفات
ضريبــي »مشــتغل مرخــص« ثــم طباعــة دفاتــر مبيعــات »فواتيــر ضريبيــة تحمــل رقــم 

مشــتغل مرخــص”.

طلــب الفواتيــر الضريبيــة الرســمية مــن التجــار علــى جميــع المشــتريات مــن المــواد . 4
الزراعيــة، وأن يقــوم بتقديمهــا للمحاســب فــي أســرع وقــت، خــالل مــدة معروفــة، 
والمطالبــة بإســترجاع المبالــغ التــي يتوقــع أن يســتردها المــزارع مــن دائــرة ضريبــة 
القيمــة المضافــة، ويجــب أن يتوفــر مــع المــزارع فواتيــر ضريبيــة بقيمــة 2000 شــيكل 
كحــد أدنــى مــن مجمــوع ضريبــة القيمــة المضافــة، ليتمكــن مــن اإلســترداد الضريبــي، 
أي أنــه يجــب أن يكــون مجمــوع ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الفواتيــر التــي يملكهــا 

المــزارع ال يقــل عــن 2000 شــيكل وليســت قيمــة الفواتيــر كاملــة.

يقــوم مــزارع الثــروة الحيوانيــة بإصــدار فاتــورة ضريبيــة بنســبة صفــر، ويتــم التصريــح . 5
عنهــا فــي الكشــف الــدوري ضمــن الصفقــات المعفــاة، وتكــون ضريبة القيمــة المضافة 
عنهــا صفــر. أمــا فــي حــال بيــع الثــروة الحيوانيــة أو مواليدهــا أو منتجاتهــا إلســرائيل 
القيمــة  شــاملة ضريبــة  وتكــون  فلســطينية(  )مقاصــة  فاتــورة ضريبيــة  إصــدار  يتــم 
المضافــة، ويتــم التصريــح عنهــا فــي الكشــف الــدوري ضمــن الصفقــات الخاضعــة، ويتــم 

دفــع أو خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة عنهــا حســب القانــون.

هــذا ويحــق لمــزارع الثــروة الحيوانيــة المســجل ضريبيــا إســترداد كامــل ضريبــة القيمــة . 6
ــه التــي تتعلــق بعملــه  المضافــة المدفوعــة عــن مشــترياته ومســتورداته ومصروفات
بموجــب فواتيــر مقاصــة إســرائيلية أو فواتيــر محليــة، وبيانــات اإلســتيراد، وفــي حــال 
وجــود مشــتريات ومصاريــف للمــزارع ومبيعــات إلســرائيل يتــم إســترداد المســتحقات 
الضريبيــة الواجبــة للمــزارع والمســتحقة عليــه ودفــع أو إرجــاع الفــرق وتاجــر الثــروة 
الحيوانيــة علــى اختــالف أنواعهــا الــذي يقــوم فقــط بالبيــع والشــراء دون التربيــة. وال 
. وتكــون صفقاتــه جميعهــا 

ً
تتوفــر لديــه البنيــة التحتيــة الالزمــة لتربيتهــا ال يعتبــر مزارعــا

ســواء المحليــة أو اإلســرائيلية خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبتها الســارية 
ونافــذة المفعــول، وعليــه فالمــزارع ال يجــب أن يتخــوف مــن مســك حســابات مزرعتــه 
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بشــكل قانونــي، و يجــب أن يعلــن عــن دخلــه الناجــم عــن عملــه فــي الزراعــة بشــكل 
رســمي، وأيضــا مــن حــق المــزارع أن يســترد قيمــة الضريبــة المضافــة التــي دفعهــا 

ــه والبالغــة. ضمــن فاتــورة مشــترياته مــن المــواد الالزمــة لمزرعت

 ومــع صــدور قانــون رقــم 8 لعــام 2011 أصبــح دخــل القطــاع الزراعــي لالشــخاص الطبيعييــن 
واالعتبارييــن خاضــع لضريبــة الدخــل، االمــر الــذي القــى معارضــة شــعبية كبيــرة. وجــاء هــذا 
القانــون بنصــوص مســت بمصالــح شــرائح مختلفــة أبــرزھا فئــة المزارعیــن.  فبعــد أن تــم إعفــاء 
النشــاط الزراعــي مــن ضريبــة الدخــل بنصــوص صریحة في القوانین الســابقة، جــاء ھذا القانون 
لیضــع شــریحة المزارعیــن ضمــن قائمــة المكلفیــن بضریبــة الدخــل، إلــى جانــب إلغــاء قــرارات 
مجلــس الــوزراء الصــادرة فــي عــام 2008 والتــي تقضــي بإخضــاع الثــروة الحیوانیــة لضریبــة 
القیمــة المضافــة بنســبة صفــر%9، بعدمــا كانــت تخضــع لهــذه الضريبــة بموجــب القوانيــن 
واألنظمــة الســارية قبــل 2008. وبالمقابــل إســتمرت معظــم منتجــات الزراعــة النباتيــة تتمتــع 
بحــق إســترداد القيمــة المضافــة المدفوعــة علــى مســتلزمات اإلنتــاج )أي ضرببــة مضافــة 
صفريــة(. وبهــذا أصبــح قطــاع الثــروة الحيوانيــة معفــى مــن ضرائــب الدخــل والقيمــة المضافــة 
منــذ عــام 2008 إلــى أن جــرى تعديــل ذلــك فــي عــام 2011. وقــد أعتبــرت هــذه التعديــالت جائــرة 
 الــذي يميــز القطــاع 

ً
بحــق القطــاع الزراعــي وخصوصــا إذا مــا تــم مقارنــة ذلــك مــع األردن مثــال

الزراعــي عــن غيــره مــن القطاعــات اإلقتصاديــة بخصــوص ضريبــة المبيعــات مــن خــالل اخضــاع 
غالبيــة المنتجــات الزراعيــة النباتيــة والحيوانيــة لنســبة ضريبــة مخفضــة وهــي %4 فقــط.10 

ومــن وجهــة نظــر وزارة الماليــة، فــان هــذا اإللغــاء جــاء لســببين همــا11: 

الشــكوك الكبيــرة فــي مصداقيــة ومشــروعية الفواتيــر المقدمــة ألغــراض اإلســترداد، . 1
وكونهــا تتداخــل فــي كثيــر مــن االحيــان مــع فواتيــر تجاريــة أخــرى ال تخــص القطــاع الثــرة 
الحيوانيــة بحــد ذاتــه، كمــا أن المســتفيد مــن الجــزء األكبــر مــن هــذه اإلســتردادات هــم 

كبــار المزارعيــن والوســطاء وليــس المزارعيــن الصغــار.

عــدم وجــود دليــل مقنــع بــأن هــذه اإلســتردادات الضريبيــة تــؤدي إلــى تخفيــض تكاليــف . 2
اإلنتــاج وبالتالــي أســعار البيــع للمســتهلك النهائــي. 

أكثــر هشاشــة وأقــل جاذبيــة  الزراعــي  القطــاع  التبريــرات،  أصبــح  النظــر عــن هــذه  وبغــض 
لإلســتثمار. اضافــة إلــى ان هــذه التعديــالت تتناقــض مــع الخطــة االســتراتيجية التــي أعلنــت 
عنهــا وزارة الزراعــة إلنقــاذ القطــاع الزراعــي والراميــة لتطويــره وتعزيــز دوره اإلقتصــادي.  
 بالقطــاع الزراعــي بمختلــف مكوناتــه النباتيــة والحيوانيــة 

ً
 كبيــرا

ً
وُيلحــق هــذا القانــون ضــررا

وخاصــة صغــار المزارعيــن، ويدفعهــم لتــرك عملهــم الزراعــي، ويضــر بالقــدرة التنافســية 
للمنتــج الزراعــي. وإنتقــد باحثــون وإقتصاديــون شــاركوا فــي حلقة النقاش حــول قانون ضريبة 
ــة المســتديرة لمعهــد ‘مــاس’  فــي عــام 2012 هــذه التعدبــالت  الدخــل الجديــد علــى الطاول
وإعتبــروا أن هــدف القانــون هــو جبايــة األمــوال أوال، وشــككوا بقــدرة القانــون علــى إحــداث أثــر 
إيجابــي لإلقتصــاد الوطنــي، بــل ســيكون لــه أثــار ســلبية. ورأى المشــاركون أن قانــون ضريبــة 
الدخــل الجديــد شــكل خرقــا قانونيــا بإعطــاء مجلــس الــوزراء ووزيــر الماليــة حقوقــا تشــريعية، 
وطالبــوا بــدال مــن فــرض ضريبــة دخــل وقيمــة مضافــة علــى القطــاع الزراعــي، بإصــدار قانــون 

9  قرار مجلس الوزراء رقم )03/115/13/م.و/س.ف(.
10  الموقع االلكتلروني، وزارة المالية االردنية، التشريعات واالنظمة.

11  مقابلة مع السيد لؤي حنش، مدير عام القيمة المضافة والجمارك، وزارة المالية الفلسطينية.
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صنــدوق تعويــض المزارعيــن وتفعيــل قانونــي التأمينــات الزراعيــة ضــد المخاطــر واالقــراض 
الزراعــي.

أن اخضــاع الدخــل الزراعــي للضريبــة واجــه صعوبــات كبيرة في التطبيق تتعلق أساســا بصعوبة 
إحتســاب المصاريــف الزراعيــة واإليــرادات المتأـــتية مــن الزراعــة، إضافــة إلــى خصوصيــة القطــاع 
الزراعــي كونــه يتصــل مــع موضــوع االرض التــي هــي باألســاس معرضــة للمصــادرة واألنشــطة 
اإلســتيطانية. كمــا إصطــدم إخضــاع الزراعــة للضريبــة مــع التوجــه الرســمي والشــعبي الرامــي 
لتعزيــز صمــود المزارعيــن فــي أرضهــم، إضافــة إلــى تأثيــر هــذا القطــاع الكبيــر علــى فئــات 
اجتماعيــة واســعة مــن ذوي الدخــل المحــدود، ســواء فــي جانــب اإلنتــاج أو اإلســتهالك. إذ 
تشــير البيانــات12 إلــى صغــر حجــم الحيــازات فــي فلســطين )%33.6 مــن الحائزيــن تقــل حيازاتهــم 
مــن   42%( للحائزيــن  الرئيســي  الدخــل  الزراعيــة مصــدر  الحيــازات  وتشــكل  دونمــات(.   3 عــن 
الحائزيــن هــم مــن المزارعيــن( . كمــا أن %6.7 مــن الحيــازات الزراعيــة تملكهــا نســاء. ومــن شــأن 
ــر علــى أســعار هــذه المنتجــات  أي ضريبــة تفــرض علــى المتاجــرة بالمنتجــات الزراعيــة أن تؤث
وبالتالــي علــى قــدرة األســر الفلســطينية علــى الحصــول علــى تلــك المنتجــات بأســعار عادلــة 
 فــي ظــل قــدرة التاجــر علــى نقــل العــبء الضريبــي 

ً
تتناســب وإمكانياتهــم الماديــة، خصوصــا

للمســتهلكين.

 
ً
 ومنــذ فــرض الضريبــة عــل القطــاع الزراعــي،  بــدأت حصــة االســتثمار فــي هــذا  القطــاع وتحدیــدا
قطــاع الثــروة الحیوانیــة بالتراجــع، وأصبحــت مبالــغ اإلســترداد الضریبــي تمثــل أرباحــا ضائعــة 
علــى المزارعیــن الذیــن فــي الغالــب ال یتمكنــوا مــن تحمیــل مبالــغ الضریبــة للمســتهلكين 
والوســطاء ألن أســعار منتجاتهــم تخضــع لتأثيــر العــرض والطلــب ويتحكــم بهــا كبــار الموزعيــن 
وليــس المزارعيــن انفســهم. وفــي عــام 2016 نجحــت المطالبــات الشــعبية الواســعة فــي 
إدخــال تعديــل علــى قانــون 2011 والــذي تــم بموجبــه إعــادة إعفــاء دخــل االشــخاص الطبيعييــن 
بكاملــه مــن الضريبــة وبقــي دخــل الشــركات المســاهمة التــي يزيــد حجــم نشــاطها الســنوي 
عــن 300000 شــيكل خاضــع للضريبــة وفــق الشــرائح والنســب المحــددة بالقانــون، ولكــن بقــي 
قطــاع الثــروة الحيوانيــة محــروم مــن إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا أن إلغــاء حــق 
مزارعــي الثــروة الحيوانيــة فــي إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة  فــي عــام 2011، والــذي 
لعــدم  الكثيريــن منهــم  حفــز  عــام 2016،  حتــى  علــى دخولهــم  فــرض ضريبــة  مــع  تزامــن 
المبــادرة بفتــح ملفــات ضريبيــة لــدى الجهــات المختصــة وعــدم تقديــم فواتيــر مشــترياتهم 
المحليــة ومــن إســرائيل لــوزارة الماليــة ممــا ســاهم فــي إتســاع نطــاق التهــرب مــن ضريبــة 

الدخــل وتســرب ضريبــة القيمــة المضافــة للخزينــة اإلســرائيلية.

مــن الواضــح أن حرمــان مربــي الثــروة الحيوانيــة مــن إســترداد ضريبــة القيمة المضافــة واخضاع 
 الصغــار منهــم، 

ً
 ماليــة كبيــرة بهــم وخصوصــا

ً
دخولهــم لضريبــة الدخــل، قــد الحــق أضــرارا

 إقتصاديــة علــى المســتوى الكلــي مــن خــالل تراجــع نشــاط القطــاع الزراعــي برمتــه، 
ً
وأضــرارا

 فــي إتســاع رقعــة التســرب والتهــرب الضريبــي )ســواء علــى صعيــد القيمــة 
ً
وســاهم أيضــا

المضافــة أو الدخــل(. وفــي الوقــت نفســه لــم ُيســهم فــي زيــادة الجبايــة الضريبيــة بالقــدر 
الــذي يكافــيء االضــرار أو الكلفــة التــي يتحملهــا المزارعيــن.

12  مسح الحيازات الزراعية في فلسطين 2010/2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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تطور الجباية الضريبية من القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

الجدول رقم )1( ادناه يبين حجم ضرائب القيمة المضافة وضريبة الدخل المحصلة على 
االنشطة الزراعية في الفترة 2016-2010. 

جدول 1: التحصيالت الضريبية الفعلية )القيمة المضافة والدخل( من القطاع الزراعي 
والحيواني لسنوات مختارة في الفترة 2010-2016 )مليون شيقل(

السنة
القيمة المضافة 

من القطاع 
الزراعي

القيمة المضافة 
من القطاع 
الحيواني*

ضريبة الدخل من 
القطاع الزراعي

ضريبة الدخل 
من القطاع 
الحيواني*

عدد الملفات 
الضريبية 
المفتوحة

20102.20.81.60.5427

20112.80.93.01.2581

20122.10.81.60.5573

20133.81.32.080.8529

20146.42.46.451.61154

20157.02.75.251.31382

20169.73.75.251.31486

*تقديرية على اساس ان نسبتها %40 من القطاع الزراعي، لعدم توفر بيانات خاصة بالثروة الحيوانية.

المصدر: دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة في وزارة المالية.

يتضح من الجدول اعاله ما يلي:

أن الجبايــة الضريبيــة مــن القطــاع الزراعــي بشــكل عــام وقطــاع الثــروة الحيوانيــة علــى . 1
 بــكل المقاييــس فــي كل الســنوات ســواء التــي ســبقت 

ً
وجــه التحديــد هــي متدنيــة جــدا

للجبايــة  الســنوي  المتوســط  فيبلــغ  أعقبتهــا.  التــي  أو   2011 عــام  فــي  التعديــالت 
الضريبيــة مــن قطــاع الثــروة الحيوانيــة خــالل الفتــرة 2010-2016 5 مليــون شــيكل فقــط، 
منهــا 4 مليــون شــيكل ضريبــة قيمــة مضافــة ومليــون شــيكل ضريبــة دخــل. وقــد 
تحســنت الجبايــة فــي االعــوام 2014-2016 وذلــك بســبب التحســن الــذي طــرأ علــى 
اإلدارة الضريبيــة فــي العــام 2014 وتســوية ملفــات عالقــة أمــا مــن خــالل المحاكــم أو 
التراضــي، وهــذا متزامــن مــع الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد الملفــات الضريبيــة. ورغــم 
هــذا التحســن إال أن الجبايــة تبقــى أقــل بكثيــر ممــن المتوقــع إذا مــا أخذنــا باإلعتبــار أن 
حجــم مســتلزمات الشــراء الســنوي فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة لوحــده يقتــرب مــن 
3 مليــار شــيكل وأن القيمــة المضافــة لهــذا اإلقتصــاد تبلــغ بالمتوســط 600 مليــون 
التحصيــالت الضريبيــة  إلــى أن هــذه األرقــام تعكــس  التنويــه  . ويجــب 

ً
شــيكل ســنويا

الفعليــة بإســتخدام األســاس النقــدي وليــس أســاس االســتحقاق، لــذا فــان اســتخدام 
ــر منطقيــة. المتوســط يبــدو أكث

التحصيــالت الضريبيــة فــي االعــوام 2010 و 2011 والتــي لــم يكــن يخضــع فيهــا القطــاع . 2
الزراعــي للضرائــب، هــي ناجمــة عــن تســوية ملفــات ضريبيــة عالقــة منــذ مــا قبــل 2008 
وعــن وجــود عــدد مــن المكلفيــن المصنفيــن تحــت هــذا القطــاع يعملــون فــي قطاعــات 
أخــرى خاضعــة للضرائــب ولكنهــم يقدمــون بياناتهــم الماليــة وفواتيرهــم فــي ملــف 

واحــد.
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تدلــل هــذه البيانــات علــى أن إلغــاء اإلســترداد الضريبــي للثــروة الحيوانيــة لــم يكــن لــه . 3
تأثيــر ملحــوظ علــى حجــم الجبايــة الضريبيــة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى عــزوف المكلفيــن 
مــن المزارعيــن الصغــار عــن تســليم فواتيــر الشــراء واإلفصــاح عــن الحجــم الحقيقــي 
لنشــاطهم التجــاري وبالتالــي تزايــد حجــم التهــرب والتســرب الضريبــي إمــا إلســرائيل 
أو لجيــوب التجــار والمزارعيــن الكبــار دون أن ينعكــس ذلــك علــى أســعار اإلســتهالك 

النهائــي .

إن إعــادة إحيــاء الضريبــة الصفريــة علــى مدخــالت انتــاج الثــروة الحيوانيــة لــن يكــون لــه . 4
ذكــر علــى ماليــة الحكومــة، بــل علــى العكــس ولكنــه ســيحمل 

ُ
تأثيــرات ســلبية مباشــرة ت

تداعيــات ايجابيــة كبيــرة علــى إقتصاديــات الثــروة الحيوانيــة، وسيســهم فــي الحــد مــن 
التســرب الضريبــي إلســرائيل وتهــرب كبــار الكلفيــن فــي هــذا القطــاع مــن ضريبــة الدخــل.

 بعــد اخضــاع 
ً
فــي الخالصــة، إن الجبايــة الضريبيــة مــن قطــاع الثــروة الحيوانيــة لــم تتحســن كثيــرا

الدخــل مــن أنشــطتها وإلغــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى فواتيــر شــراء 
مســتلزمات اإلنتــاج فــي الفتــرة 2012-2016، وبقيــت كمــا كانــت ليســت ذا أهميــة ماليــة لخزينــة 
الحكومــة. وقــد يعكــس ذلــك تزايــد حجــم التســرب والتهــرب الضريبــي مــن مزارعــي الثــروة 
 الكبــار منهــم والشــركات. وعليــه، فــإن ملــف الجبايــة الضريبيــة مــن قطــاع 

ً
الحيوانيــة وخصوصــا

الثــروة الحيوانيــة برمتــه يبــدو غيــر مجــدي إذا مــا قــورن بالجهــد والوقــت والتكاليــف المبذوله 
إلدارتــه. ويمكــن للدوائــر الضريبيــة أن توفــر هــذا الجهــد والتكاليــف فــي حــال إعــادة إحيــاء حــق 
اإلســترداد الضريبــي، كمــا فعلــت بإلغــاء ضريبــة الدخــل المتأتــي مــن أنشــطته، وتوجهــه نحــو 
 
ً
 وال تحمــل قــدرا

ً
إدارة ملفــات ضريبيــة لقطاعــات إقتصاديــة أخــرى أكثــر جــدوى وأقــل تعقيــدا

 مــن التداعيــات الســلبية اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والسياســية. هــذا بشــرط أن تكــون 
ً
كبيــرا

عمليــة اإلســترداد الضريبــي منظمــة ضمــن آليــات وجــداول زمنيــة واضحــة.  

ومــن المفيــد التنويــه إلــى أن قانــون تشــجيع االســتثمار لعــام 1998 وتعديالتــه لــم يخــص 
اإلســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي بــأي معاملــة تفضيليــة علــى صعيــد اإلعفــاءات الضريبيــة 
بنــص صريــح، إال أن عــدد مــن مشــاريع اإلنتــاج الحيوانــي حصلــت علــى إعفــاءات ضريبيــة وفــق 
شــروط القانــون فــي الفتــرة 2008-2011. وقــد بلــغ عــدد هــذه المشــاريع 12 موزعــة علــى 
النحــو التالــي: مصانــع أعــالف 4، مــزارع الدواجــن 3، فقاســات صيصــان 3، ومســالخ دواجــن 2. 

وثّمــة  تأثيــر ســلبي هــام آخــر إللغــاء حــق اإلســترداد الضريبــي يتمثــل فــي إعاقــة تفعیــل عمــل 
صنــدوق التأمينــات ودرء المخاطــر الــذي نــص علــى تأسيســه القــرار بقانــون رقــم 12 لعــام 
2013،  والــذي نــص علــى أن مــا نســبته %30 مــن حجــم الرديــات الضريبــة للمزارعيــن تذهــب 
كمــوارده مالیــة للصنــدوق وفقــا لمــادة 24.  فإلغــاء اإلســترداد الضريبــي علــى مدخــالت اإلنتاج 
فــي الثــروة الحيوانيــة يكــون قــد حــرم هــذا الصنــدوق مــن مصــدر مهــم لمــوارد الصنــدوق 
الماليــة، وبالتالــي أعــاق عملــه بشــكل طبيعــي بمــا يخــدم القطــاع الزراعــي برمتــه. وعليــه 
فــإن األعبــاء الماليــة لإلســترداد الضريبــي علــى خزينــة الســلطة هــي فقــط %70 مــن إجمالــي 

اإلســترداد الضريبــي المســتحق والباقــي يتحملــه المزارعيــن.
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4.  اإلسترداد الضريبي لقطاع الثرة 
الحيوانية: مؤشرات وتقديرات

يعــرض هــذا الجــزء مــن الدراســة حجــم اعــادات ضريبــة القيمــة المضافــة لســنوات مــا قبــل 
ومــا بعــد قــرار الغــاء الضريبــة الصفريــة علــى فواتيــر شــراء مســتلزمات اإلنتــاج فــي قطــاع 
الثــروة الحيوانيــة. كمــا يحــأول هــذا الجــزء تقديــر حجــم ضريبــة القيمــة المضافــة المفترضــة 
علــى تكاليــف االنتــاح الحيوانــي مــن واقــع البيانــات المتاحــة مــن مســوحات الجهــاز المركــزي 
لالحصــاء ووزارة الزراعــة، ومقارنتهــا باضريبــة الفعليــة الناجمــة عــن فواتيــر الشــراء الُمفصــح 
عنهــا مــن قبــل المكلفيــن وذلــك بغــرض تقديــر حجــم التهــرب والتســرب الضريبــي فــي هــذا 
القطــاع. الجــدول رقــم 2 ادنــاه يوضــح حجــم اعــادات ضريبــة القيمــة المضافــة الفعليــة للقطــاع 

الزراعــي خــالل الفتــرة 2016-2010. 

جدول 2: مبالغ اإلعادات الضريبية الفعلية للقطاع الزراعي للسنوات -2010 2016 
)مليون شيكل(

حصة قطاع الثروة الحيوانية من هذه مبلغ اإلعادات الضريبية للقطاع الزلراعيالسنة 
اإلعادات*

2010208

2011208

20123112

2013195.6

20148.52.1

20152.70.6

201615.53.9

11744.5المجموع

*%40 من المبلغ اإلجمالي لعدم وجود بيانات مستقلة وخاصة بهذا القطاع.
المصدر: اإلدارة العامة للقيمة المضافة والجمارك، وزارة المالية الفلسطينية.

تشــير البيانــات فــي الجــدول أعــاله  إلــى أن إجمالــي حجــم رديــات الضريبــة الفعليــة لمزارعــي 
الثــروة الحيوانيــة فــي الفتــرة 2010-2016 بلــغ 44.5 مليــون شــيكل بمتوســط ســنوي مقــداره 
6.5 مليــون شــيكل. ويتضــح أن حجــم هــذه اإلعــادات أو الرديــات كان يبلــغ بالمتوســط 9 مليــون 
شــيكل ســنويا فــي الفتــرة مــا قبــل إلغــاء الضريبــة الصفريــة، وإنخفــض إلــى أقــل مــن 3 مليــون 
شــيكل فــي الفتــرة مــا بعــد القــرار. ومــن المفتــرض أن يكــون هــذا المبلــغ قريــب مــن الصفــر 
فــي الســنوات التــي تلــت قــرار إلغــاء الضريبــة الصفريــة، وقــد يكــون كذلــك إال أن تقديــره 
إســتمرار ظهــوره  عــن  المســؤول  الزراعــي هــو  للقطــاع  اإلعــادات  بنســبة %40 مــن حجــم 
 ناجــم عــن تســوية ملفــات ســابقة. ومنــذ عــام 

ً
بقيمــة أعلــى مــن صفــر، وقــد يكــون ذلــك أيضــا

2012، فقــد هــؤالء المزارعيــن هــذه المــوارد الماليــة ممــا حمــل تداعيــات ســلبية كبيــرة علــى 
أوضاعهــم الماليــة وقدراتهــم التنافســية وعلــى اإلقتصــاد الكلــي برمتــه، وبالمقابــل حــرم 
خزینــة الدولــة مــن مبالــغ كبيــرة نتیجــة عــدم تقدیــم فواتیــر المقاصــة مــن المزارعیــن، أو عــدم 
ــة مــن القطــاع  ــغ الضرائــب المحصل ــه يالحــظ أن مبل فتــح ملفــات ضریبیــة خاصــة بهــم.  كمــا أن
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الزراعــي )الجــدول 1( هــي أقــل بكثيــر مــن مبلــغ اإلعــادات الضريبيــة لهــذا القطــاع، وهــذا الفرق 
يمكــن تفســيره باآلتــي: اإلعــادات الضريبيــة للقطــاع الزراعــي هــي علــى جميــع المشــتريات مــن 
مدخــالت اإلنتــاج مثــل األعــالف والبــذور واألدويــة واألســمدة واألشــتال وغيرهــا وكذلــك علــى 

األصــول الماديــة المســتخدمة فــي اإلنتــاج مثــل المعــدات واألجهــزة واآلالت وغيرهــا. 

ويمكــن تقديــر حجــم التســرب الضريبــي الناجــم عــن عــزوف المزارعيــن عــن تقديــم فواتيــر 
 
ً
مشــترياتهم مــن المورديــن اإلســرائيليين مــن خــالل تقديــر حجــم هــذه المشــتريات ســنويا
ومــن ثــم إحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة  المفترضــة علــى هــذه المشــتريات، ومقارنتهــا 
 لــوزارة الماليــة التــي تتولــى بدورهــا تحصيلهــا مــن 

ً
بحجــم فواتيــر الشــراء المســلمة فعــال

الجانــب اإلســرائيلي عبــر نظــام المقاصــة المعمــول بــه وفــق إتفــاق باريــس, الجــدول رقــم 3 
، ويحســب القيمــة المضافــة 

ً
أدنــاه يعــرض تقديــرات مشــتريات األعــالف الثــروة الحيوانيــة ســنويا

المفروضــة والمدفوعــة عليهــا، ومــن ثــم يصــل إلــى حجــم التســرب الضريبــي المتوقــع. وال 
يوجــد تقديــرات حــول باقــي مدخــالت اإلنتــاج، ولكــن يمكــن تقديرهــا علــى أســاس أن نســبتها 

مــن التكاليــف الكليــة هــي بحــدود 30%.

جــدول رقــم )3(: تقديــرات تكاليــف مشــتريات االعــالف للثــروة الحيوانيــة وضريبــة 
القيمــة المضافــة لعــام 2016

#
كج إستهالك 
علف كل دورة 

لكل رأس

عدد الرؤس في 2015 
حسب وزارة الزراعة / 
الضفة الغربية فقط

معدل سعر كج 
مجموع شيكلالعلف 2016 شيكل

216.75548,3631.7202,058,056أغنام1

285024,2811.7117,641,445أبقار2

24.343,243,8582.32,416,899,224الدجاج الالحم3

362,593,2992.3214,725,157الدجاج البياض4

36402,1002.333,293,880أمهات الدجاج5

22.68477,2082.324,893,078حبش6

997.5212,2651.7359,948,374الماعز7

NISUSD

3,369,459,214935,960,893مجموع قيمة اإلستهالك

464,985,372129,162,603ضريبة مضافة متوقعة

73,731,57820,480,994ضريبة مضافة مفترض تحصيلها*

391,253,793108,681,609فاقد ضريبة قيمة مضافة المقدر**

*ضريبــة القيمــة المضافــة المفتــرض تحصيلهــا المذكــورة أعــاله بقيمــة 20.48 مليــون دوالر مبنيــة علــى إحصــاءات 
مــن  المرصــود  اإلســتيراد  أن حجــم  2015، والتــي أظهــرت  الســلع والخدمــات،  المرصــودة-  الخارجيــة  التجــارة 
األعــالف بلــغ 132.820 مليــون دوالر أو مــا يعــادل 516.178 مليــون شــيكل حســب ســعر صــرف التقريــر. هــذا 
 حســب اإلحصــاء الفلســطيني والبالــغ  516.178 مليــون شــيكل)ويصل 

ً
الــواردات المســجلة رســميا يعنــي أن 

المبلــغ الــى 739مليــون شــيكل حســب وزارة الزراعــة لعــام 2016 ( أقــل مــن قيمــة اإلســتهالك المقــدر لألعــالف 
ــه   %30 مــن األعــالف وأن

ً
ــا ــاج محلي ــه يتــم إنت ــراض أن ــار شــيكل. وعلــى افت ــا والبالغــة 3.369 ملي حســب تقديراتن

يتــم اإلعتمــاد علــى الرعــي بنســبة %10، فإنــه مــن المفتــرض أن تكــون الــواردات بحــدود 2 مليــار شــيكل. وهــذا 
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يعنــي أن كبــار التجــار والوســطاء يقومــون بتهريــب أغلــب العلــف المســتهلك بــدون مقاصــة وبيعهــا للمــزارع 
بكامــل القيمــة شــامل ضريبــة القيمــة المضافــة ودون فواتيــر. وبالتالــي يتحمــل المزارعيــن والمســتهلكين 
ــاح إضافيــة إلــى هــؤالء  ــة كأرب ــة القيمــة المضافــة وتذهــب هــذه الضريب ثمــن التربيــة واللحــوم شــامل لضريب
 أن يتــم إحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة المفتــرض 

ً
التجــار والوســطاء أو تتســرب إلــى إســرائيل. ويمكــن أيضــا

تحصيلهــا مــن خــالل حجــم القيمــة المضافــة لقطــاع الثــروة الحيوانيــة للناتــج المحلــي والتــي تبلــغ حوالــي 130 
، فــإن الضريبــة المفترضــة هــي 20 مليــون دوالر.

ً
مليــون دوالر ســنويا

** فاقــد الضريبــة المقــدر هــو فــي معظمــه يتســرب إلســرائيل إمــا بســبب أن بعــض مشــتريات األعــالف مــن إســرائيل 
تتــم بشــكل غيــر رســمي )بــدون فواتيــر موحــدة(، أو لعــدم تقديــم فواتيــر الشــراء مــن قبــل المزارعيــن لــوزارة 
الماليــة للتحصيــل مــن الجانــب اإلســرائيلي وفــق آليــة المقاصــة. ويــزداد هــذا الفاقــد إذا مــا أضفنــا ضريبــة 

القيمــة المضافــة المفترضــة علــى مشــتريات باقــي مســتلزمات اإلنتــاج.

ويمكــن اإلســتناج مــن البيانــات فــي الجــداول أعــاله أن حجــم الرديــات أو اإلرجاعــات الضريبيــة 
التــي كانــت فيهــا متاحــة قبــل عــام  الثــروة الحيوانيــة فــي الســنوات  الفعليــة لمزارعــي 
2011 لــم تكــن ذات قيمــة كبيــرة علــى االطــالق وبقيــت أقــل بكثيــر مــن القيمــة المفترضــة 
ــار حجــم القيمــة الــذي يضيفهــا هــذا القطــاع للناتــج  ــا بعيــن اإلعتب أو المتوقعــة إذا مــا أخذن
(، وحجــم مشــتريات 

ً
المحلــي )حوالــي 130 مليــون دوالر، مــا يعــادل 600 مليــون شــيكل ســنويا

 )حوالــي 2500 مليــون شــيكل حســب تقديــرات 
ً
هــذا القطــاع مــن مســتلزمات اإلنتــاج ســنويا

الجهــاز المركــزي فــي عــام 2012 و يرتفــع إلــى 3.5 مليــار شــيكل حســب تقديــر وزارة الزراعــة 
وإتحــاد المزارعيــن كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 3 ادنــاه (, والفــرق بيــن اإلرجاعــات الضريبيــة 
الفعليــة مقابــل فواتيــر الشــراء المســلمة لــوزارة الماليــة والمقــرة مــن قبلهــا واإلرجاعــات 
المفترضــة أو المتوقعــة يدلــل علــى الحجــم الكبيــر للتســرب الضريبــي إلســرائيل وعلــى مــا 
يخفيــه ذلــك مــن تهــرب الشــركات وكبــار المزارعيــن مــن ضريبــة الدخــل بســبب تعمــده إخفــاء 
فواتيــر الشــراء والبيــع )غيــاب نظــام الفوتــرة الكاملــة( وبالتالــي عــدم قــدرة الدوائــر الضريبيــة 

علــى التحقــق مــن حجــم نشــاطهم  ودخولهــم الحقيقيــة.

لكافــة  الضريبــة  الرديــات  أو  لإلعــادات  اإلجمالــي  الحجــم  أن  اإلعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  وإذا 
المكلفيــن، كمــا تظهــر فــي موازنــة الســلطة قــد بلــغ بالمتوســط فــي الســنوات المذكــورة 
، فــإن نســبة االرجاعــات أو الرديــات للقطــاع الزراعــي بشــكل عــام 

ً
400 مليــون شــيكل ســنويا

 تمامــا )أقــل مــن %4 و 
ً

 وهامشــية
ً
ــة جــدا ــدو ضئيل ــروة الحيوانيــة بشــكل خــاص تب وقطــاع الث

%2 علــى التوالــي(. وهــذا يدلــل علــى أن قطــاع الثــروة الحيوانيــة لــم يكــن يحظــى بحصــة 
عادلــة مــن هــذه اإلرجاعــات حتــى فــي الســنوات التــي تــم منحــه هــذا الحــق فيهــا. وأن إعــادة 
ذكــر للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وال ســيما 

ُ
إحيــاء هــذا الحــق لــن يســبب بصعوبــات ماليــة ت

أنهــا لــن تشــكل أكثــر مــن %1 مــن ايراداتهــا الســنوية بأحســن االحــوال. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، فربمــا تســتطيع وزارة الماليــة تحصيــل ضرائــب دخــل إضافيــة كانــت مفقــودة بســبب تهــرب 
المكلفيــن مــن كبــار مزارعــي الثــروة الحيوانيــة والشــركات وبســبب تســرب جــزء مهــم مــن 

ضريبــة القيمــة المضافــة للخزينــة اإلســرائيلية.
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5.  اآلثار المالية واإلقتصادية المحتملة 
إلحياء حق اإلسترداد الضريبي

يمكــن اجمــال االثــار الماليــة المباشــرة واإلقتصاديــة غيــر المباشــرة العــادة احيــاء 
حــق إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة لمزارعــي الثــروة الحيوانيــة علــى النحــو 

التالــي:

توفيــر ســيولة نقديــة بعشــرات مالييــن الشــواقل للمزارعيــن ممــا يســاعدهم علــى 	 
تمويــل نفقاتهــم التشــغيلية وســداد اإللتزمــات المســتحقة عليهــم للتجــار مقابــل 
مشــترياتهم لمســتلزمات اإلنتــاج، وســداد أيــة أقســاط قــروض تســتحق عليهــم للبنــوك. 
وهــذه الســيولة تتوفــر لهــم فــي األشــهر األولــى مــن كل عــام ممــا يعنــي تدعيــم 

ــاج فــي بدايــة الموســم الزراعــي. قدرتهــم علــى تأميــن مســتلزمات اإلنت

علــى 	  الماليــة  وزارة  تعمــل  التــي  الضريبــي  والتســرب  التهــرب  ظاهــرة  مــن  الحــد 
مواجهتهــا وبالتالــي زيــادة اإليــرادات الضريبيــة بمبلــغ تــم تقديــره بعشــرات المالييــن 
المضافــة  القيمــة  إعــادة ضريبــة  بعــد  الزيــادة هــي صافيــة  الشــواكل. وهــذه  مــن 
المســتحقة للمزارعيــن بعــد التحقــق مــن مشــروعيتها. وتتأتــى الزيــادة فــي اإليــرادات 
دخــل  ضريبــة  مــن  التهــرب  بســبب  مفقــودة  كانــت  إضافيــة  تحصيــالت  شــكل  علــى 
تســتوفيها مــن الشــركات وكبــار المزارعيــن التــي تزيــد أحجــام مبيعاتهــم عــن 300000 
شــيكل كمــا حددهــا القانــون، ألنــه يصبــح بإمــكان الدوائــر الضريبيــة مــن متابعــة الملفــات 
الضريبيــة بشــكل أفضــل عندمــا يتــم فوتــرة صفقــات البيــع والشــراء فــي قطــاع الثــروة 
الحيوانيــة. أمــا بالنســبة لضريبــة القيمــة المضافــة اللمدفوعــة مــن قبــل المســتوردين 
قــد  فإنــه  الموحــدة(،  )الفاتــورة  إســرائيل  مــن  مشــترياتهم  علــى  الفلســطينيين 
اليتحقــق وفــورات ماليــة إضافيــة لخزينــة الســلطة ألنهــا ســتقوم بإرجاعهــا للمزارعيــن، 
لكــن الشــك هــذا ســيقلل مــن التســرب الضريبــي للخزينــة اإلســرائيلية لصالــح خزائــن 
المزارعيــن. وهــذا بحــد ذاتــه  إنجــاز مهــم وفيــه منفعــة كبيــرة لإلقتصــاد الفلســطيني.

المســاهمة فــي توفيــر مــوارد ماليــة بعشــرات مالييــن الشــواقل ســنويا لصنــدوق 	 
عــل بعــد بســبب نقــص مــوارده الماليــة.

ُ
التأمينــات ودرء المخاطــر الــذي لــم يف

علــى مســتوى قطــاع الثــروة الحيوانيــة، ســيكون لهــذا اإلجــراء منافــع إقتصاديــة كبيــرة 	 
منهــا تحســين القــدرة التنافســية والجــدوى اإلقتصاديــة للنشــاط فــي هــذا القطــاع 
مــن خــالل خفــض تكاليــف اإلنتــاج فيــه، وبالتالــي تحفيــز اإلســتثمارات فــي هــذا القطــاع 
ممــا يوفــر فــرص عمــل جديــدة لفئــة مــن األســر الريفيــة ســواء بأجــر أو بدونــه وهــذا 
يوفــر لهــم دخــول جديــدة أو إضافيــة تعــزز مــن قدرتهــم الشــرائية وتلبيــة إحتياجاتهــم 
اإليــرادات  علــى  إيجابــي  تأثيــر  يحمــل  فــرص عمــل جديــدة  خلــق  أن  كمــا  األساســية. 
الضريبيــة المحليــة التــي تجبيهــا وزارة الماليــة علــى شــكل ضريبــة قيمــة مضافــة علــى 

أجورهــم أو ضريبــة قيمــة مضافــة علــى مشــترياتهم اإلســتهالكية اإلضافيــة. 

علــى مســتوى اإلقتصــاد الكلــي، مــن شــأن هــذا االجــراء ان يزيــد مــن مســاهمة هــذا 	 
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القطــاع فــي الناتــج المحلــي وفــي التشــغيل، ممــا يعنــي انــه سيســترد جــزء مــن دوره 
اإلقتصــادي المفقــود عبــر الســنوات الماضيــة. كمــا ان هــذا االجــراء سيســاعد ولــو جزئيــا 
فــي اعــادة هيكلــة اإلقتصــاد الفلســطيني لصالــح تدعيــم القاعــدة اإلنتاجيــة )الزراعــة 
والصناعــة المرتبطــة بالزراعــة( علــى حســاب قطاعــْي التجــارة والخدمــات. وهــذا مــن 
شــأنه ان يقلــل مــن عجــز الميــزان التجــاري )الفــرق بيــن الــواردات والصــادرات( وبالتالــي 
يقلــل مــن انكشــاف الســوق المحليــة للتطــورات والصدمــات الخارجيــة ومــن اعتمــاد 
هــذا الســوق علــى إســرائيل. اضافــة إلــى ان ذلــك، فــان هــذا االجــراء ســيدعم االمــن 

الغذائــي فــي فلســطين. 

تثبيــت 	  فــي  الســلطة  جهــود  االجــراء  هــذا  ســيدعم  السياســي،  المســتوى  علــى 
المزارعيــن فــي ارضهــم وحمايتهــا مــن التهويــد واالســتيطان مــن خاللهــم تمكينهــم 

.
ً
اقتصاديــا

الخالصــة: ان تحليــل الكلفــة والمنفعــة العــادة احيــاء إســترداد ضريبــة القيمــة 
شــير إلــى ان هكــذا قــرار يعــود بصافــي فائــدة 

ُ
المضافــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة ت

ماليــة واقتصاديــة، حيــث ان كلفتــه علــى خزينــة الســلطة ســتكون اقــل مــن المنافــع 
المترتبــة عليــه للمزارعيــن انفســهم وعلــى اإلقتصــاد الوظنــي برمتــه. 
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6. التوصيات

بنــاء علــى نتائــج تحليــل التكلفــة والمنفعــة لقــرار الغــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة 
ــا ان نوصــي  المضافــة فــي عــام 2011 مــن قبــل مزارعــي الثــروة الحيوانيــة، يمكنن

بمــا يلــي:

الخيــار األول: اعــادة احيــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مشــتريات 
مســتلزمات اإلنتــاج الحيوانــي واعــادة العمــل بالضريبــة الصفريــة كمــا كان االمــر قبــل عــام 
عليــه  الماليــة  وزارة  بانتظــار موافقــة  عالقــا  يــزال  وال  الزراعــة  وزارة  وهــذا موقــف   .2011
للمصادقــة عليــه مــن مجلــس الــوزراء. ويمكــن ان تقــوم وزارة الماليــة بارجــاع مــا نســبته 
%70 مــن ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة للمزارعيــن وتحويــل المبلــغ الباقــي مباشــرة 

المخاطــر. التأمينــات ودرء  لصنــدوق 

وحتــى تتحقــق العدالــة الضريبيــة ويســتفيد مــن هــذه االرجاعات جميع المزارعين المســتحقين 
لهــا وليــس فقــط الكبــار منهــم، فاننــا نوصــي باتخــاذ اإلجــراءات االدارية والفنيــة التالية:

وضــع تعريــف واضــح ومحــدد للمــزارع المشــتغل فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة والــذي 	 
يحــق لــه االســتفادة مــن هــذه االرجاعــات. 

وضــع اليــة فنيــة مالئمــة لضمــان ان االرجاعــات الضريبيــة تنعكــس فــي اســعار البيــع 	 
النهائيــة للمســتهلكين. ويمكــن ان يتــم ذلــك بالتعــأون مــع اتحــاد المزارعيــن ووزارة 

الزراعــة وجمعيــة المســتهلك.

ســحالت 	  بمســك  والزامهــم  المزارعيــن  قبــل  مــن  الشــامل  الفوتــرة  نظــام  تطبيــق 
محاســبية حســب االصــول وتعييــن محاســب مرخــص يتولــى متابعــة ملفاتهــم الضريبيــة 

مــع دوائــر الضريبــة المختصــة.

تنظيــم عمليــة االســتراداد الضريبــي باســتخدام اليات واضحة حســب احتياجــات قطاعاته 	 
وضمــن جــدأول زمنيــة ثابتــة لتشــجيع المــزارع الفلســطيني علــى المبــادرة الذاتيــة بفتــح 

الملــف الضريبــي وتســليم الفواتير.

الخيــار الثانــي: اســتمرار العمــل بقــرار الغــاء حــق اإلســترداد الضريبــي، علــى ان تقــوم 
وزارة الماليــة بتخصيــص كامــل مبلــغ ضرائــب القيمــة المضافــة المتحصلــة مــن مربــي الثــروة 
 
ً
الحيوانيــة فــي الموازنــة العامــة لدعــم هــذا القطــاع وفــق شــروط وإجــراءات مقــرة ســلفا
ومنصفــة لجميــع المزارعيــن وضمــن جــدأول زمنيــة واضحــة وملزمــة لــوزارة الماليــة لتتمكــن 
وزارة الزراعــة والصناديــق الرســمية والجهــات ذات العالقــة مــن التخطيــط المســبق الســتثمار 

هــذه االيــرادات النقديــة فــي تنميــة القطــاع الزراعــي ضمــن االهــداف الوطنيــة.
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رؤية اتحاد المزارعين الفلسطينيين حول االسترداد 
الضريبي للثروة الحيوانية

 حــول قطــاع الثــروة الحيوانيــة ودوره 
ً
ــا  وافي

ً
 شــرحا

ً
قــدم الدكتــور نصــر عبــد الكريــم مشــكورا

فــي اإلقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، وعلــى مســتوى األســر الفلســطينية العاملــة بــه خــالل 
ــروة الحيوانيــة مــن مجمــل القطــاع   لحجــم قطــاع الث

ً
ــا  علمي

ً
هــذه الدراســة. ثــم  قــدم تحليــال

ــره بالتشــريعات والقوانيــن  ــه لخزينــة الدولــة وتأث الزراعــي ومســاهمته فــي الدخــل وإيرادات
يتــم تســجيله  الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة، وقــارن مدخالتــه بمــا  المتعلقــة بضريبــة 
 علــى هــذا التحليــل 

ً
 مــن واردات ليظهــر حجــم التهــرب الضريبــي بهــذا القطــاع. وبنــاءا

ً
رســميا

ضريبــة  إســترداد  حــق  لقــرار  والمنفعــة  التكلفــة  تحليــل  نتائــج  وعلــى  والمعمــق  العلمــي 
القيمــة المضافــة، توصــل الدكتــور نصــر عبــد الكريــم إلــى توصيتيــن رئيســيتن للجهــات الرســمية 

ذات العالقــة وهمــا:

الخيــار األول: إمــا إعــادة إحيــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مشــتريات 	 
ــاج الحيوانــي وإعــادة العمــل بالضريبــة الصفريــة كمــا كان االمــر قبــل  مســتلزمات االنت

عــام 2011.

الخيــار الثانــي: اإلســتمرار العمــل بقــرار إلغــاء حــق االســترداد الضريبــي، علــى أن تقــوم 	 
ــة مــن مربــي  ــب القيمــة المضافــة المتحصل ــغ ضرائ وزارة الماليــة بتخصيــص كامــل مبل

الثــروة الحيوانيــة فــي الموازنــة العامــة لدعــم هــذا القطــاع.

 علــى تجربــة اإلتحــاد الطويلــة 
ً
 علــى هــذا التحليــل العلمــي للدراســة ومخرجاتهــا، وبنــاءا

ً
وبنــاءا

بهــذا الملــف، وتجربتــه المباشــرة فــي التعامــل مــع المزارعيــن ذوي العالقــة، فــإن اتحــاد 
المزراعيــن الفلســطينيين يدعــم ويشــجع الجهــات الرســمية ذات العالقــة علــى تبنــي الخيــار 

األول التــي توصــل إليهــا الدكتــور فــي دراســته لألســباب التاليــة:

أوال: أوضــح الدكتــور فــي الدراســة أنــه لتعزيــز اإلســتثمار وتنميــة هــذا القطــاع الحيوانــي 
ــز صناديقــه الخاصــة بالتاميــن ودرء المخاطــر  ــد مــن إيجــاد حوافــز ضريبيــة وتعزي الحيــوي الب
واإلقــراض كحوافــز غيــر ضريبيــة. وبالتالــي فــإن إعــادة إحيــاء حــق إســترداد ضريبــة القيمــة 
ــاج الحيوانــي، وإعــادة العمــل بالضريبــة الصفريــة  المضافــة علــى مشــتريات مســتلزمات اإلنت

كمــا كان األمــر قبــل عــام 2011 قــد يســاهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف المنشــود.

ــا أن حجــم  : بعــد اإلطــالع علــى اإلحصــاءات واألرقــام المذكــورة فــي الدراســة، يتبيــن لن
ً
ثانيــا

التهــرب الضريبــي بمدخــالت قطــاع الثــروة الحيوانيــة كبيــر، وهــذا ينعكــس ســلبا علــى حجــم 
التحصيــالت مــن ضريبــة الدخــل لتجــار المدخــالت وهــم األقــوى ماليا واألقدر علــى إدارة ملفات 
ضريبيــة بشــكل قانونــي. وبالمقابــل، لــم تتجــاوز نســب التحصيــل مــن القيمــة المضافــة فــي 
ــاء  ــروة الحيوانيــة %1 مــن مجمــل التحصيــالت، وبالتالــي هــي هامشــية. إعــادة إحي قطــاع الث
اإلســترداد الضريبــي لهــذا القطــاع ضمــن أنظمــة واضحــة سيســاهم فــي كشــف المتهربيــن 
مــن تجــار مدخــالت القطــاع الحيوانــي وأرباحهــم، وبالتالــي زيــادة حجــم التحصيــل مــن ضريبــة 

الدخــل مقابــل إعــادة القيمــة المضافــة إلــى المزارعيــن فــي المــدى المتوســط.
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: إعــادة العمــل باإلســترداد الضريبــي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة أســوة بالقطــاع الزراعــي، 
ً
ثالثــا

سيســاهم فــي تنظيــم القطــاع الزراعــي وفوترتــه بشــكل منظــم فــي المــدى الطويــل وهــو 
أحــد أهــداف وزارة الماليــة والحكومــة الفلســطينية.

الزراعــي وصنــدوق االقــراض  المخاطــر والتأميــن  أمــوال فــي صنــدوق درء  توفيــر   :
ً
رابعــا

الزراعــي سيســاهم فــي تنميــة القطــاع الزراعــي ومدخالتــه وهوامــش أرباحــه ومســاهمته 
فــي االقتصــاد الوطنــي عــدا عــن زيــادة عــدد العامليــن بــه بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. كمــا أنــه 
 مــن ميزانيــة الحكومــة الفلســطينية، مثــل تعويضــات الكــوارث 

ً
ــا ســيوفر أمــوال تخصــص حالي

الطبيعيــة، والتــي تعانــي مــن عجــز مالــي. توفيــر هــذه المبالــغ لــن يتأتــى بــدون إحيــاء حــق 
اإلســترداد الضريبــي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة أســوة بالقطــاع الزراعــي.

: عمليــة ضبــط األســواق ومدخــالت القطــاع الزراعــي ضمــان نظــام فوتــرة وسياســية 
ً
خامســا

ضريبيــة تربــط المــزارع بوزارتــي الماليــة والزراعــة مــن خــالل برنامــج اإلســترداد الضريبــي، ممــا 
سيســاهم فــي تعزيــز معرفــة تفاصيــل هــذا القطــاع وإثــراء قاعــدة البيانــات حولــه وحــول 
مدخالتــه ودوراتــه، وبالتالــي ســيجعل قاعــدة المعلومــات هــذه أســاس حقيقــي إلســتثمارات 
مســتقبلية مرتبطــة بمدخــالت القطــاع. إن معرفــة حجــم المدخــالت المســتوردة مقابل المنتجة 
 فــي 

ً
 ودوراتهــا التســويقية وأماكــن تركــز عمليــات بيعهــا يمكــن إســتخدامها مســتقبال

ً
محليــا

إنشــاء إســتثمارات محليــة او عامــة لتوفيــر هــذه المدخــالت وبالتالــي تحســن فــي اإلقتصــاد 
وفــرص العمــل والجبايــة الضريبيــة.

: توفيــر برنامــج لإلســترداد الضريبــي والفاتــورة الصفريــة للقطــاع الزراعــي سيحســن 
ً
سادســا

المنتجــات  منافســة  علــى  المــزارع  قــدرة  ســيعزز  وبالتالــي  النهائــي،  المنتــج  ســعر  مــن 
وزيــادة  التســويق  علــى  المزاعيــن  قــدرة  تعزيــز  االحتــالل.  دولــة  مــن  خاصــة  المســتوردة، 
هوامــش أرباحهــم، ســيؤدي إلــى تعزيــز الــدورة اإلقتصاديــة لهــذه الشــريحة المهمــة فــي 
ــز اإلســتهالك المحلــي وخفــض لبعــض مؤشــرات التضخــم  ــل تعزي المجتمــع الفلســطيني، مث
المحليــة ذات العالقــة، وهــذا مــن أهــداف الحكومــة الفلســطينية عــدا أنــه ســيعزز الجبايــة مــن 

قطاعــات أخــرى وهــذا هــدف أخــر للحكومــة.

: برنامــج اإلســترداد الضريبــي للقطــاع الزراعــي فــي حــال تــم تنظيمــه بشــكل عــادل 
ً
ســابعا

برامــج وطنيــة  المزارعيــن لصالــح  العــام وقطــاع  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  وواضــح ســيعزز 
ورؤيــة مشــتركة لهــذا القطــاع وهــو أحــد أهــداف الحكومــة الفلســطينية.

، تنفيــذ برنامــج اإلســترداد الضريبــي وتمويــل الصناديــق ذات العالقــة سيســاعد 
ً
: أخيــرا

ً
ــا ثامن

فــي حمايــة المزراعيــن الفلســطينين مــن مختلــف المخاطــر التــي تتســبب فــي هجــران المــزارع 
ألرضــه وتقلــل المخاطــر فــي هــذا القطــاع وبالتالــي تعــزز صمــوده فــي وجــه االحتــالل، وهــذا 

هــدف وطنــي بإمتيــاز وهــدف للحكومــة ووزارتهــا المختلفــة.
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تمــت طباعــة هــذا الدليــل ضمــن مشــروع التطويــر العــادل لإلنتــاج الزراعــي وانظمــة 
الســوق فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة المنفــذ مــن قبــل مؤسســة أوكســفام 

والممــول مــن قبــل الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي )ســيدا(

تــم إصــدار هــذا الدليــل بمســاعدة مؤسســة أوكســفام. إن محتويــات هــذا  الكتيــب 
هــي مســؤولية اتحــاد المزارعيــن الفلســطينيين وال تعكــس بالضــرورة آراء مؤسســة 

أوكســفام والوكالــة الســويدية


