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4T م ل ب  ف هتيق ق ئكخهكىهتئئ  ئكام

4Tمكافئات العملة 

4T) 2009اعتبارا من سبتمبر( 

 

4T شيكل إسرائيلي جديد= وحدة العملة 

4T دوالر أمريكي 0,25= إسرائيلي جديد شيكل 

4T1  إسرائيلي جديد شيكل 3,95= دوالر أمريكي 

 

4Tالسنة المالية 

4Tكانون األول/ديسمبر 31 كانون الثاني-/األول من يناير 

  



4T 4وأسماء مختصراختصاراتT 4Tة 

4TAPLA 
4Tالمحلية للهيئات الفلسطيني االتحاد 

CGAS 
4Tالرأسمالية المنح مخصصات نظام 

EMSRP 
4Tالبلديات خدمات تأهيل إلعادة الطارئ المشروع 

JDECO 
4Tالقدس محافظة كهرباء شركة 

JSC 
4Tمجلس الخدمات المشترك 

KFW 
4Tالبنك األلماني للتنمية 

LAL 
4Tقانون حيازة األراضي 

LGs 
4Tالحكومات المحلية 

MDLF 
4Tصندوق تطوير وإقراض البلديات 

MDP 
4Tبرنامج تنمية البلديات 

MFRP 
4Tبرنامج إعادة الهيكلة المالية في البلديات 

MENA 
4Tمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MoF 
4Tوزارة المالية 

MoLG 
4Tوزارة الحكم المحلي 

MoPIC 
4Tالدولي والتعاون التخطيط وزارة 

NEDCO 
4Tالشمال كهرباء توزيع شركة 

NIS  
4Tاإلسرائيلي الجديدل كالشي 

O&M 
4Tالتشغيل والصيانة 

PA 
4Tالسلطة الفلسطينية 

PCBS 
4Tالفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 

PEA 
4Tالفلسطينية الطبيعية والموارد الطاقة سلطة 

UNDP 
4Tبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNRWA 
4T رواناألو(وكالة الغوث الدولية( 

VAT 
4Tضريبة القيمة المضافة 

WBG 
4Tالضفة الغربية وقطاع غزة 



 

4T  4T 

 

4T 4نائب الرئيسT أخطر شمشد
4T4 المدير القطريT ديفيد كريج
4T4لقطاع لالعام مدير الT لوفيالزلو 
4T 4مدير القطاعT بجيرديآنا 
4T4 قائد فريق العملT برانمسكريم 

 

  



4Tقائمة المحتويات 

4T موجز تنفيذي

 مقدمة: الفصل األول

 خلفية 1-1

 األهداف 1-2

 نطاق هذه الدراسة 1-3

 مصادر البيانات والمنهجية 1-4

 

 تصنيفات البلديات: الفصل الثاني

 تصنيف حسب حجم السكان 2-1

 لوزارة الحكم المحليوفقاً الحالي تصنيف ال 2-2

 وزارة الحكم المحليلوفقاً تقييم التصنيف الحالي للبلديات  2-3

 توصياتالوالصة خال 2-4

 

 النفقات: الفصل الثالث

 وظائف النفقات البلدية حسب القانون 3-1

 الوظائف المحلية حديدتكفاية  3-2

 النفقات البلدية على أرض الواقعوظائف  3-3



 العالقة بين الخدمات التي يتم تقديمها وحجم البلديات 3-4

 وحجم البلدياتالنفقات حديد ت 3-5

 المسائلة في تقديم الخدمات المحلية 3-6

 التي تمت حسب الخدماتالنفقات  3-7

 النفقات الحالية والنفقات الرأسماليةهيكل  3-8

 النفقات حسب الوظيفةنصيب الفرد من  3-9

 تغطية ونوعية خدمات بلدية مختارة 3-10

 قيود وفرص: كفاءة النفقات 3-11

 استنتاجات 3-12

 

 يراداتاإل: الفصل الرابع

 يراداتمصادر اإلحديد ت 4-1

 الرئيسية يراداتتقييم مختصر لمصادر اإل 4-2

 على أرض الواقع يراداتمصادر اإل 4-3

 الحالية والرأسمالية يراداتاإل 4-4

 مصدرنصيب الفرد من النفقات حسب ال 4-5

 قيود وفرص: يراداتنمو اإل 4-6

 الصةخال 4-7



 

 الوضع المالي للبلديات: الفصل الخامس

 حسب الخدمات يراداتمقارنة بين النفقات واإل 5-1

من خالل الضرائب  لة أساساًموالمات لبلديلالبنية التحتية  5-2

المحلية المادية لبنية التحتية لاالستدامة المالية  5-3

 يراداتالتوازن بين النفقات واإل 5-4

 في البلدياتالمالي وضع لنبذة حول ا 5-5

  الخالصة 5-6

 

 الرئيسية توصياتالاالستنتاجات و: الفصل السادس

 عامالاالستنتاج  6-1

اإلجراءات قصيرة األجل  6-2

األهداف طويلة األجل  6-3

 قائمة المراجع 6-4

  



 الجداول

  اتالبلدينة عيتمثيل : )1(الجدول رقم 

 الفئة السكانيةحسب  "غير مزودي خدمات"و" زودي خدماتم" :)2(الجدول رقم 

السكان حجم حسب تصنيف البلديات  :)3(الجدول رقم 

 معايير التصنيف لدى وزارة الحكم المحلي :وحدات الحكم المحلي :)4(الجدول رقم 

األربع  وزارة الحكم المحليالبلديات في كل من فئات  :)5(الجدول رقم 

الخدمات البلدية وفقا للقانون  :)6(الجدول رقم 

خدمات العدد حسب البلديات كرار ت :)7(الجدول رقم 

في تقديم الخدمات البلدية  تكرار ال :)8(الجدول رقم 

من حيث عدد الخدمات ات تصنيف البلدي :)9(الجدول رقم 

السكان والخدمات حجم حسب عدد البلديات  :)10(الجدول رقم 

السكان والخدمات حجم حسب تصنيف وحدات الحكم المحلي  :)11(الجدول رقم 

 اتالخدمحسب  الوزن النسبي :النفقات المتكررة :)12(الجدول رقم 

 للخدمات لبلديات غير المزودةلبالنسبة  اتخدمالحسب  النفقات التشغيلية :)13(الجدول رقم 

 مزودة للخدماتاللبلديات لبالنسبة ات خدمحسب ال النفقات التشغيلية :)14(الجدول رقم 

 مئوية في الموازنةكنسبة ات النفقات حسب الخدم :)15(الجدول رقم 

 النفقات الحالية والنفقات الرأسمالية :)16(الجدول رقم 

الموازنة مئوية في الرواتب واألجور كنسبة  :)17(الجدول رقم 

اتب وعدد الموظفين ومتوسط الر :)18(الجدول رقم 

مئوية في الموازنة نسبة كواتب متوسط الر :)19(الجدول رقم 

 اتالخدمحسب  النفقات التشغيليةنصيب الفرد من  :)20(الجدول رقم 

 للخدمات" ةغير المزود"بالنسبة للبلديات  النفقات التشغيليةنصيب الفرد من  :)21(الجدول رقم 

 للخدمات" ةالمزود"بالنسبة للبلديات  النفقات التشغيليةنصيب الفرد من  :)22(الجدول رقم 

  77نصيب الفرد من النفقات حسب الحجم والخدمات البلدية  :)23(الجدول رقم 



غزة في فقطاع الضفة الغربية و فينفقات المقارنة بين نصيب الفرد من  :)24(الجدول رقم 

مختارة حاالت  :تزويد المياهنوعية  :)25(الجدول رقم 

حاالت مختارة  :جمع النفايات الصلبةنوعية  :)26(الجدول رقم 

حاالت مختارة  :نوعية الطرق وشبكات النقل :)27(الجدول رقم 

حاالت مختارة  :المدارس نوعية صيانة :)28(الجدول رقم 

حاالت مختارة  :الشوارعنارة إنوعية  :)29(الجدول رقم 

حاالت مختارة  :صحيالصرف الات شبكنوعية  :)30(الجدول رقم 

 ةالمحلي يراداتمصادر اإلعلى سلطة لها مؤسسات  :)31(الجدول رقم 

در احسب المص :البلدية يراداتالوزن النسبي لإل :)32(الجدول رقم 

موازنة لمن انسب مئوية ك يراداتالمصادر الرئيسية لإل :)33(الجدول رقم 

مدى مالءمة ضريبة األمالك  :)34(الجدول رقم 

 للخدمات" ةالمزود"بالنسبة للبلديات  يراداتالوزن النسبي لمصادر اإل :)35(الجدول رقم 

 للخدمات" ةالمزودغير "بالنسبة للبلديات  يراداتالوزن النسبي لمصادر اإل :)36(الجدول رقم 

در االمصحسب ات بلديفي ال يراداتالفرد من اإلنصيب  :)37(الجدول رقم 

غير "البلديات مقابل  للخدمات" ةالمزود"البلديات  :يراداتنصيب الفرد من اإل :)38(الجدول رقم 

 للخدمات" ةالمزود

 اتدر وحجم البلديامصحسب الاإليرادات الفرد من نصيب  :)39(الجدول رقم 

قطاع غزة الضفة الغربية مقابل  :يراداتالفرد من اإلنصيب  :)40(الجدول رقم 

النفقات  من الفردنصيب و يراداتالفرد من اإلنصيب بين مقارنة  :)41(الجدول رقم 

األداء المالي حيث لبلديات من اترتيب  :)42(الجدول رقم 

بلديات الجارية في الالفوائض والمتأخرات  :)43(الجدول رقم 

  



الرسوم البيانية 

الخدمات المقدمة عدد كرار توزيع ت :)1(الرسم البياني رقم 

في الخدمات  تكرارال :العينةتمثيل  :)2(الرسم البياني رقم 

الخدمات المقدمة حسب التوزيع النسبي لوحدات الحكم المحلي  :)3(الرسم البياني رقم 

 يةسكانحسب الخدمات والفئة الالتوزيع النسبي  :)4(الرسم البياني رقم 

 اتالخدمحسب  الوزن النسبي :النفقات التشغيلية :)5(الرسم البياني رقم 

 للخدمات" ةالمزودغير "للبلديات  األوزان النسبية :النفقات التشغيلية :)6(الرسم البياني رقم 

 للخدمات" ةالمزود"للبلديات  األوزان النسبية :النفقات التشغيلية :)7(الرسم البياني رقم 

الرأسمالية النفقات و يةالتشغيلنسبة النفقات  :)8(الرسم البياني رقم 

غزة قطاع مقارنة بين الضفة الغربية و :اتنفقلاهيكل  :)9(الرسم البياني رقم 

 اتالخدمحسب  النفقات التشغيليةنصيب الفرد من  :)10(الرسم البياني رقم 

 للخدمات" ةالمزود"للبلديات  النفقات التشغيليةنصيب الفرد من  :)11(الرسم البياني رقم 

قطاع الضفة الغربية وفي الخدمات على نفقات المقارنة نصيب الفرد من  :)12(الرسم البياني رقم 

غزة 

در االوزن النسبي حسب المص :البلدية يراداتاإل :)13(الرسم البياني رقم 

در احسب المص يراداتنصيب الفرد من اإل :)14(الرسم البياني رقم 

العالقة بين الفائض أو العجز والمتأخرات  :)15(الرسم البياني رقم 

 

 )منفصلجزء في ( الحقلما

الوظائف للمجالس المحلية تحديد  :15الفقرة نص  :)1(الملحق رقم 

 األخرىالخدمات التي تقدمها البلديات والمؤسسات  :)2(الملحق رقم 

 2008-2007في الفترة الخدمات حسب البلدية النفقات  :)3(الملحق رقم 

 2008-2007در في الفترة االبلدية حسب المص يراداتاإل :)4(الملحق رقم 



تغطية ونوعية خدمات مختارة  :)5(الملحق رقم 

الموظفين متوسط عدد عدد الموظفين و :)6(الملحق رقم 

 اترواتب موظفي البلدي :)7(الملحق رقم 

أو بدون  المتأخراتمضافا إليها ( 2007عام  اتبلديالوضع المالي لل :)8(الملحق رقم 

) المتأخرات

خدمات حول الاستبيان  :)9(الملحق رقم 

النفقات  استبيان حول :)10(الملحق رقم 

يرادات إلاستبيان حول ا :)11(الملحق رقم 

  الخدماتاستبيان تغطية ونوعية  :)12(الملحق رقم 

  



4T 4نائب الرئيسT شمشد أخطر
4T4 المدير القطريT ديفيد كريج
4T4لقطاع العام لمدير الT لوفيالزلو 
4T 4مدير القطاعT بجيرديآنا 
4T4 قائد فريق العملT برانمسكريم 

 

4Tشكر وعرفان 

خبير (قائد فريق العمل وهو  ،بران إعداد هذا التقرير من مسكريمالقائم على فريق العمل تكون ي

وشمال بعثة دائرة التنمية المستدامة التابعة لمنطقة الشرق األوسط  ،في المناطق الحضريةرئيسي 

جون و؛ )ستشارم ،البلديةخبير في الشؤون المالية (هرناندو غارزون و؛ ))MNSSD( أفريقيا

مجموعة دائرة التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق  ،قطري رئيسياقتصادي (ناصر 

 ،في القطاع العامخبير رئيسي (ومارك اهيرن ؛ ))MNSED(األوسط وشمال أفريقيا

MNSED .( رزون هو الكاتب الرئيسي للتقريرهرناندو غاإن .

 

نتقدم و. تطوير وإقراض البلدياتصندوق وثيق مع التعاون إطار من الهذا التقرير في  ادعدتم إ

. في كل مراحل الدراسة هلقيادته الفكرية وتوجيه ،مدير العمليات ،ياد رمالإلدكتور لشكر خاص ب

مدير (والسيد خالد رجب  ،)الماليةالدائرة مدير ( ،لسيد محمد الرمحيلكما نتقدم بشكر خاص 

 ،والسيد نزار سمحان لدعمهم المتواصل ،)الخارجيةالعالقات التخطيط االستراتيجي ودائرة 

السيد وقد ساعد . البلديات على االستبيان وتطوير قاعدة البياناتاستجابة وخاصة في ضمان 

الخدمات حول دة حموبيانات وإعداد جداول  هاواستفساراتات البلدياستجابات سمحان في متابعة 

. 2008و 2007 ةالمالي سنةالمرتبطة بكل من تلك الخدمات لليرادات البلدية والنفقات واإل

 

مع وخصوصا  ،مع وزارة الحكم المحلية وثيقبصورة الفريق أعضاء باإلضافة إلى ذلك، عمل 



معلومات قامت بتزويد  تيالمرابح ه السيدة ابتسام تالسيد محمود الزبيدي وموظفوازنة مدير الم

للسيد  معن امتنانه وافريق أن يعربكما يود أعضاء ال. 2007لعام نفذة المالبلدية  موازناتحول 

صندوق تطوير 4Tمدير مكتب (معتز محيسن والسيد  ،بيرزيترئيس بلدية وهو  ،يوسف ناصر

 ،خراًآيس لو اريخأو. مدخالت حاسمةتزويد بالذي ساهم بسخاء ) في قطاع غزة 4Tوإقراض البلديات

 4اللوجستي الذي قدمه المؤسسي و الدعمثبت أنT4صندوق تطوير وإقراض البلدياتT  إلى هاما كان

. في إنجاز هذه المهمةحد ما 

  



موجز تنفيذي 

الهدف 

لتمويل البلديات في الضفة الغربية وقطاع عمق تعزيز فهم أإلى تهدف هذه الدارسة بشكل رئيسي 

توضيح الدور الفعلي الذي تلعبه البلديات في تقديم ) أ( :وترمي هذه الدراسة تحديداً إلى4T. غزة

؛ تقييم إذا كان التصنيف الحالي للبلديات مناسب ألغراض سياسة التنمية) ب(والخدمات المحلية؛ 

تقييم ) د(للحكومات المحلية؛ وتحديد إذا كانت جميع مسؤوليات النفقات البلدية مناسبة  )جـ(و

 الوظائف الحالية، بما فيهاوتحديد مدى كفايتها لتغطية لمصادر اإليرادات البلدية الحالي حديد الت

ناك إن كان ه الرئيسيةالمساهمة تحليل إذا كان هناك مهام غير ممولة أم ال، وتحديد العوامل 

تحديد إذا كانت مصادر اإليرادات الحالية تغطي التكاليف المقدرة ) هـ(و؛ غير ممولةتكليفات 

الوضع المالي الحالي بشأن ة ناظرواستخالص االستنتاجات المتقديمها جري للخدمات البلدية التي ي

ط الضوء على طبيعة وحجم سلِّهذا العمل االقتصادي والقطاعي ي يضاف إلى ذلك أنو. للبلديات

  .الضفة الغربية وقطاع غزةجميع أنحاء البلديات في في مختلف االختالالت المالية الحالية 

 

4T مصادر البيانات والمنهجية

4Tًعلى بيانات قطاع البلديات، فإن هذه الدراسة قد اعتمدت بشكل المفروضة شديدة الللقيود  نظرا

) 132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين إلى البلديات تم إرسالها رئيسي على ثالثة استبيانات 

الخدمات التي ) أ: (لمعالجة مجاالت االهتمام الرئيسية هذه االستبيانات خصيصاًوتم تصميم . بلدية

التي يجري مصادر اإليرادات ) جـ(، وحسب الخدمةالفعلية  النفقات) ب(ويجري تقديمها؛ 

ة المالية السن االستبيانات إلىوتعود هذه . ع والخدمات المحلية العامةلتمويل السل هاماستخدا

2008.  

 

4T التي عليها والمنفَّذة  وافقموازنات البلدية الم) أ: (ما يليعلى لمعلومات لمصادر أخرى وتشتمل



سنة ذة للنفَّموازنات المولسوء الحظ، لم تكن ال. 2007 ةالماليللسنة قدمتها وزارة الحكم المحلي 

حسب المتكررة والرأسمالية تم الحصول على النفقات لهذا الوضع،  نظراًو. متُقدمة 2008المالية 

استجابت بلدية  )94(من أربع وتسعين  2008 للسنة الماليةحسب المصادر يرادات اإلوظائف وال

الكهرباء سديد فواتير تالبلدية لة على متأخرالمبالغ ال) ب( اإليرادات؛ واستبيانات النفقات الستبيانات

الممتلكات للسنة بيانات ضريبة ) جـ(التي قدمتها وزارة المالية، وو 2007والماء للسنة المالية 

من قبل وزارة قديمها بلدية تم ت )29(تسع وعشرين ل اتوالتقييمتحصيالت البشأن  2008المالية 

 . المالية

 

4T في هذا التقرير، من بين طرق أخرى، على للتوصل إلى النتائج ها ماستخدتي تم االطرق الاشتملت

 )94(ؤلفة من باالعتماد على عينة تمثيلية م 2008دراسات استقصائية للسنة المالية ) أ(: ما يلي

ضريبة األمالك بيانات والمتأخرات، و، 2007في سنة  الموازنات المنفذةتدقيق ) ب(و، ةبلدي

مع رؤساء البلديات ومسؤولين حكوميين محليين مقابالت ) ـج(ومن وزارة المالية، المأخوذة 

  .خالل الزيارات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 

4T تصنيف البلديات

4T إذ يضم ما نسبته ، معظم البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة صغيرة نسبياًتعتبر84 حوالي ٪

أقل من ) ٪20,5ما نسبته (هذه البلديات  سمخُ حوالييضم نسمة، و 25,000منها أقل من 

في ) ٪53,8ما نسبته (أكثر من نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ويعيش . نسمة 5,000

أكبر عدداً ) ٪6,7ما نسبته (تسع بلديات فقط وتضم . نسمة 50,000أقل من التي تضم البلديات 

وهي (نسمة ألف  100عدداً يفوق تضم بلديات  ، بينما ال يوجد سوى أربعنسمة 50,000من 

سكان الهذه البلديات األربع نحو ثلث وتُشكِّل ). مدينة غزة ونابلس والخليل وخان يونس

.  الفلسطينيين



4Tالبلديات من حيث قدراتها المالية في مختلف صلة رغم الخالفات المتوذلك، على الرغم من و

وبالتالي، هناك حاجة . جميع هذه البلدياتاإلنفاق ل نفس وظائفحديد ه قد تم تإال أنوالمؤسسية، 

الوظائف تحديد تناسب يبحيث ، تلك القدراتالتي تدل على لمؤشرات لوفقا ذه البلديات ه لتصنيف

على الرغم من وزارة الحكم المحلي الحالي، وتصنيف ويستند . مع قدراتهااإلنفاق ومسؤوليات 

ستحيل استخدام التصنيف الحالي يولذلك . معايير موضوعيةوليس إلى اعتبارات سياسية إلى ، ذلك

. على تقديم الخدماتبلدية معينة لتقييم قدرة 
4T 

هذا التقرير تصنيف جديد، من حيث حجم السكان وعدد الخدمات يقترح ، بناء على ما تقدمو

من  ،ديحدفي تأهمية التصنيف المقترح وتكمن . مؤشرات لقدرتها على تقديم الخدماتكالمقدمة، 

فئات مستهدفة لدمج السياسات كمن حيث المبدأ التي يمكن اعتبارها بين أمور أخرى، البلديات 

ن أذلك ويضاف إلى . تقديم الخدماتالشراكات بين البلديات لتعزيز قدرات إقامة أو /المتصلة و

تحديد الخدمات األساسية التي تشكل أولوية بالتصنيف المقترح يساهم في السياسات ذات الصلة 

 .لمعظم البلدياتوالتي ال تُشكل أولوية 

 

4Tالنفقات 

4Tعلى الرغم من التباين الكبير في حجم السكان  لبلديات في الواقع؟ا هاما هي الخدمات التي تقدم

جميع إلى  المسؤوليات فيما يتعلق بتقديم الخدماتتم إيكال نفس البلديات، في مختلف أرجاء 

ثماني وعشرين حوالي على تكليفات تخص القانون وينص . القانونبموجب المجالس المحلية 

وهذا يعني، على األقل من حيث المبدأ، أنه في حال . مختلفةسلعة وخدمة محلية عامة  )28(

قادرة على الوفاء  واسع جداً بحيث ال تكوننطاق الخدمات قد يكون الحكومات المحلية الصغيرة، 

  .بتكليفهاأكثر قدرة على الوفاء الكبيرة قد تكون ، في حين أن البلديات كليفهابت

4T،تشير ذلك، على الرغم من و وعلى أرض الواقعمعظم البلديات تقدم عدد  النتائج العملية إلى أن

، )إلى حد ما( ةرئيسيخدمات محلية حوالي ست  معظم البلدياتإذ تُقدم . من الخدمات قليل نسبياً



جمع النفايات الصلبة، ) أ: (هيالخدمات هذه و. تلك البلديات عن حجم سكان تقريباًغض النظر ب

) و(صيانة الطرق، و) هـ(وإنارة الشوارع، ) د(وتزويد المياه، ) جـ(وصيانة الشوارع، ) ب(و

٪ من البلديات، 80عن  قلُّتال نسبة الخدمات الثالث األولى من قبل  يتم تقديمو. صيانة المدارس

على و. األخيرة إلى حد ما من قبل نصف البلديات على األقلالثالث يتم تقديم الخدمات في حين 

على كل من هذه التي يتم إنفاقها الفعلية  نفقاتذلك، من حيث األهمية النسبية للالرغم من 

ر كبير من موارد دبقفعل حظيت بالفقط خدمات خمس أول النتائج إلى أن تُشير الخدمات، 

. ذه الخدماته السنوية لتقديموازنة الم

 

4T المائة واثنين وثالثين تصنيف استناداً إلى  الخدمات؟قدر أكبر من  البلديات الكبيرةهل تُقدم

المقابل مستوى مع مراعاة ال(بلدية من حيث حجم السكان وعدد الخدمات التي تقدمها  )132(

في مصروفات في الواقع البلديات الكبيرة تنفق  أنبالنتائج العملية توحي ، )االمخصصة له للنفقات

لديها قدرة أكبر على تقديم ) البلديات(كبيرة المدن البأن  مجتمعةًهذه النتائج وتوحي . أكثر خدمات

يتم تصنيف على سبيل المثال، . ن تلك الخدمات التي تقدمها البلديات الصغيرةخدمات أكثر م

في  ، مثل نابلس وخان يونس وغزة)نسمة 100,000التي يزيد عدد سكانها عن (المدن الكبيرة 

) 12(أكثر من اثني عشر إلى تلك البلديات التي تقدم هذه المجموعة تشير والمجموعة الثالثة، 

والتي ( صغيرة جداًالبلدات يتم تصنيف الفي المقابل، و. )18(وحتى ثماني عشر خدمة  ةخدم

النويعمة نسمة، مثل  5,000التي يقل عدد سكانها عن ) رىالقُتسميتها بجداً ليتم صغيرة تكون 

لى الحكومات المحلية التي تُقدم هذه المجموعة إتشير وفي المجموعة األولى، فخاري لاالزهراء وو

  .خدمات) 5(أقل من خمس 

 

4Tليست خطية،  سكان البلديةوحجم  المقدمةذلك، فإن العالقة بين عدد من الخدمات  على الرغم منو

خدمات أكثر من تلك التي تقدمها قدم كبيرة ستُالبلديات الأن ب عموماًالتوقع بحيث أنه ال يمكن 



بشأن سياسة السلطة الفلسطينية سوى النتائج المذكورة أعاله ال تدعم لذلك، قد و. البلديات الصغيرة

تعزيز وتقديم عدد أكبر من بل سكما ستدعم تلك النتائج ، المشابهةاالندماج وغيرها من الوسائل 

   .الخدمات إلى حد معين

 

4T تُ الخدمات؟أمواالً أكثر على كبيرة الالبلديات هل تُنفقفي المدن ات تقديم الخدم شير النتائج إلى أن

أمواالً  البلديات الكبيرة عموماًوتنفق . منه في المدن الصغيرة والقرىفي المتوسط الكبيرة أفضل 

على ف. المجالس المحلية األصغر حجماًمما تنفقه أكثر  الخدمات األساسيةفي نصيب الفرد على 

 ،وجمع النفايات الصلبة ،هذا هو الحال في مجال توزيع الكهرباء، وتزويد المياه سبيل المثال،

على الخدمات مثل صيانة الشوارع التي يتم صرفها  نفقاتاليبدو أن من ناحية أخرى، و. والطرق

نصيب يميل أي  ؛البلدياتفي مع حجم السكان  ةًمع بعض االستثناءات، متناسب ،وإنارة الشوارع

وعلى الرغم من ذلك، جمل، مفي الو. أحجام البلدياتجميع في البقاء ثابتاً لى إ نفقاتالفرد من ال

  .حجم السكانحسب ربع الفئات األكل من لمتوسط نصيب الفرد من اإلنفاق يزداد 

 

4T مقيود ذات البلديات التي تقدمها من تلك خدمات أكثر  وازنة السهلةمالقيود ذات البلديات هل تُقد

 )94(أربع وتسعين ن كون م، استنادا إلى نموذج كامل م2008سنة في  ؟وازنة الصارمةمال

: ما يليعلى  نفقاتلفرد من اللأكبر نصيب حظى بالخدمات واألشغال العامة التي تاشتملت بلدية، 

النفايات الصلبة ) جـ(و، )لكشي 38,36( تزويد المياه) ب(و، )لكشي 96,80(الكهرباء ) أ(

على و). شيكل 11,76(الطرق ) هـ(، و)شيكل 16,01(صيانة الشوارع ) د(و، )شيكل 36,92(

تم تقسيم خدمات الكهرباء، زودي مدى المحتمل لراجع المالي تفصل الذلك، من أجل الرغم من 

تلك  مبأنهم يمكن وصفه نيذالو(لمزودي خدمات الكهرباء عينة ، تينفرعيعينتين لى إالعينة 

هي البلديات و( نمزوديالغير العينة الثانية ل، و)على الموازنة نسبياًالتي تمتاز بقيود سهلة البلديات 

  ).على الموازنةنسبيا بقيود صارمة تعمل التي 



 

4T الفرعيين إلى أن النمط األساسي العام اتين العينتين مقارنة هالمتمخضة عن النتائج التجريبية تشير

على الرغم من و. على ما هو عليهزال من الناحية العملية يبخصوص تقديم الخدمات البلدية ال 

بقيود أن مجموعة البلديات التي تتمتع  نفقاتنصيب الفرد من اليظهر تحليل كما هو متوقع، وذلك، 

ما تنفقه أكثر بشكل ملحوظ، من حيث نصيب الفرد، مواالً أمعلى الموازنة تنفق  نسبياًسهلة 

 4,20 مقابلشيكل  13,00( على الموازنةنسبيا بقيود صارمة التي تعمل البلديات مجموعة 

تزويد : ، وهذه الخدمات هيكبراألثالث خدمات بشكل رئيسي من هذا اإلنفاق واستفادت ). شيكل

، )شيكل 5.50شيكل مقابل  17.90(، والطرق )شيكل 21.20شيكل مقابل  55.20( المياه

إعادة الهيكلة التعديل على  أناالستنتاج بويمكن . )14.307شيكل مقابل  17.70(والشوارع 

هذه على رجح على األستؤثر ) الكهرباءخدمات نتيجة لنقل (المستقبل في البلديات في المالية 

  .الخدمات الثالث

 

4Tتؤكد النتائج التجريبية  لخدمات بين قطاع غزة والضفة الغربية؟ما هي أوجه االختالف في تقديم ا

ال إذ . من بلديات الضفة الغربية من حيث تقديم الخدمات أن البلديات في قطاع غزة هي أسوأ حاالً

على أساس حجم نصيب الفرد من يتم تقديمها يوجد سوى ثالث خدمات رئيسية في قطاع غزة 

تزويد المياه، ) ب(وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها؛ ) أ: (وتشمل هذه الخدمات. نفاقاإل

خدمات في المعظم من اإلنفاق على نصيب الفرد ويعتبر . شبكات الصرف الصحي) جـ(و

وعلى الرغم من ذلك، فإن نصيب . في الضفة الغربيةعليه أقل مما هو غزة قطاع البلديات في 

نصيب ، في حين أن في قطاع غزةمرتفع تحديداً شبكات الصرف الصحي على نفاق الفرد من اإل

وبات . في البلديات في الضفة الغربيةمتدني جداً شبكات الصرف الصحي على نفاق الفرد من اإل

األولوية تلك خدمات مثل صيانة الشوارع وإنارة الشوارع من من الضروري إيالء أهمية أقل ل

مستوى هناك  نبأبصفة عامة، يمكن القول و. لحالية المتعلقة بالموازنةالمعطاة للقيود البلدية ا

بصورة يتم تقديمها الخدمات العامة التي تتصل تقديم الخدمات في قطاع غزة، وجداً لمحدود 



في الخدمات تقديم األولويات في ما الحد األدنى من بطريقة مما يعكس الصرف الصحي، برئيسية 

وتستند . على الموازنةقيود صارمة جداً لحكومات المحلية لمواجهة اتضطر عندما ات البلدي

إلى بصورة رئيسية نفاق بين قطاع غزة والضفة الغربية ي هيكل اإلالقائمة فاالختالفات 

وظائف الاالختالفات في تخصيص  وال تستند إلىالموازنة،  نفقاتفي قدرات القائمة االختالفات 

  .المحلية الفعلية

 

4T إيضاح مسؤولية من الضروري  المحلية؟ اتتقديم الخدمب ما يتعلقمساءلة واضحة فيهل هناك

. القانونبموجب عن العديد من الوظائف المحلية المقررة المطاف بالضبط في نهاية المؤسسات 

 كذلكوينبغي . اختياريةأيها أي من هذه الوظائف إلزامية و اًعلى سبيل المثال، ليس واضح

آخرين، مزودين مع  بالتزامنبعض هذه الخدمات من المفروض تقديم ذا كان إخصوص التفريق ب

بعض هذه الخدمات المجالس المحلية مسؤولة عن  تبما في ذلك السلطة الفلسطينية، أو إذا كان

  .حصرية مسؤولية

 

4T التي يعمل البلديات هناك جزء  ؟موظفين زائدين عن حاجة تلك البلديات البلدياتهل يوجد في

لدى الجزء اآلخر  الموظفينبينما هناك نقص في ، عدد من الموظفين ال تحتاجه تلك البلدياتفيها 

إلى أن متوسط عدد العاملين لكل ألف من سكان الضفة تجريبية النتائج الوتُشير . من البلديات

 إلى حد ما مع المعايير الدوليةفق يتمعدل ، وهو 2,7الغربية وقطاع غزة، ككل، هو حوالي .

 11إلى  0,9البلديات بين في جميع  نموظفيالعدد لالفعلي معدل اليتراوح ى الرغم من ذلك، وعل

البلديات في قطاع ويبدو أنه لدى . ة العمالة الزائدةجحبدوره لكل ألف نسمة، والذي يدعم  موظفاً

تها من حيث أنها مقارنعند من البلديات في الضفة الغربية، ) 2,9(غزة عدد أكبر من الموظفين 

هناك وعلى النقيض من ذلك، ). 2,4(الخدمات غير مزودي من أو ) 2,7(" مزودي الخدمات"من 

قاعدة اقتصادية صغيرة نسبياًتمتلك التي البلديات بين تلك من ما عدد كبير من البلديات، السي ،



يبدو أن هذا و. ظفينف متوسط عدد المويلاحتى تكأن تغطي  يةالتشغيل هاموازناتال يمكن لوالتي 

  .لة في أداء البلديات الصغيرةلقيود المتأصيوضح ا

 

4T اً معيناًالنتائج التجريبية نمطال تظهر  ؟ةريكبالهل هناك وفورات في التكاليف اإلدارية للبلديات 

في واقع األمر، . اتالبلديفي حجم السكان ازداد ما لعدد العاملين في اإلدارة العامة كازدياد في 

إلى أنه ال توجد عالقة خطية بين حجم سكان البلدية االنحدار ن تحليل المتمخضة عالنتائج تشير 

على هذا النحو، يمكن أن نستنتج و. لبلديةاإلدارة العامة لفي ) لكل ألف من السكان(ها وعدد موظفي

وعلى الرغم . يةإلى تحقيق وفورات في التكاليف اإلدار أن االندماج، في حد ذاته، لن يؤدي تلقائياً

  .في تقديم الخدمات البلدية المختلفةفي الحدوث محتملة قد تظل وفورات من ذلك، 

 

4Tاإليرادات  

4T ل كيف4النتائج التجريبيةتظهر  البلديات خدماتها؟تُموT 0F

1
4T أهم مصادر اإليرادات البلدية تتألف  أن

، وجمع النفايات )٪14بنسبة (والمياه  ،)٪36بنسبة (أي الكهرباء ؛ ماستخدرسوم اال) أ: (من

 ،)٪4,44 بنسبة(أي ضريبة األمالك ؛ الضرائب المحلية) ب(و، )٪2,9بنسبة (الصلبة 

 بنسبة(أي تراخيص البناء  ؛رسوم) جـ(، و)٪2.3 بنسبة(التعليم المفروضة على ضرائب الو

تجدر وعلى الرغم من ذلك، ). ٪3,22 بنسبة( مواصالتالأجور ، وتسجيل المركبات و)4,23٪

بلدية  )29(تسع وعشرين فرض إال في تُال في الضفة الغربية  كمالضريبة األ اإلشارة إلى أن

فرض إال في تُال التعليم المفروضة على الضرائب أن ، و)بلديات) 107(مائة وسبع من أصل (

ا البلديات فيمفي جميع كبير ومن الواضح أن هناك إجحاف مالي أفقي . بلدية )46(ستٍّ وأربعين 

. تلك البلديات جميعفي مسؤوليات اإلنفاق هي نفسها ألن  يتعلق بالضرائب المحلية، نظراً

                                                           
 .بلدية استجابت إلستبانة اإليرادات) 94(تستند النتائج إلى أربع وتسعين   1
 



 

4T النتائج تُظهر  ؟أكثر من التي تجمعها البلديات الصغيرة إيراداتالكبيرة البلديات هل تجمع

في كل  رتفع تدريجياًيالسكان من فئات لكل فئة يرادات التجريبية أن متوسط نصيب الفرد من اإل

المجموعة الرابعة تلك البلديات التي يزيد عدد إذ تضم . ةالرابعباستثناء المجموعة مجموعة، 

من السكان إلى فئة هذا االنخفاض في اإليرادات في أعلى ويعود . نسمة لفأخمسين عن  هاسكان

األدلة ت قد أظهرفي قطاع غزة، وتقع  ست بلديات في هذه الفئةأصل من بلديات أربع  هحقيقة أن

قطاع غزة البلديات في يرادات في نصيب الفرد من اإلفي هذه الدراسة، أن ذُكر التجريبية، كما 

. يراداتمصادر اإلفيما يتعلق بنفس أقل بكثير من نصيب الفرد من اإليرادات في الضفة الغربية 

حجم البلدية، زدياد اإليرادات تزيد با يرادات أناإلالنتائج التجريبية بشأن تظهر ، وبكلمات موجزة

الظروف تأثير ويتجلى السبب واضحاً وراء ذلك في لسكان، لفي أعلى فئة البلديات باستثناء تلك 

يرادات ألول ثالث نصيب الفرد من اإللة تدريجيال الزيادةعلى األمثلة تشتمل و .قطاع غزةفي 

التعليم، المفروضة على ضريبة األمالك، والضرائب : مصادر اإليرادات مثلعلى  يةفئات سكان

بأن ستنتاج االهكذا يمكن و. البناء، ورسوم المهنة والصناعةتصاريح ، ورسوم اتسقفموضريبة ال

 الرابعة، يجري تمويلها ليس من إيراداتها الذاتية للفردفئة لفرد من النفقات، في اللأكبر نصيب 

الخليل تي نيالكهرباء لمدإيرادات غير المباشر من الحكومي من خالل الدعم إنما ، وفحسب

 .الرابعةالسكانية فئة من البلديات في ال اًجزءتُشكالن لتين ونابلس، وال

 

4T يرادات اإلمن تلك أكثر الموازنة إيرادات محلية ذات القيود الصارمة على البلديات هل تجمع

النتائج التجريبية أن تظهر  الموازنة؟السهلة على القيود التي تجمعها البلديات ذات  محليةال

الصارمة على قيود ذات البلديات المن كونة مالفرعية ال عينةلل عموماًمن اإليرادات نصيب الفرد 

السهلة على قيود ذات البلديات في ال من اإليراداتأعلى بكثير من نصيب الفرد يكون الموازنة 

من جمع المتأتي من اإليرادات  على سبيل المثال، هذا هو الحال بالنسبة لنصيب الفردف .الموازنة

شيكل مقابل  29,61(، وضريبة األمالك )شيكل 6,28شيكل مقابل  13,09(النفايات الصلبة 



4T)شيكل 0,99 1F2
4Tوضريبة )شيكل 4,54شيكل مقابل  10,52(التعليم المفروضة على ضريبة ال، و ،

بالنسبة  انفسههي واألدلة المؤيدة . وضرائب أخرى )شيكل 0,83شيكل مقابل  9,81(، المسقفات

. للرسوم األربعة المختلفة

 

4T ذات وبالتالي، يمكن القول بأن الجهود المبذولة لتعبئة اإليرادات المحلية أكبر بكثير بين البلديات

أكثر متانة  تقديم الخدماتباإلضافة إلى جعل مواردها المالية مما يالموازنة، الصارمة على قيود ال

  .واستقراراً

 

4T ،عمل بالسماح للبلديات للهذه النتائج مخاطر معنوية، وتكلفة الفرصة البديلة، توضح باختصار

. إلى االنضباط المالي سالمة النظام المالي المحليهذا االفتقار ويقوض . الموازنةسهلة على قيود ب

لموازنة اسهلة على قيود بتعبئة اإليرادات المحلية لدليل على اآلثار الضارة العالوة على ذلك، هذا 

في الجهود المبذولة حاليا من قبل السلطة الفلسطينية، وقطاع الطاقة، يدعم ) أو انعدام المساءلة(

  .اتلبلديالمالي لالوضع هذا تصحيح 

 

4Tحالة اإليرادات في تختلف إ في اإليرادات بين قطاع غزة والضفة الغربية؟ختالفات ما هي اال

ويتمثل أول هذه المصادر المحلية . ثالثة مصادر محليةبقطاع غزة فيما يتعلق عن الضفة الغربية 

ضريبة األمالك التي يتم جمعها في الضفة الغربية من جانب وزارة المالية نيابة عن البلديات، ب

 )107(مائة وسبع من أصل بلدية فقط  )29(تسع وعشرين في تتم عمليات التحصيل ولكن 

 هاضرائبباية جب جميع البلديات في قطاع غزة حالياًوعلى النقيض من ذلك، يتم السماح ل. اتبلدي

المفروضة على ضريبة هذه المصادر المحلية هو ال وثاني. على الممتلكات مباشرةالمفروضة 

                                                           
من عائدات ضريبة المتأتية هذا كما يبدو نتيجة لعمليات الخصم التي أجرتها وزارة المالية من متأخرات الكهرباء على الرغم من ذلك،   2

. األمالك



هذه المصادر المحلية هو  وثالث. البلديات في الضفة الغربيةجانب من والتي يتم جبايتها التعليم 

ع الكهرباء في وزتُ )59(ة بلديايتها إال من خمس وتسعين رسوم استخدام الكهرباء والتي ال تتم جب

. الضفة الغربية

 

4T ،المفروضة على  ةبيضريبة األمالك، والضروالكهرباء، المتأتية من يرادات وباستثناء اإلوبالتالي

نفسها المتأتية من لبلديات في قطاع غزة اإليرادات المتأتية من امصادر بشكل عام، تكون تعليم، ال

ة القائلة جالنتائج التجريبية الحتدعم ، وعلى الرغم من ذلك، وعملياً. الضفة الغربيةالبلديات في 

غزة عادة ما يكون أقل في قطاع متوسط نصيب الفرد من اإليرادات التي تجبيها البلديات  بأن

نفس من وذلك لضفة الغربية، افي بلديات جانب البكثير من اإليرادات التي يتم تحصيلها من 

على سبيل المثال، هذا هو الحال بالنسبة لنصيب الفرد من ف. أو من مصادر مشابهةمصادر ال

شيكل  20,36(المياه : رسمين من الرسوم التي يتم فرضها كرسوم استخدام وهمامن يرادات اإل

شيكل في  3,99(لبة ، وجمع النفايات الص)شيكل في الضفة الغربية 74,89في قطاع غزة مقابل 

شابهة تصف الضريبتين وثمة حالة م ).شيكل في الضفة الغربية 13,35قطاع غزة مقابل 

شيكل في  22,31شيكل في قطاع غزة، ولكن ما يعادل  0,29(ضريبة األمالك : وهما" المحليتين"

ال وم، الرسهذه من بين و). شيكل 10,87شيكل مقابل  0,00(، وضريبة التعليم )الضفة الغربية

في قطاع  شيكل 4,27(في تصاريح البناء  ،على سبيل المثالف. النمط المذكور أعاله عمومايتغير 

 واحدهامشي استثناء وعلى الرغم من ذلك، ، وهذا). شيكل في الضفة الغربية 17,04غزة مقابل 

 شيكل في قطاع غزة مقابل 17.89(رسوم التسجيل /لترخيص المركبات؛ في الرسوم نسبياً

 ).شيكل في الضفة الغربية 13,92

4T بلديات قطاع في بصفة عامة، يمكن القول بأن االختالفات في هيكل نصيب الفرد من اإليرادات

في القدرة بينها أكثر إلى االختالفات تُعزى البلديات في الضفة الغربية إذا ما تمت مقارنتها ب غزة

  .الخاصة بهايرادات ادر اإل، وليس لوجود خالفات قليلة في مصسكانهاعلى مساهمة 



 

4T الوضع المالي للبلدية

4T كيفاستنادا  لخدمات الرئيسية مع بعضها البعض؟المخصصة لواإليرادات  يراداتاإل ةقارنتتم م

متوسط نصيب الفرد المعقودة بين مقارنة تُشير النفذة، الم نفقاتلى األدلة التجريبية لإليرادات والإ

أعلى بكثير من يرادات الحالية متوسط اإل بأن نفقاتالفرد من الومتوسط نصيب يرادات من اإل

على سبيل المثال، في السنة المالية . خدمات مثل الكهرباء والمياهفيما يتعلق بمتوسط اإلنفاق 

٪ 23ما نسبته ) شيكل 119,43(من الكهرباء المتأتية نصيب الفرد من اإليرادات بلغ ، 2008

نصيب على نفس الشاكلة، بلغ و ).شيكل 96,80(الفرد من اإلنفاق نصيب تقريباً بشكل يفوق 

متوسط نصيب الفرد تقريباً بشكل يفوق ٪ 23,5ما نسبته ) شيكل 47,39(الفرد من الدخل للمياه 

وعلى الرغم من ذلك، هناك استثناءات ). شيكل 38,36(على المياه لتلك السنة  اإلنفاقمن 

البلديات في الضفة الغربية عدد قليل من هناك و. لكهرباء والمياهافيما يتعلق بهذا النمط لمتوسط بل

الكثير من البلديات في  وكذلك ال تستطيع. ما تحصله فعلياًأكثر مات خدمالعلى  أمواالًالتي تنفق 

في المقابل، ليس و. تستطيع تحصيلهايرادات التي كانت باإلالمياه تزويد ف يلاتك ةقطاع غزة تغطي

جمع النفايات الصلبة والتخلص منها خدمات الوضع المالي لتقديم يظهر معدل من المستغرب أن 

جمع على  نفقاتنصيب الفرد من الإذ يبلغ ). ٪73,86ما نسبته سالب ( جداً اًكبيرتشغيلياً  اًعجز

). شيكل 9,65(يرادات ثالثة أضعاف نصيب الفرد من اإلتحديداً حوالي ) شيكل 36,92(القمامة 

قطاع غزة، نظرا في بلديات الأكثر أهمية بين  جمع القمامة عموماًبفيما يتعلق وضع الويعتبر 

هذه يتم عادة تمويل  ومن ناحية عملية،). شيكل 3,99(من اإليرادات نصيب الفرد المتدني جداً ل

من الرسوم األخرى المفروضة من الفوائض ؛ العجوزات في خدمات معينة من اإليرادات العامة

  .ةالمتأخرالدفعات أو من خالل الرسوم والضرائب المحلية، أو  ،على االستخدام

4T فرض رسوم من خالل من حيث المبدأ التي ينبغي تمويلها على النقيض من الخدمات المنزلية

 ،والشوارع ،أي الطرق الداخلية(المادية بنَى التحتية ة من الهناك أنواع عدفإن م، استخدعلى اال

من بشكل رئيسي ن تمويلها التي يتعيو) والحدائق العامة ،واألرصفة ،وتصريف مياه األمطار



التحتية الخدمات البلدية الرئيسية العامة ى نهذه األنواع من البوتُشكِّل . خالل الضرائب المحلية

تراخيص البناء ورسوم تسجيل وتعد رسوم . لتمويلالكافية لمصادر الالتي تفتقر حاليا إلى 

تعد ، حقيقةفي الو. التحتية الماديةى نإلنفاق على البامويل لتكافية مصادر غير  المركبات عموماً

االحتياجات إذا ما تمت مقارنتها ب جدا ةمن هذين المصدرين صغيرالتي يتم تحصيلها اإليرادات 

دولية، للمعايير ال وفقاًف. ةجالنتائج التجريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه الحوتدعم . الفعلية

. هامصدر نموذجي لتمويل صيانة الطرق والشوارع الداخلية وإعادة تأهيلتعد ضريبة األمالك 

ضريبة األمالك في الواقع ال يتم فرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك، و

  .من البلدياتتقريباً % 40على نسبة إال 

 

4T يرادات المالية المحلية لمصادر كافية لإلبحاجة ماسة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة إن

٪ من الطرق البلدية في 45على سبيل المثال، حوالي ف. لتمويل قدر كبير من البنى التحتية المادية

دةالضفة الغربية وقطاع غزة غير ممدينة في و. عبة في الضفة غزة، وهي أكبر منطقة حضري

كر كما ذُو. هناك٪ فقط من الشوارع 30يتم القيام بصيانة دورية لما نسبته الغربية وقطاع غزة، 

التي تعتبر  التحتية الماديةى نالببناء وصيانة لتمويل أنسب طريقة ضريبة األمالك ستكون أعاله، 

  .ضرورية جداً

 

4T يات البلدال تحظى  ؟ةالرئيسي نفقاتهاالبلديات باستقالل مالي لتحديد إيراداتها وهل تحظى

يرادات ، معدالت محددة لمصادر اإلضمن إطار ضيق أو محدودحتى ال د، وحداستقاللية لمالية لتُب

لحصول على حاجة لب، ومعدالت الضرائب، والرسوم استخدام الخدماترسوم وتكون . المختلفة

. سواء من خالل وزارة الحكم المحلي أو السلطة القطاعية المناسبة؛ موافقة من السلطة الفلسطينية

من قبل ، نفقاتهامن  %80ما نسبته ب، والتي تمثل نحو رواتاليتم تحديد وعالوة على ذلك، 

خطورة  اتالبلديفي في مجال اإلدارة المالية ستقاللية االقد يشكِّل غياب . وزارة الحكم المحلي

  .األقل، المساءلة المالية وأداء تقديم الخدمات علىعلى، ولو إلى حد ما 



 

4T وظائف مصادر الدخل؟و نفقاتالوظائف بين قائم هل هناك توازن  جميع على الرغم من أن

على األقل، تقديم نفس  ها،يحق ل أو(من الناحية القانونية نفقات وظائف النفس  االبلديات لديه

على سبيل ف. مصادر اإليرادات المحليةنفس لى إستطيع الوصول تال  ا، إال أنه)مجموعة الخدمات

بلدية في الضفة الغربية، في حين  )29(تسع وعشرين ضريبة األمالك إال في ال تتم جباية المثال، 

تقييمات ضريبة األمالك، تستند بشكل رئيسي إلى ي تالتعليم، والالمفروضة على الضرائب تقتصر 

عدم توازن مالي هناك  أنيمكن االستنتاج بعلى هذا النحو، و. فقطالمحددة  على بعض البلديات

، ومصادر اإليرادات الفعلية يحق لها على األقل أن تُقدمهافي البلديات، وبين الخدمات التي " أفقي"

  .تلك البلدياتالمتاحة ل

 

4Tالرئيسية االستنتاجات والتوصيات 

4Tفترض ، ينبغي التمييز بين تلك الخدمات التي أوالً ؟اتما الذي ينبغي عمله لتحسين تقديم الخدمي

من خالل  التي تحتاج إلى تمويلالخدمات م وتلك افرض رسوم استخدمن خالل  اأن يتم تمويله

حديد سيكون هناك حاجة لت، وثانياً. معينة مثل رسوممن ضرائب  هاالضرائب المحلية، أو ما يعادل

حديد هناك حاجة لتمن أجل القيام بذلك، وغم من ذلك، وعلى الر. مناسبةضرائب استخدام ورسوم 

تكلفة وحدة تم تحديد وال تزال البلديات الفلسطينية االستفادة إذا . تقديم الخدماتلتكلفة الوحدة 

 .بشكل فنيخدماتهم الرئيسية 

  

4T شكِّلم، مثلاستخداالالمفروضة على رسوم من خالل ال هاليتقديم الخدمات التي ينبغي تموال ي 

التحديات الرئيسية في الضفة الغربية  والكهرباء ،وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها ،المياه

تمويلها من تم تلك الخدمات التي تحتاج إلى أن يفي التحديات الرئيسية وتتمثل تلك . وقطاع غزة

العامة،  نارةالطرق والشوارع واإل؛ مثل التحتية المادية المحلية ىنخالل الضرائب، مثل الب



صعوبة، وخاصة في يشكِّل م به أن تمويل المياه والنفايات الصلبة ال يزال سلَّفمن الم. واألرصفة

معالجة مياه الصرف تُشكِّل وبالمثل، . هناك قطاع غزة، نظرا للظروف االقتصادية الراهنة

ضمان استرداد التكاليف في تلك تأكيد في الهدف من ذلك باليكمن و. كبيراً تحدياً الصحي عموماً

  .، ضمن قيود القدرة على تحمل التكاليف الحاليةالتي قد تخضع لرسوم االستخدامالخدمات 

 

4Tمن ناحية أخرى، تقديم الخدمات التي تحتاج إلى أن يو تمويلها من خالل الضرائب المحلية، مثل تم

عدد كبير من البلديات إلى أبسط ار فتقنظرا ال ةبوصعيشكِّل تحديدا صيانة الطرق والشوارع، 

نظر في تنفيذ ضريبة األمالك، وزيادة حصة نوبالتالي، من األهمية بمكان أن . الضرائب المحلية

صيانة الشوارع على احتياجات اإلنفاق الفعلي مع مراعاة (البلديات من رسوم تسجيل المركبات 

  .المناطق الحضرية والريفية حسينتضرائب جديد مثل إيراد ، مصدر من ذلك ، واألهم)والطرق

 

4T ،ًينبغي وأخيرا التي من شأنها تثبيط تعبئة  سهلةقيود الموازنة التمويل البلديات عن أن ينفك

كل اهيالإن الجهود المبذولة في تعزيز . اإليرادات المحلية، وهو أمر حاسم بالنسبة للتمويل المستدام

إدارة قدرات ، و)الموازنةلى عالصارمة وخاصة من خالل القيود (، واألداء المالي ةالضريبي

   .لجهود جديرة بالدعم اهاورفع مستو اإليرادات المحلية الالزمة للحفاظ على الخدمات البلدية

  



4Tمقدمة: الفصل األول 

1- 4T1 خلفية 

4T بذل 4جهود بحثية عديدة بذلت في الماضيتمT 2F

3
4T  لتوسيع نطاق المعرفة بشأن العمليات التي يقوم بها

 ،طابع عاممعظم هذه الجهود ذات وقد كانت . قطاع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة

هذه  نطاقلقد كان  ،وعلى الرغم من ذلك. العامة المحلية تقديم الخدماتبعض االهتمام لولت وأ

ح يصربشكل سابقة  يعامسأي ولم تقدم . جداًا البلدية محدودفي معالجة الخدمات المبذولة الجهود 

وإذا ما ومع ذلك، . هاومصادر تمويل لبلديات الفلسطينيةاها دمتي تقلخدمات الفعلية اللوصفا شامال 

من األهمية بمكان فإنه  ،على الخدمات العامة اًمتزايد اًطلبتواجه أن الحكومات المحلية اعتبرنا 

لبنية التحتية لو ،محلية لألسرخدمات إيراداتها لتقديم ومصادر  ،الحقيقي للبلدياتتحديد الدور 

. تصادية واالجتماعيةاالق
4T 

في موزعين  من سكان الضفة الغربية وقطاع غزةتقريباً ئة افي الم 70يشكِّل المدنيين ما نسبته 

هذه قدمت قد و السلطة الفلسطينيةقيام البلديات يسبق تأسيس و. بلدية) 132(مائة واثنين وثالثين 

وإدارة النفايات  ،والمياه ،مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الكهرباء تاريخالبلديات على مر ال

والعيادات  ،والمدارس ،واألسواق ،والمسالخ ،يةالترفيهالمرافق و ،والحدائق ،والطرق ،الصلبة

البلديات من جمع موازنات ئة من افي الم 90ما يقرب من تأتى  ،2000قبل عام و. الصحية

نتيجة للصراع الدائر و ،في السنوات الخمس الماضية ،وعلى الرغم من ذلك. اإليرادات المحلية

 ،أوجد أزمة ماليةمما  ،ئةافي الم 30البلديات بمعدل وازنات مانخفضت  ،واالنكماش في االقتصاد

  .البلديات على تقديم هذه الخدماتقدرة وأبرز 
4T 

قطاع البلديات لوشيك إغالق قطاع غزة خالل العام الماضي إلى انهيار أدى  ،على ذلكوعالوة 

والنفايات الصلبة  ،والصرف الصحي ،وتوفير خدمات أساسية مثل المياه ،البلدياتكانت : هناك

 غيابالالسكان والمنتشر بين فقر يشير الال و. تواجه أزمة مالية خطيرة من الخدمات وغيرها
                                                           

في المالي ات الوضع سياسمذكرة وات الحكومبين العالقات المالية : الضفة الغربية وقطاع غزة" ،البنك الدولي( 2006 ،يونيو 29 يسة فل هذا العمل االقتصادي والقطاعي مذكرة السياكمِّ يُ   3
تشرين الثاني  ،واشنطن العاصمة: البنك الدولي".  يةدراسة قطاعتقرير  ،اتالبلديفي الحكومي الوضع المالي : "والضفة الغربية وقطاع غزة؛ )36519رقم  ،تقرير مجموعة البنك الدولي" ،اتالبلدي
 .قطاع غزةوالتي كانت أول محاولة لتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات بشأن تمويل البلديات في الضفة الغربية و ،2000عام 



قديم كبير من الرسوم لتمبلغ جمع على البلديات عدم قدرة إلى نشطة القطاع الخاص ألوشيك ال

قديم قدرة البلديات على تكما أن . من دفع رواتب الموظفينعدم تمكنها  اإنمو ،فحسب الخدمات

إسرائيل التي تفرضها القيود بسبب  ،السيما في قطاع غزة ،خدمات أساسية مقيدة إلى حد كبير

الخدمات األساسية مثل المياه قديم قطع الغيار واللوازم التي من شأنها أن تسمح بت على استيراد

وتدمير البنية  ةاألخيرنتيجة لعملية االجتياح هذا الوضع اآلن بشدة وقد تفاقم . والصرف الصحي

. التحتية المؤسسية واالقتصادية واالجتماعية

 

4T1-2 األهداف 

4T هو تعزيز فهم أعمق لتمويل البلديات في الضفة الغربية  الهدف الرئيسي العام لهذه الدراسةإن

 :وترمي هذه الدراسة تحديداً إلى المساهمة في العناصر التالية من بين أمور أخرى. وقطاع غزة

اقتصادية واجتماعية، محلية في تقديم خدمات البلديات فهم واضح للدور الفعلي الذي تلعبه 4T )أ

 لهيكل اإلنفاق؛فحص  ادعمهي

والعوامل التي يمكن أن تسهم في التكليفات غير  الرئيسيةيرادات لمصادر اإلتحليل 4T )ب

 الممولة، إن وجدت، وآثارها في السياسة؛

ذا دعت إتصنيف بديل لومقترح الحالي للبلديات تقييم لتصنيف وزارة الحكم المحلي 4T )ج

 الحاجة لمساعدة واضعي السياسات؛

من إلى تمكين البلديات  يرادات التي ترمي أساساًبين النفقات واإلالحالي تقييم للتوازن 4T )د

 .تغطية تكاليف الخدمات التي يقدمونها

 

4T ،في مختلف دراسة طبيعة وحجم االختالالت المالية في جزء من الهدف يتمثل وعالوة على ذلك

  .يالحال يالمالأدائها و هاونفقات هاهياكل إيراداتمع مراعاة البلديات 



 

4T1-3 نطاق هذه الدراسة 

4Tاألساسية التالية ةسئلهذه الدراسة األل وتتنا :

لضفة الغربية وقطاع غزة افي ات البلديفي الرئيسية ق انفمسؤوليات اإلما هي  ،في الواقع4T )أ

 لقانون؟باهذه المسؤوليات تقارن وكيف 

4Tةالرئيسييرادات مصادر اإل ما هي، في الواقع4T )ب 3F4
4T  ،للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ؟لقوانين المعمول بها حالياًبافيما يتعلق األخرى البلديات بوكيف يمكن مقارنتها 

الموزعة في اإليرادات البلدية في البلديات  ما هي العقبات الرئيسية التي تحول دون نمو4T )ج

 جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة؟

  ق تحسين كفاءة اإلنفاق البلدي؟يعالتي تة ما هي العقبات الرئيسي4T )د
4T 

 مصادر البيانات والمنهجية 4 -1

4T بشأن بيانات مصادر عدم وجود في التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ هذه الدراسة أحد يتمثل

من قبل أي مؤسسة مطروحة ال توجد أي منشورات رسمية  ،حاليوفي الوقت ال. تمويل البلديات

 يتوفر ال ،على سبيل المثال. تمويل البلدياتبشأن األساسية السمات والمؤشرات حول فلسطينية 

يرادات الخدمات البلدية التي يجري تقديمها ومصادر اإلحول حكومية أي معلومات رسمية 

حول أو  ،نفقات البلديةللالفعلي هيكل الية ماهحول ليس هناك أي معلومات عامة  ،وبالمثل. المحلية

فإن تكلفة وحدة  ،عالوة على ذلك. أنواع البلدياتمختلف هذه النفقات موزعة على توزيع كيفية 

   .ةمختلف الخدمات البلدية غير معروفقديم ت

 

                                                           
الحواالت التقديرية أو الحواالت ، وكذلك انيابة عنهتتم جبايتها الت الحكومة المركزية من الضرائب المحلية التي اوحوالخاصة اإليرادات المحلية تحصيالت الرئيسية إلى يرادات مصادر اإلُتشير   4

. والمنح الرأسمالية ةالطارئ



4Tالقيود إلى باإلضافة  ،في نطاق هذه الدراسةمطروحة هداف واألسئلة الرئيسية الاألالنظر في ب

معلومات تم إلى هذا العمل االقتصادي والقطاعي استند  ،الصارمة على بيانات قطاع البلديات

. على النحو المبين أدناه ،2008و 2007الحصول عليها من سبعة مصادر رئيسية للفترة 

لبلديات من قبل وزارة الحكم المحلي لموازنات معتمدة ومنفذة زويد البيانات المتعلقة بتم ت4T )أ

النفقات حول  ،من بين أمور أخرى ،معلومات موازناتهذه الوتزود . 2007للسنة المالية 

من كل ها ليحصتي يتم تفضال عن اإليرادات ال ،اإلدارة العامةحول وحسب الخدمات 

 موازناتاللم تتوفر ولسوء الحظ  ،ذلكعلى الرغم من و. داتامن مصادر اإلير مصدر

4Tمعتم اإلبالغ عنها التي و، 2008للسنة المالية المنفذة  4F

5
4T كما  ،2009 ةالماليسنة ال موازنة

إذ تم التصريح في كل سنة مالية خالل الربع األول من السنة؛ في هو متوقع بانتظام 

زارة و" أن 2009سنة  مايو/أيار 12زارة الحكم المحلي في الفترة من صادر عن وتعميم 

 2009عام لها لموازناتإعداد وعدم ث تريال طلبت من وحدات الحكم المحليالحكم المحلي 

 ،وحدات الحكم المحليالتابعين للموظفين النظام الداخلي لموافقة يتم الحصول على حتى 

 ؛"2009سنة مايو /أيارشهر مطلع في إقراره  من القانون الذي تم

حسب  2008المصروفات المتكررة والرأسمالية للسنة المالية بزويد البيانات المتعلقة تم ت4T )ب

النفقات الخاص بالستبيان لالتي استجابة البلديات من بلدية  )94(من قبل البلدية  فائوظال

هذا االستبيان توزيع وقد تم . هذا العمل االقتصادي والقطاعيغراض ألاده عدتم إي ذال

البالغ عددها مائة البلديات على تطوير وإقراض البلديات صندوق من قبل نفاق اإلالخاص ب

البلدية ينبغي التأكيد على أن النفقات و. هذه المعلوماتلتعبئة  بلدية) 132(واثنين وثالثين 

المتكررة في هذا االستبيان م؛والتشغيل والصيانة تبواعة حسب األجور والروز 

البالغ البلديات على استبيان توزيع كذلك تم  ،2008لعام مصادر اإليرادات بفيما يتعلق 4T )ج

ألغراض و. التحصيالت الفعليةخصوص ب بلدية) 132(عددها مائة واثنين وثالثين 

استجابة التي بلدية  )94(من نفس يرادات اإلبالمتصلة بيانات الى تم الحصول عل ية،تحليل

 ؛النفقاتالخاص باالستبيان على 
                                                           

 .المالية التاليةالمقررة للسنة الموازنة في نفس نموذج اً إلى وزارات الحكم المحلية سنويوازنات التي تنفذها مال اإلبالغ عنبالبلديات تقوم   5



خدمات بلدية بالتعاون خاص بتقديم استبيان تم توزيع  ،الخدمات الفعلية المقدمةما يتعلق بفي4T )د

التي بلدية ) 132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين البلديات صندوق تطوير وإقراض مع 

4Tل المنطقة المستهدفةشكتُ 5F

6
4T  بلدية  )25(في الضفة الغربية وبلديات  )107(: هذه الدراسةفي

4Tفي قطاع غزة 6F

7
4T . بلدية) 132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين البلديات جميع واستجابة 

النفقات الخاصة ب على النقيض من االستبيانات ،الخدماتالخاص بعلى االستبيان 

 ؛بلدية) 94(وتسعين  ربعأسوى لها ستجب لم تالتي  يرادات،واإل

البلدية في الكهرباء والماء من قبل وزارة المالية  المتأخراتتزويد البيانات المتعلقة بتم 4T )ه

المتأخرات في  ه ال يتم اإلبالغ عنوتجدر اإلشارة إلى أن. 2007و 2006 نلعاميل

 ؛المعدل أساس االستحقاقال على ألنها تقوم على أساس التدفق النقدي  نظراً موازناتال

من  2008لعام ة وتقييمها بلدي )29(بشأن التحصيالت  كالمضريبة األتم تزويد بيانات 4T )و

في الضفة مالك ضريبة األحول التي ُأجريت دراسة اللم تتوفر كما . وزارة الماليةقبل 

محلية من خالل برنامج األمم ال) Vision( فيجنشركة لوزارة المالية التي أوكلتها الغربية 

 .هذا العمل االقتصادي والقطاعياختتام وقت  المتحدة اإلنمائي

التي تم تغطية ونوعية الخدمات من الدراسة األساسية حول بيانات تم الحصول على ال4T )ز

زارتها على البلديات الست التي  هعيوزتم تاستبيان و EMRSPIIلتنفيذ مشروع إجراؤها 

 .2009سنة مارس /آذارشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة في بعثة تابعة للبنك الدولي 

 

4Tُأوالتوصيات  ،واالستنتاجات ،موثوقية في التشخيصاللضمان  لجودة البياناتاهتمام وثيق  ولي

طريقة بما في ذلك  ،صحة المعلومات بطرق مختلفةالتحقق من وتم . المتعلقة بالسياسة العامة

عام النسبية لبيانات حجام األتم تدقيق  ،على سبيل المثال. قواعد بيانات مختلفةل سناد الترافقياإل

قواعد كما تمت مقارنة . 2007زنة لعام واالمعلى نفس قيود النمط العام و ،من االستبيانات 2008

                                                           
  .خرى، مثل القرى ومجالس الخدمات المشتركةالصغيرة األنطاق هذه الدراسة وحدات الحكم المحلي لن ُيغطي   6
البلديات البالغ عددها  الخدمات من جميعالخاص بعلى االستبيان ات جاباإللحصول على افي مدينة غزة المكتب الفرعي لصندوق تطوير وإقراض البلديات بمساعدة من و على الرغم من األزمة الراهنة في غزة، كان من الممكن 7

  .في قطاع غزةة بلدي) 25( عشرينوخمس 



مع قاعدة ) 2008و 2007لعامي (ات الخدم/فائوظالحسب النفقات الفعلية المتصلة ببيانات ال

العديد من العثور على تم و ،فعالتقدمها أنها البلديات دعي الخدمات التي تبالمتصلة بيانات ال

. تصحيحهاوتم تناقضات ال
4T 

بمقارنتها مع ة نفذالموازنات البلدية المفي المفصح عنها ضريبة األمالك إيرادات تم تدقيق 

التي ضريبة األمالك إيرادات إن . عنها وزارة المالية التي أفصحتاألمالك ضريبة حواالت 

عنها البلدية فصحت التحصيل الفعلي في حين أن اإليرادات التي أ يهعنها وزارة المالية  أفصحت

م ورسعن ٪ 10نسبة البلدية بعد خصم المتأخرات والذي قبضته فقط  الصافي المبلغ يه

المتأخرات المسجلة في قاعدة بعنها البلديات  تأفصحالمتأخرات التي وتمت مقارنة . اتخدمال

عنها وزارة المالية أكثر موثوقية بعد  تأفصحالمتأخرات التي وقد اعتبرت . بيانات وزارة المالية

التي األرقام هي تلك يحة حأنها ص ثبتاألرقام التي كانت  ،معظم أوجه التضاربفي  هأناكتشاف 

عدد موظفي البلدية من صحة كما تم التحقق . وزارة المالية قاعدة بياناتتم الحصول عليها من 

لدى موظفي البلديات المسجل لعدد المع بمقارنته  ))6(رقم مرفق ال(عنه في البلديات مفصح ال

. وزارة الحكم المحلي

 

4Tً132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين البلديات جميع لم تستجب  ،كر أعالهكما ذُو ،وأخيرا (

استخالص هذه الدراسة إلى بمما حذى  يراداتالنفقات واإلالخاصة ب على االستبيانات بلدية

التي و )94(البلديات البالغ عددها تتمثَّل في  د إلى عينة من البلدياتاستنباالاستنتاجات وتوصيات 

مجموع  ٪ من71,2نسبة ما يعادل تُشكَِّل هذه العينة و ،هذه االستبياناتاإلجابة عن قامت ب

البلديات فمن المهم إلى حد ما تحديد إذا كان عدد  ،بعين االعتبار هذا الوضعأخذ بو .البلديات

االختالف القائم أهمية خاصة بالنظر إلى ذو ويعتبر هذا األمر . أم ال نة تمثيليةل عيشكية المستجيب

. قطاع غزةالبلديات في البلديات في الضفة الغربية وفي طبيعة  إلى حد ما



4T 
هذه تم بذل جهود جبارة في  ،حسبانفي ال البلدياتبين مختلف القائمة االختالفات الكبيرة آخذين 

  .أدناه) 1(رقم كما هو موضح في الجدول  ،ل عينة تمثيليةيالدراسة لتشك

 

4T 1(الجدول رقم( 

4Tتمثيل عينة البلديات 

4T 4 الديموغرافي للبلدياتالهيكلT بلدية) 94(عينة مؤلفة من 
4T4 الفئةT4 الفئة السكانيةT4 عدد البلدياتT عدد

 البلديات
4T النسبة المئوية

 للبلديات
4T عدد

 البلديات
4T عدد

 البلديات
4T4 عدد السكانT النسبة

المئوية 
 للبلديات

4T1 
4T1,000  4 5,000إلىT27 

4T20,5% 4T3,7% 4T20 
4T21,3% 4T69,561 

4T3,6% 
4T2 

4T1,000  4 5,000إلىT57 
4T43.2% 4T16.3% 4T40 

4T42.6% 4T292.500 
4T15.3% 

4T3 
4T10.001  4 25.000إلىT27 

4T20.5% 4T17.1% 4T19 
4T20.2% 4T302.238 

4T15.2% 
4T4 

4T25.001  4 50.000إلىT12 
4T9.1% 4T16.7% 4T9 

4T9.6% 4T329.145 
4T17.2% 

4T5 
4T50.000  4 75.000إلىT4 

4T3.0% 4T9.8% 4T2 
4T2.1% 4T130.543 

4T6.8% 
4T6 

4T75.001  إلى
100.000 

4T1 
4T0.7% 4T3.3% 4T1 

4T1.1% 4T82.877 
4T4.3% 

4T7 4T100.001  4T4 
4T3.0% 4T33.1% 4T3 

4T3.2% 4T709.799 
4T37.0% 

 4T4 المجموعT132 
4T100% 4T100% 4T94 

4T100% 4T1.916.663 
4T100% 

4Tيةفئة السكانة حسب المستجيببلديات الهذا التقرير، استنادا إلى عدد من الغرض لتم إعداده : المصدر .

 

4T 132(مائة واثنين وثالثين البالغ عددها البلديات األوزان النسبية لجميع  )1(رقم يقارن الجدول (

عقد وقد تم . سبعالفئات السكانية المن فئة لكل ذلك و ،مع األوزان النسبية المقابلة من العينة بلدية

وكذلك الوزن النسبي للسكان في كل  ،الفئة السكانيةحسب مقارنات للوزن النسبي لعدد البلديات 

أو صغيرة ة بلدي ليست منحازة لصالح أو ضدمن هذه المقارنات هو أن العينة وما نستنتجه . فئة

تلك جميع ل أوزان نسبية مشابهة جداًبلة في العينة مثَّمفجميع هذه البلديات . كبيرةمتوسطة أو 

عدد يزن " أ"فئة في ال ،على سبيل المثال. بلدية) 132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين البلديات 

يزن  ،وبالمثل. ٪21,3ما نسبته العينة في عدد البلديات يزن بينما في  ،٪20,5ما نسبته البلديات 



عدد السكان في يزن في حين  ،٪3,7ما نسبته " أ"جميع البلديات في هذه الفئة في عدد السكان 

كما يمكن  ،الفئات الست األخرىعلى مقارنات نفس البإجراء و. ٪3,6ما نسبته العينة لنفس الفئة 

 عينة البلديات الفلسطينيةال ههذتمثِّل : فإن االستنتاج هو نفسه ،)1(رقم أن يالحظ في الجدول 

. عالية تمثيلبدرجة 
4T 

البلديات خدمات الكهرباء ولة زودمالبلديات النماط السلوكية التي لوحظت بين األالختالف  نظراً

واثنين البالغ عددها مائة البلديات  ،ألغراض التحليلتم تقسيم،  ،الكهرباء خدماتزودة لمغير ال

توزيع زود التي تالبلديات : مجموعتينإلى بلدية  )94(والعينة المؤلفة من  بلدية) 132(وثالثين 

عدد وزيع تأدناه ) 2(رقم الجدول يوضح و. هذه الخدمةزود التي ال تالبلديات وتلك  ،الكهرباء

. يةفئات السكانالفي مختلف و ،البلديات في كل مجموعة
4T 

) 2(الجدول 

4T ال تزود الخدمات"البلديات التي و "تزود الخدمات"البلديات التي عدد" 

4Tحسب الفئة السكانية 

4T البلديات غير خدمات الكهرباء وزودة لملبلديات الحسب حجم السكان ل بلدية) 132(البالغ عددها مائة واثنين وثالثين البلديات توزيع
 الكهرباء خدماتزودة لمال

4T4 الفئة السكانيةT 4 السكانحجمT البلديات المزودة
 للخدمات

4Tالمزودة  غير البلديات
 للخدمات

4Tالكلي المجموع 

4T1 
4T5000 4 أو أقل من ذلكT13 4T14 4T27 

4T2 
4T5001 – 10000 4T28 4T29 4T57 

4T3 
4T10001 – 50000 4T18 4T21 4T39 

4T4 
4T 4 50000أكثر منT3 4T6 4T9 

4T4  المجموعT62 4T70 4T132 

 
4T الكهرباء خدماتزودة لمالبلديات غير الخدمات الكهرباء وزودة لماللبلديات لبلدية حسب حجم السكان ) 94(توزيع العينة المؤلفة من 
4T4 الفئة السكانيةT4 حجم السكانT البلديات المزودة

 للخدمات
4T البلديات غير المزودة

 للخدمات
4Tالمجموع الكلي 

4T1 
4T5000 4 أو أقل من ذلكT12 4T8 4T20 

4T2 
4T5001 – 10000 4T19 4T21 4T40 

4T3 
4T10001 – 50000 4T13 4T15 4T28 



4T4 
4T 4 50000أكثر منT2 4T4 4T6 

4T4  المجموعT46 4T48 4T94 
4T1(الجدول رقم : المصدر(  

 

  



4Tب 

تصنيف البلديات  :الفصل الثاني

 السكان حجمحسب صنيف تال 2-1

لمحة عامة عن تقديم من المهم  ،البلدياتفي مختلف ق انفمسؤوليات اإلتحديد تحليل لتقديم قبل 

لتصنيف لوصف وتقييم موجز  تقديمكذلك من المهم و) )2(الجدول رقم (لبلديات لالتركيبة السكانية 

. ))3(رقم الجدول (الحالي للبلديات 

 

معظم البلديات في الضفة تعتبر  :بما يليالتركيبة السكانية فيما يتعلق بوتتلخص أبرز النقاط 

نسمة،  25,000٪ منها أقل من 84 حواليإذ يضم ما نسبته  ،الغربية وقطاع غزة صغيرة نسبياً

معظم البلديات وتقع . نسمة 5,000أقل من ) ٪20,5ما نسبته (هذه البلديات  سمخُ حوالييضم و

أكثر من ويعيش ). %43,2ما نسبته (نسمة  10,000إلى  نسمة 5,000في مدى يتراوح من 

 50,000أقل من تضم في بلديات ) ٪53,8ما نسبته (نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 

، بينما ال يوجد نسمة 50,000أكبر من عدداً ) ٪6,7ما نسبته (تسع بلديات فقط وتضم . نسمة

مدينة غزة ونابلس والخليل وخان وهي (نسمة ألف  100بلديات تضم عدداً يفوق  سوى أربع

للقاعدة االقتصادية  نظراًو .سكان الفلسطينيينالهذه البلديات األربع نحو ثلث وتُشكِّل ). يونس

الخدمات العامة قديم الوضع الفعلي فيما يتعلق بتية تحليل ماهأن يبدو  ،لمعظم البلدياتصغيرة ال

. أهمية خاصةو ذ وخاصة بين الحكومات المحلية األصغر حجما ،المحلية

 

ما ال يقل عن أربع يمكن اعتبار  ،وعلى أساس التوزيع السكاني الحالي ،من حيث المبدأ

) ب(و ؛نسمة 5,000بلديات يقل عدد سكانها عن ) أ( :يكما يأتمجموعات رئيسية من البلديات 

بلديات يفوق عدد سكانها ) ـج(و ،نسمة 10,000و 5,000من عدد سكانها تراوح يبلديات 

. ف نسمةأل 50يفوق عدد سكانها بلديات ) د(و  ،نسمة 50,000من قل وأ نسمة 10,000



الفئات السكانية التي سيتم استخدامها في حسب  وسع نطاقاًأتوزيعاً أدناه  )3(رقم الجدول ويتضمن 

. اتخدمالفعلي للقديم تالوقت الحق في تحليل 

 

 )3(الجدول رقم 

 السكانحجم بلديات حسب التصنيف 

 النسبة المئوية للسكان النسبة المئوية عدد البلديات نيةاالفئة السك الفئة
 3,7 20,5 27 5,000إلى  1,000 1
 16,3 43,2 57 10,000إلى  5,001 2
 17,1 20,5 27 25,000إلى  10,001 3
 16,7 9,1 12 50,000إلى  25,001 4
 9,8 3,0 4 75,000إلى  50,001 5
 3,3 0,7 1 100,000إلى  75,001 6
7  4 3,0 33,1 

 100,0 100,0 132 المجموع 
 السكاني إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاءتم إعداده لغرض هذا التقرير استناداً إلى : المصدر

 

زارة الحكم المحلي ولوفقاً للبلديات الحالي التصنيف  2-2

لم يكن  ،1994سنة حتى و. قتعلى مر الوعدد البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة نمى 

 ،1997سنة بحلول و. مجلس قروي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109بلدية و 30هناك سوى 

) 251(وبلدية  )119(إلى عدد وحدات الحكم المحلي ازداد  ،السلطة الفلسطينيةتأسيس بعد و

7Fدراسة سابقةفي به  جكما احتُو. ويمجلس قر

السلطة الفلسطينية الفرصة تغتنم أن ال يستغرب "، 8

عدد المجالس كان و 1967منذ عام ألنه  ،مجلستكون بمثابة لالمجتمعات المحلية من عدد ترقية ل

ماالحتالل اإلسرائيليمن قبل بالفعل  داًجم ."قد الوضع في حد ذاته ال يبدو أنه  بيد أنبرلزيادة ا ر

. صغيرةبالغة البعض المجتمعات المحلية لالمجلس تبة بما في ذلك منح مر ،الكبيرة التي وقعت

                                                           
 .69. ص). 2003. (التقرير التشخيصي: المرحلة األولى. إصالح الحكم المحليمشروع الدعم المقدم ل. زارة الحكم المحليو/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  8



8Fنوقشتومن األسباب األخرى التي 

وزارة الحكم المحلي لتفسير ومن قبل وحدات الحكم المحلي  9

: في البلديات ما يلينقلة هذه ال

مجتمعات ل اليوتمث ،وجمع األموال الالزمة ،كيان في القرى لتقديم الخدماتالحاجة ل )أ

. الهيئات المركزية والدوليةأمام المحلية 

زنة واخصصات مممن االستفادة من  انتهمجلس مكإلى مرتبة المجتمعات المحلية رقية ت )ب

 .المحليلوحدات الحكم الحكومة المركزية 

من  ،من بين أمور أخرى ،المحلي المجتمعبتمكين  اتبلديالقوم أن تكان من المفروض  )ج

التخطيط والتنمية تحسين عمليتي  هامن خالليستطيع خاصة به تشكيل لجنة تخطيط محلية 

 .أفضلبشكل ومراقبتهما الحضرية 

الحق المتالكهم  ،البلديات الجديدة المزيد من فرص العملكان من المفروض أن تُقدم  )د

 .رؤساء البلدياتالقانوني في تعيين الموظفين ودفع رواتب ل

 

ال  ةإلنشاء هذه البلديات والمجالس القروية الجديدالموضوعة كما تمت اإلشارة إلى أن المعايير 

 ،المعاييرأحد هذه كانت السكان وعلى ما يبدو أن . ضحارسمي ووقد وضعت بشكل  انهأبدو ي

فإن  ،ذلكعلى الرغم من و. نسمة 5,000 هاتجاوز عدد سكانيبلدية في كل محلة إنشاء بهدف 

يمكن االستدالل  ،وبالتالي. نسمة 3,000عدد سكانها عن  يقلُّ نشئت حديثاًالعديد من البلديات التي ُأ

إنشاء مثل هذه عند في االعتبار زارة الحكم المحلي و اهخذأعوامل أخرى يجب أن ت ن هناكأعلى 

 ،قادة تلك المجتمعاتالذي يمارسه سياسي الضغط ال ،من بين أمور أخرىو ،بما في ذلك ،البلديات

. أيضاً االعتبارات السياسية قد لعبت دوراً أنإذ يبدو 
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 )4(الجدول رقم 

 معايير التصنيف: الوحدات الحكومية المحلية

 المعايير 2009العدد اعتبارا من عام  2003العدد اعتبارا من عام  الفئة
  البلديات

 المحافظاتمراكز  14 14 "أ"الفئة 
 1994تم تأسيسها قبل عام  25 24 "ب"الفئة 
، ويفوق عدد سكانها 1994تم تأسيسها قبل عام  41 41 "جـ"الفئة 

 نسمة 15,000
من  ، ويتراوح عدد سكانها1994تم تأسيسها قبل عام  52 40 "د"الفئة 

 نسمة 15,000إلى  5,000
المجموع 

 الفرعي

119 132  

المجالس 
 القروية

 نسمة 5,000يقل عدد سكانها عن   251

لجان 
 المشروع

 مجتمعات محلية صغيرة جداً  127

   497 المجموع
 .تقرير تشخيصي: المصدر

 

السلطة الفلسطينية قامت  ،مختلفة من البلدياتالنواع األمن أجل التفريق بين و ،وعالوة على ذلك

وهذا يتوقف بالدرجة األولى على حجم  ،)أعاله) 4(رقم الجدول (لى أربع فئات رئيسية إتصنيفها ب

باإلضافة إلى . أم ال وكذلك إذا كانت عاصمة المحافظات ،إلنشائهاوالزمن التاريخي  هاسكان

في المجتمعات ى قرلل" لجان مشروع"السلطة الفلسطينية أنشأت  ،هذه وحدات الحكم المحلي

 2003 ينعامالاعتبارا من و. م بدور السلطات المحلية نيابة عن وزارة الحكم المحليوقتالصغيرة ل

نظام الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة من يتكون ) لبلدياتبافيما يتعلق ( ،2009و

9Fوحدات

 .أعاله )4(رقم الحكومات المحلية على النحو المبين في الجدول  10
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تمتلك فإنها  ،وبطبيعة الحال ،1967قبل عام " ب"والفئة " أ" الفئةالبلديات المندرجة تحت تم تشغيل 

البلديات المندرجة على النقيض من ذلك و ،خبرة أطول في مجال اإلدارة المحلية وتقديم الخدمات

ه قد تم تجدر اإلشارة إلى أنكما . 1994بعد عام ائهما نشتم إ نتيلوال ،"د"و" ـج" ينالفئتتحت 

 )119(من للبلديات مما أدى إلى زيادة العدد اإلجمالي  ،2003بلدية جديدة بعد عام  )13(إنشاء 

" د"الفئة  تعوسقد و من هذه البلديات الجديدة صغيرة نسبياًبلدية ) 12(وتعتبر . ةبلدي )132(إلى 

. "ب"في الفئة تم تصنيف بلدية واحدة في حين  ،بلدية )52(بلدية إلى  )40(من 

 

زارة الحكم المحلي للبلديات وفقاً لوتقييم الحالي ال 2-3

: كما يأتيبعض النقاط الرئيسية في التصنيف الحالي بإيجاز قد تتمثل 

الحالي للمسؤوليات التحديد على هذه الفئات األربع من البلديات تؤثر ال  ،شير سابقاًكما ُأ )أ

هذا و). األربعالفئات في مختلف وظائف البلدية هي نفسها إذ أن ال(الخدمات قديم البلدية لت

 ،على سبيل المثالف. بها تلك البلديات فترض أن تعمليحدد الطريقة التي يال يؤثر أو 

للبلديات المندرجة المحددة وظائف نفس ال الديه) مراكز المحافظات(" أ"فئة البلديات في ال

 ."د"و" ـج"و" ب"الفئة تحت 

في نفس الفئة البلديات ف يتصنعلى فئات أربع الموزع في التصنيف الحالي ال يعمل  )ب

قد يتم و. معينةسكانية فئة أعلى أو أقل من بصورة يندرج هذه البلديات  بعضف. السكانية

أكثر من غيرها من  - يةلاعفئة في القليل السكان ذات عدد بعض البلديات تصنيف 

ية السكانالفئات في لسكان لالمعدالت الفعلية داخل وتت. لسكانلمماثل ذات الحجم الالبلديات 

من حيث  بعضال بعضهانفصل عن فإن الطبقات الحالية ال ت ،وبعبارة أخرى. ةمختلفال

بلديات ال ،في نهاية هذا القسم ،)5(رقم الجدول يضم  ،على سبيل المثالف. عدد السكان



على أمثلة طرح وي ،الحكم المحليزارة وتصنيف وفقاً لفي كل من الفئات األربع ناظرة الم

 .يةالسكانالفئات تداخل في الأو  ،أوجه التضارب

 ،السلطة الفلسطينيةقيام التفريق بين هذه البلديات التي كانت قائمة قبل أن على الرغم من  )ج

 اعملي لتوصيف وضعهغير أو له معنى ال  إنشاؤها في وقت الحق التي تمالبلديات وتلك 

من  اًمهمإال أنه قد يكون ، ات العامة المحليةالخدمم يبتقدالفعلي أو إمكاناتها فيما يتعلق 

 .وجهة نظر تاريخية

 ،نسمة 15,000إلى نسمة  5,000من ( فقطسكانيتين فئتين تصنيف البلديات إلى يبدو أن  )د

لسكان المختلفة لم احجاألنظرا ألنه ال يعكس  ،ما نوعاً محدوداً) نسمة 15,000وأكثر من 

 .التي توجد في جميع البلديات

 

هناك بعض االعتراف  ،كما يبدوو. اتبلديجديد للر الحاجة إلى تصنيف برويبدو أن هذه النتائج تُ

الحاجة إلى إعادة النظر في التصنيف الحالي بوزارة الحكم المحلي /من قبل السلطة الفلسطينية

من ناحية عملية  2003بعد عام " ب"بلدية جديدة في الفئة خال إدغير  ،على سبيل المثالف. للبلديات

تلك البلديات التي تم على فقط شتمل أن ت والتي كان من المفترض أصالً ،"ب"تعريف الفئة 

اتب ولتحديد رمؤخراً م دخْتُسالتصنيف الحالي اقد يكون أيضاً، كما يبدو . 1994إنشاؤها قبل عام 

قد اقترح و. البلديات من رسوم تسجيل المركباتقبضها وأي إيرادات إضافية قد ت ،رؤساء البلديات

التصنيف ينوى استخدام زارة الحكم المحلي أنه إذا كان وموظفين ل ،على ما يبدوو ،هذا الوضع

 اًقد تكون حقأو تسديدها لبلديات التي يكون لزاماً على ايرادات الحالي لتحديد جزء من النفقات واإل

كون تس ،أو االعتبارات السياسيةزمنية تواريخ الالاستخدام معايير أكثر ذات الصلة غير فإن  ،اله

. أكثر ةًمالئم

 

أمثلة على التداخل طرح وي ،2003اعتبارا من عام ات أدناه تصنيف البلدي )5(رقم الجدول ويضم 

 . التصنيف الحاليفي  ةالسكانيفي الفئات 
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واحد من ك) 1994عام أي قبل أو بعد (قبل إنشاء السلطة الفلسطينية  "العام"معيار استخدام لم يكن 

ألغراض التنمية  اًهذا التصنيف مقصودكان إذا  خصوصاً ،معايير تصنيف البلديات مفيد جداً

مع ترافق أو بال ،في حد ذاته ،تصنيف من حيث حجم السكانأي وسيكون . ماليةأغراض المحلية و

. عمالنيةأكثر  ،للخدمات البلديةقديم الفعلي تالمثل  ،غيره من المعايير االجتماعية واالقتصادية

  .هذه الدراسة التصنيف الجديد في الفصل التاليتُقدم  ،النظر في هذا الوضعوب

 

 )5(الجدول رقم 

 وزارة الحكم المحليتصنيف وفقا لالبلديات في كل من الفئات السكانية 

 الفئة
عدد 

 اتيالبلد

عدد إجمالي 

 السكان
 قائمة بالبلديات

أصغر وأكبر عدد سكان 

 في هذه الفئة

 1,293,750 14 "أ"
5Tبيت لحم ،أريحا ،رام اهللا ،البيرة ،قلقيلية ،طولكرم ،نابلس ،جنين، 

 . دير البلح ،خان يونس ،رفح ،جباليا ،غزة ،الخليل

 :أريحا

20,416 

 409,680: غزة

 ،سلفيت ،عنبتا ،طوباس ،عرابة ،يعبد ،ليامونا ،قباطية ،الرام 554,237 25 "ب"

 ،بيت جاال ،بني زيد الغربية ،بيرزيت ،دير دبوان ،سلواد ،بيتونيا

بيت  ،بيت حانون ،دورا ،حلحول ،الظاهرية ،يطا ،بيت ساحور

 .المغازي ،بريجلا ،لنصيراتا ،بني سهيلة ،الهيا

: زيد غرب بني

5,561 

 :بيت حانون

59,540 

 ،راعيكفر  جباعة،الحارثية،  ،قطنة ،عناتا ،أبو ديس العيزرية، 434,187 41 "جـ"

 ،عصيرا الشمالية ،عقربا ،بيتا ،فوريكبيت  ،طمون ،ميثلون

 ،الشرقيةباقة  ،عالر ،بلعا ،قفين ،دير الغصون ،عتيل ،قبالن

 ،عبيديةلا ،بيت فجار ،بيت لقيا ،شرق بني زيد ،بديا ،عزون

 ،ترقومياسعير،  ،إذنا ،بني نعيم، السموع ،الدوحة ،لخضرا

 ،خزاعة ،القرارة ،عبسان الكبيرة ،بيت أوال ،رمبيت ُأ ،صوريف

 .الزوايدة ،عبسان الجديدة

 :باقة الشرقية

4,287 

 

 

: عبسان الكبيرة

19,037 



سيلة  ،سوريكبيت  ،بيت عنان ،السواحرة الشرقية ،بير نباال ،بدو 255,110 52 "د"

بيت  ،اسبسطي ،اعينجم ،وارةح ،عقابا ،الزبابدة ن،قيبور ،الظهر

 ،كفر الديك ،جيوس، ثلثكفر  ،حبلة ،زيتا ،كفر اللبد ،ليد

دير  ،حارسكفل  ،برقين ،دير استيا ،قراوة بني حسان ،الزاوية

نعلين،  ،الشرقيةلمزرعة ا ،سنجل ،الزيتونة ،االتحاد ،بلوط

 ،طقوع ،نويعمةلا ،عوجالا ،طيبةلا ،عطارة ،عبوين ،ترمسعيا

 ،غراقةملا ،خاراس ،بيت عوا ،الشيوخ ،فوحت ،جناتا ،زعترة

 ،فخاريلا ،لناصرا ،لشوكها ،ناصرالالزهراء، أم  ،وادي غزة

 .لمصدرا ،وادي السلقا

 :النويعمة

1,165 

 :تفوح
9,807 

   2,537,284 132 المجموع

 وزارة الحكم المحلي: المصدر

 

  



النفقات  :الفصل الثالث

 وفقا للقانونات البلدياإلنفاق في ئف وظا 3-1

نفس  إيكال ه قد تمإال أن ،البلدياتفي مختلف على الرغم من التباين الكبير في حجم السكان 

السلطة الوطنية وضعت قد . تلك البلديات جميعات إلى المسؤوليات بخصوص تقديم الخدم

لسنة ) 1(من قانون المجالس المحلية رقم  15في المادة الحالية القانونية وظائف هذه الالفلسطينية 

ويتم تجميع . إلى وظائف وسلطات وصالحيات المجلس المحلي )15(رقم المادة وتشير . 1997

10Fالسلطةنواحي مختلفة من ناحية  )26(في تكليفات هذه ال

على أساس حي اوتصنيف هذه الن. 11

في يتم إدراجها مختلفة ة خدم )28( قانونية حواليالوظائف تغطي ال ،الخدمات المحلية الرئيسية

. أدناه )6(رقم الجدول 

 

 )6(رقم الجدول 

الخدمات البلدية وفقا للقانون 

تخطيط المدن  1
 هاعبيد، وتهاإعادة تأهيلو، وطرق ارعوشإنشاء  2
نظام تصريف مياه األمطار *  3
 هاالشوارع وترقيم يةسمت 4
األرصفة  5
إنارة الشوارع  6
النقل العام ومحطات مواقف  7
المياه تزويد  8
الكهرباء تزويد  9

نظام المجاري  10
معالجة مياه الصرف الصحي  11
المراحيض العامة  12
جمع النفايات الصلبة والتخلص منها   13
معالجة النفايات الصلبة  14

                                                           
 .)1(لحق رقم في الممشمول  )15(رقم النص الكامل للمادة   11



أسواق الخضار والفواكه  15
الحدائق العامة  16
المساعدات االجتماعية برامج **  17
المنشآت الرياضية  18
المكتبات  19
المتاحف والثقافة  20
رصد المراقبة والتنظيم وعمليات ال***  21
المقابر  22
المدارس  23
المراكز الصحية  24
المسالخ  25
مكافحة الحرائق  26
) وغيرهاالعدادات و ،شواخص المروريةوال ،إشارات المرور(المرور حركة دارة إ 27
) وظائف أخرىب القانون صراحةًيسمح (ى خربنود أ 28

 .1997لسنة السلطة الوطنية الفلسطينية  LCLمن  )15(مادة رقم قانونية، على النحو المحدد في ال ةفيوظ )27(استنادا إلى : المصدر
. المجالس المحليةفي جزء من مسؤوليات اإلنفاق على أنها تُفهم حة في القانون، إال أنها وضمليست  وظائفهذه ال* 

 .من البرامج االجتماعية المحليةللمشردين، والهبات الغذائية، وغيرها آوي مالمثل ** 
ألغذية، والمطاعم، والفنادق، والمرافق العامة، وسالمة االمسالخ، ومعايير الصحة العامة، : األمور التاليةتنظيم ومراقبة ورصد *** 

وسائل و، واألكشاك والباعة الجائلين ،الصحيةوالمراكز العيادات معايير ة، ويصناعوال يةالحرفمخاطر الو ،الموازينن واوزاألمراقبة و
. وغيرها من وظائف تسييج األراضيهدم المباني، وو، اتعالنرقابة على اإلوال ،لحيواناتعلى ا بةارقالالعام، والنقل 
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، فهي شاملة إلى حد ما ،على النحو المنصوص عليه في القانون ،وظائف الحكومة المحليةتعتبر 

من ناحية معظم وظائف البلدية الحالية لو. كخدمات بلديةعادة التي تعتبر تشمل معظم الخدمات 

عملية تكون  ،على هذا النحوو. فوائد كامنة يمكن وصفها بأنها محلية في طبيعتها الخاصة معيارية

من مسؤولية الحكومات  ،من حيث المبدأ ،وتمويل هذه الخدماتقديم صنع القرار فيما يتعلق بت

في  مثاليبشكل تعزيز الكفاءة االقتصادية والمساواة بين األفراد على هذا عمل سيو ،المحلية

. المحليةات الحصول على تقديم الخدم

 

يبدو أن هناك بعض االستثناءات فيما بين هذه الوظائف المحلية بخصوص  ،ذلكعلى الرغم من و



فإن  ،على هذا النحوو. الحدود البلديةى قد تتعدفوائدها بعض  أنبويمكن القول . الذاتيةفوائدها 

يوحي بأهمية التمويل الفعلي من مصادر الحكومة المركزية من أجل تحقيق األهداف فائدة المبدأ 

بين تحقيق العدالة المالية وكذلك  ،في تحقيق الكفاءة االقتصادية في تخصيص المواردالمتمثلة 

. المناطق المختلفة

 

وبرامج المساعدات االجتماعية  ،صحيةالمراكز الو ،لفوائد الفعلية للمدارسمثالً ل هذا هو الحال

في ضوء الطبيعة هذه الخدمات مصلحة وطنية وتعد . حالياً السلطة الفلسطينيةتُمولها التي 

وظائف البلدية المدرجة في الجدول الوكما يبدو من  ،لكن .فوائدهالمناطق المختلفة المشتركة بين ال

 ،المساهمة في بعض هذه البرامجبللحكومات المحلية كذلك يسمح قانون نجد أن ال ،أعاله) 5(رقم 

كما  صغيرة للغاية-نسب بوفي الواقع عدد محدود من الحكومات المحلية هو أمر يقوم به و

. ح أدناهضِسيتَّ
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البالغ عددها مائة واثنين البلديات من  ةوظائف البلدية الفعليالحول بيانات الى تم الحصول عل

آخذين تلك البلديات جهود كبيرة للحصول على معلومات من جميع وقد تم  .بلدية) 132(وثالثين 

من الهدف هو محاولة لتحديد مجموعات من البلديات التي يمكن أن تساعد  أن جزءاًبعين االعتبار 

 ، من بينينبغي مراعاة مثل هذا التصنيفويبدو أنه في . في وضع تصنيف للحكومات المحلية

. فعلياً ها تلك البلدياتالخدمات التي تقدم ،جملة من المتغيرات األخرى

 

هذه النتائج قد تكون  ،على سبيل المثالف. نظر مختلفةوجهات هذه النتائج مهمة جدا من وتعتبر 

عامة محلية الحاجة لسلع وخدمات  ،أي(المحلية الفعلية واألولويات بمثابة انعكاس جيد لالحتياجات 

بشكل خاص عندما يكون  ةمهمهذه النتائج وتعتبر . انهاكوسة في كل من الحكومات البلدي) محددة



كما و. مجموعة واسعة جدايشتمل على للبلديات بموجب القانون الممنوح االختيار العام المحلي 

 ،وبالتالي. فإن خياراتهم للسلع والخدمات المحلية العامة واسعة وشاملة إلى حد ما ،سبقت اإلشارة

وكذلك  ،يات لمختلف البلدياتيمكن استخدام الخيارات الحالية كمؤشر جيد لالحتياجات واألولو

ملخص للنتائج التجريبية فيما يتم إدراج و. لقدرة على تحمل تكاليف هذه الخدماتكمؤشر جيد ل

. أدناه )6(رقم في الجدول ا هقدمتالتي من الخدمات وعدد البلديات المختلف عدد اليتعلق ب

 

في بلديات  )107(( بلدية) 132(البالغ عددها تفصيلية لجميع البلديات االستجابات ال يمكن تلخيص

سع إلى حد ما في شااختالف هناك  :على النحو التالي )في قطاع غزةبلدية  )25(الضفة الغربية و

 في واقعة أي بلديال تقدم  ،أوالً. بلدية) 132(البالغ عددها البلديات في مختلف تقديم الخدمات 

البلدية التي البيرة وتعتبر بلدية . خدمة) 27(وهي الخدمات المنصوص عليها في القانون  األمر

بلدية قدمها الخدمات الثالث التي ال توتتمثل . خدمة) 24(إذ تُقدم تقدم أكبر عدد من الخدمات 

. توزيع الكهرباء) ـج(و ،المياهتزويد ) ب(و ،برامج المساعدة االجتماعية) أ( :في ما يأتيالبيرة 

 عوجالاو) نسمة 1,165سكانها تعداد و(النويعمة  انهناك بلديت ،مجموعةعلى الطرف المقابل من ال

الكتلة األكبر من وتضم . المياههي  :خدمة واحدة فقطقدمان ت )نسمة 4,010وتعداد سكانها (

عددا أي مجموعة أخرى وتضم . خدمات )10(ذه البلديات ه كل منقدم تو ،بلدية) 17(البلديات 

هذه النتائج يتم استعراض و. الخدماتعددا أكبر من تقدم  اوإن كان العديد منه ،البلدياتمن أقل 

  .دناهأ) 7(رقم في الجدول 

 

 )7(الجدول رقم 
 توزيع تكرار البلديات حسب عدد الخدمات التي تقدمها

بعد ( عدد البلديات التي تقدم هذا العدد من الخدمات عدد الخدمات المتزايد تصاعدياً
 )التحقق من صحة العدد

1 2 
2 0 
3 5 



4 9 
5 7 
6 15 
7 9 
8 7 
9 12 

10 17 
11 11 
12 12 
13 6 
14 3 
15 3 
16 3 
17 2 
18 4 
19 2 
20 1 
21 0 
22 0 
23 1 
24 1 
25 0 
26 0 
27 0 

 132 العدد الكلي للبلديات

 صندوق تطوير وإقراض البلدياتالتابع لاالستبيان الخاص بالخدمات البلدية : المصدر

 

طرفين متناقضين بعندما يتعلق األمر ، عاديفي أي توزيع وكما هو متوقع ، القول وفي خالصة

. اًصغيريكون عدد البلديات في كل مجموعة فإن ) وظائفمن الكبير أو قليل جداً عدد ببلديات (

الطرف في وعدد كبير من الخدمات؛ قدم تُالمجموعة  يأحد طرففي ك عدد قليل من البلديات لهناو

. من الخدماتعددا ضئيالً البلديات يقدم العدد األقل من  ،مرة أخرىمن المجموعة، اآلخر 

شير إلى أن هذه النتيجة تُونظراً ألن . ذين الطرفينمعظم البلديات بين هتقع  ،وبعبارة أخرى

هذا أن ثم  ،)أدناه )1(رقم رسم البياني نظر الأ(دون طرف طرف نحو في الحقيقة ميل  يالتوزيع ال

على خدمة ) 12(وعلى األقل خدمات ) 6(قدم أن البلدية التي تإلى  ،من بين أمور أخرى ،شيري



خدمة العدد الفعلي للخدمات بين يتراوح  ،لوفي المجم. كثر قد تعتبر بلدية فلسطينية نموذجيةاأل

في تقديم  فرق شاسعتوزيع ينطوي على هو و ،كحد أعلىخدمة  )24(إلى واحدة كحد أدنى 

ويمكن . أدناه )1(رقم والرسم البياني  ،أعاله) 6(رقم هذه النتائج في الجدول وتم إيجاز . الخدمات

في الملحق  )132(البالغ عددها محددة من الخدمات التي تقدمها كل من البلديات اللمجموعة اإيجاد 

 ).2(رقم 

  



 )1(رقم الرسم البياني 

 

 )6(الجدول رقم : المصدر

 

يبدو أن إال أنه  ،البلدياتفي مختلف الخدمات قديم اسعة في مجال تشالفات التخعلى الرغم من اال

كما  هاالنظر عن حجم سكان معظم البلديات بغضالتي تُقدمها هناك مجموعة صغيرة من الخدمات 

النمط المتبع في تقديم على ُأجريت دراسة وأظهرت . أدناه) 8(رقم هو موضح في الجدول 

، ٪ من البلديات80قل عن تال نسبة في معظم األحيان قدمها خدمات ت) 3(ك لهنا أنالخدمات 

أي  ،ةبلدي )121(تُقدمها و(جمع النفايات الصلبة والتخلص منها ) أ: (هذه الخدمات ما يليوتشتمل 
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توزيع التكرار في عدد الخدمات البلدية المقدمة



، أي ما بلديات )109(وتُقدمها ( إنشائهاو هاارع وإعادة تأهيلوشصيانة ال) ب(و ،)٪91,7ما يعادل 

) تلك البلديات ٪ من82,6 يعادل

 

 )8(الجدول رقم 

: الخدماتقديم في تكرار الت

 تقديم الخدماتفيما يتعلق بى لى أدنى مستوإ الترتيب من أعلى مستوى

 ةبلدي 132: ٪100استنادا إلى االستجابة بنسبة 

 

  % البلدياتعدد  الخدمات البلدية المقدمة فعلياً

 91,67 121 جمع النفايات الصلبة والتخلص منها 1

 82,58 109 إنشاء الشوارع وإعادة تأهيلها وتعبيدها ووضع الشواخص المرورية 2

 80,30 106 المياهتزويد  3

 69,70 92 شبكات إنارة الشوارع 4

 65,15 86 الطرق الداخلية/تخطيط المدن 5

 62,88 83 المدارس  6

 59,85 79 األرصفة 7

 46,97 62 توزيع الكهرباء 8

 46,21 61 المقابر 9

 40,91 54 الحدائق العامة 10

 34,09 45 المكتبات 11

 28,79 38 مجارينظام ال 12

 28,03 37 نظام تصريف مياه األمطار 13

 25,76 34 الرياضة والثقافة 14

 22,73 30 إدارة المخلفات الصلبة * 15

 22,73 30 الصحيةالمراكز  16

 21,97 29 رصدالمراقبة والتنظيم وعمليات ال 17

 19,70 26 هاالشوارع وترقيمتسمية  18



 18,94 25 أسواق الخضار والفواكه 19

 15,15 20 النقل العامواقف ومحطات م 20

 13,64 18 المراحيض العامة 21

 13,64 18 مكافحة الحرائق 22

 12,88 17 االجتماعيةات المساعدبرامج  ** 23

 12,12 16 المسالخ 24

25 

شواخص المرورية، وال ،إشارات المرور(المرور حركة دارة إ
 10,61 14 )وغيرهاالعدادات و

 7,58 10 معالجة مياه المجاري 26

 3,79 5  المتاحف 27

التحقق من البيانات على أساس النفقات الفعلية تم . لصندوق تطوير وإقراض البلديات التابع البلديةالخدمات الخاص ب ستبياناال: المصدر

 .بلدية )94(ربع وتسعين ألبالنسبة ات الخدمحسب  2008لسنة المالية ل

 

القائمة يمكن اإلطالع على و). ٪80,3أي ما يعادل ، بلديات) 106(وتقدمها (المياه تزويد ) ـج(و

11Fكرارتالكاملة فيما يتعلق بهذا الدليل التجريبي على ال

بالنسبة لجميع الخدمات الخدمات تقديم في  12

12Fخدمة )27(البالغ عددها 

. أعاله )7(رقم في الجدول  13

 

من قبل ها ميقدتي يتم تالخدمات الذلك عن سؤال أي من وجهة نظر أوسع لتقديم الخدمات، يجيب و

وتشمل  .يتم تقديمها السبعالخدمات المحلية جد أن وحيث  ،من البلدياتعلى األقل في المائة  50

إنارة ) أ( :إلىباإلضافة  ،)امنه %80ته نسبما ها قدموالتي ي(المذكورة أعاله خدمات  هذه الثالث

13Fالطرقات/تخطيط المدن) ب(و ،٪69,7أي ما يعادل  ،بلدية) 92(ويقدمها (الشوارع 

وتقدمها ( 14

أي ما  ،بلدية) 83(وتقدمها (ئها إنشاوالمدارس صيانة ) ـج(و ،)٪65,2أي ما يعادل  ،ةيبلد )86(

  ).٪59,9أي ما يعادل  ،بلدية) 79(وتقدمها (واألرصفة  ،)٪62,9 يعادل

 

                                                           
). 132(لبلديات اإلجمالي لعدد الخدمة معينة، ولتقديم بالفعل نفقات كبدت نسبة بين عدد من البلديات التي تكفي تقديم الخدمات كرار تتم حساب ال  12
 .مختلطة في خدمة واحدة) فصاح عنهازنة واإلوافي التخطيط للمكذلك استنادا إلى القانون، و(تخطيط المدن والطرق ألن ، خدمة فعلياً ) 28(هناك إال أن ، خدمة) 27(البالغ عددها على الرغم من أن القانون يصف الخدمات   13
. هذه الحاجةينبغي أن تلبي وزارة الحكم المحلي و. في نماذج الموازنات ينالخدمتاتين فصل هيتم للشفافية والمساءلة، فضال عن التحليل والتقييم، ينبغي أن  توخياً 
ض تخطيط المدن، األالذي يقيد فيه  السجلالبلديات تقديم تقرير عن النفقات على الطرق في نفس يتطلب من زنة وامن المهم أن نالحظ أن النموذج الحالي للم  14 . تينمختلفوظيفتين الالشفافية بالنسبة لهاتين التأكيد بالمر الذي ُيقوِّ

 .بقية الوظائفكما هو حال هذين النوعين من النفقات تقديم تقرير منفصل لكل من وينبغي 



) ٪20( في المائةعشرين  والتي توفرها حوالي ،الخدمات التي هي أقل شيوعاتشمل  ،في المقابل

 ،)٪3,8أي ما يعادل  ،بلديات) 5(وتقدمها (المتاحف ) أ( :التاليةخدمات  العشر ،فقطمن البلديات 

مرور حركة إدارة ) جـ(و ،)٪7,6 ،بلديات )10(وتقدمها (معالجة مياه الصرف الصحي ) ب(و

أي ما  ،بلدية) 16(وتقدمها (المسالخ ) د(و ،)٪10,6أي ما يعادل  ،بلدية) 14(وتقدمها (السيارات 

أي ما يعادل  ،بلدية) 17(وتقدمها (خدمات المساعدة االجتماعية ) هـ(و ،)٪12,1يعادل 

المراحيض ) ز(و ،)٪13,6أي ما يعادل  ،بلدية) 18(وتقدمها (مكافحة الحرائق ) و(و ،)12,9٪

) 20(وتقدمها (مرافق النقل العام ) حـ(و ،)٪13,6أي ما يعادل  ،بلدية) 18(وتقدمها (العامة 

أي ما يعادل  ،بلدية) 25(وتقدمها (أسواق الخضار والفواكه ) ط(و ،)٪15,1أي ما يعادل  ،بلدية

  ).٪19,7أي ما يعادل  ،بلدية) 26(وتقدمها ( ترقيمهاالشوارع وتسمية ) ي(و ،)18,9٪

 

وتقدمها (توزيع الكهرباء  :بما يلي ،)امنه 10(بين بقية الخدمات، تكرراً من النفقات األكثر تتعلق 

14Fبلدية) 62(

أي ما يعادل  ،بلدية) 54(وتقدمها (الحدائق العامة و ،)٪46,9أي ما يعادل ، 15

  ).٪34,1أي ما يعادل  ،بلدية) 45(وتقدمها (والمكتبات  ،)40,9٪

 

الكبرى المدن تحتاجها  كراراًقل تاألهذه الخدمات من بين  على األقلخدمات هناك ثالث يبدو أن و

المياه محطات معالجة ) ب(و ،إدارة حركة المرور) أ( :، مثلمن المدن الصغرىأكبر بشكل 

  .مكافحة الحرائق) ـج(و ،العادمة

 

من بين  ،أثرةتمكحالة  الحالة التي يمكن وصفهاإلى تشير النتائج المذكورة أعاله كما يبدو أن 

التي يتم الخدمات مع استثناء تلك (معظم الخدمات قديم تيبدو أن ) أ( :العوامل التاليةب ،أمور أخرى

15Fتقديمها مباشرة إلى األسر

) والكهرباء ،المياهتزويد و ،جمع النفايات الصلبة :مثل ،إلى حد كبير 16

                                                           
. النفقات في توزيع الكهرباءبفي واقع األمر ) هافي مجموعبلدية  )62((أربع بلديات إضافية في حين ساهمت عن توزيع الكهرباء، ة مسؤول تكان) 2008في عام (فقط بلدية  )58( من المثير لالهتمام أن نالحظ أن  15
. المسؤول عن توفير الخدمات المنزليةو همجلس الخدمات المشترك المرافق العامة أو تكون سلطة  ،في بعض الحاالت 16



التي يتم صرفها النفقات في المنخفض كرار استنادا إلى التكذلك، و) ب(و؛ منه فعلياً أكثر اًتقديري

 أو غير موجودمعطالً الخدمات قديم تفي  المساءلةنظام يبدو أن  ،عدد كبير من الخدماتعلى 

مثل تلك المتعلقة (الخدمات الحيوية قديم في ت منخفض جداًالكرار تلنظرا ل) ـج(و ؛أصالً

ويتم . حالة من التكليفات غير الممولةليبدو أن هناك أيضا وجود ) بالصرف الصحي وحماية البيئة

. الحقةهذه اآلثار في أقسام دراسة 

 

الغربية وقطاع  البلدية في الضفة تقديم الخدماتفي  تكرارالأدناه  )1(رقم  الرسم البيانييوضح 

قدمتها التي  تقديم الخدماتبالخاص اإلجابات على االستبيان  لرسم البيانيويشمل هذا ا. غزة

النفقات لهذه حول التي تم التحقق منها باستخدام بيانات و( بلدية) 94(البالغ عددها البلديات 

ات تكرارالبالمتعلقة النسب المئوية الرسم البياني ظهر كما ي ،)بلدية) 94(البالغ عددها البلديات 

 عندعلى الرغم من ذلك، و. بلدية )132(البالغ عددها جميع البلديات اشتمال التي تنتج عند 

االستجابات المقدمة  التحقق منلم يتم التمكن من  ه، فإنبلدية) 94(البالغ عددها البلديات اشتمال 

النتائج تشير و. المتصلة بجميع تلك البلدياتالنفقات حول لعدم وجود بيانات ا منهبلدية  )38(من 

التحقق التي تم البيانات وبشكل كامل منها التحقق البيانات التي تم أي (التجريبية من هذه المقارنة 

 ،بصفة عامة ،البلدية تقديم الخدماتفي  ةات النسبيتكرارإلى أن ال) ٪71,2 منها بشكل جزئي-

أو  ،بلدية) 94(البلديات البالغ عددها المستندة إلى إما باستخدام النتائج  ،كبير إلى حد هي نفسها

كما هو موضح و ،الناحية النسبيةومن . بلدية )132(البلديات البالغ عددها إلى النتائج المستندة تلك 

16Fنسبياًضئيلة االختالفات عموما فإن  ،)2(رقم  في الرسم البياني

  .ىخربلدية ألمن  17

 

 

 

                                                           
. ليست هامشيةفيهما الفروق النسبية إذ أنهما حالتان ، "وشبكات الصرف الصحي األمطارمياه أنظمة تصريف "و" هاالشوارع وترقيمتسمية ": همالهذا النمط العام، وان هناك استثناءان رئيسي عملياً   17



 

 )2(رقم الرسم البياني 

 بلدية )132(وبلدية  )94(مقارنة النتائج من  في تقديم الخدمات كرارلعينة من حيث التاتمثيل 

 

. الخدمةحسب النفقات الفعلية و تقديم الخدماتحول استبيانات  :المصدر



 

البلديات العالقة بين الخدمات المقدمة وحجم  3-4

أربع حوالي يمكن القول أن هناك  ،الفعليةات الخدم من المالحظة التجريبية بخصوص تقديم

   :مجموعات من البلديات

 

  



)
17F

18)(
18F

19)(
19F

20)(
20F

21)(
21F

22)(
22F

23)(
23F

24)(
24F

25)(
25F

26)(
26F

27)(
27F

28)(
28F

29)(
29F

30)(
30F

31)(
31F

32)(
32F

33)(
33F

34( 
 

  

                                                           

)18 (  
)19 (  
)20 (  
)21 (  
)22 (  
)23 (  
)24 (  
)25 (  
)26 (  
)27 (  
)28 (  
)29 (  
)30 (  
)31 (  
)32 (  
)33 (  
)34 (  



 
وهي . جدا من الخدمات المجموعة األولى إلى أن البلديات التي توفر عدد قليلتشير  )1

وتتركزمثل هذه الخدمات . خدمات أو أقل من ذلك) 5(تشمل تلك البلديات التي تقدم 
األكثر شيوعا على جمع النفايات الصلبة وكذلك البنى التحتية المحلية، والتي تتضمن بوجه 

إنارة ) 3(والبلدية، /الطرق الداخلية) 2(، )الشوارع(صيانة وإعادة تأهيل ) 1(عام
%) 17.4(بلدية ما نسبته ) 23(توفير المياه وهناك نحو ثالث وعشرين ) 4(لشوارع، و ا

 . والتي تقع حاليا ضمن المجموعة األولى

 82المجموعة الثانية، وهي المجموعة األكبر ما بين المجموعات األربع، وهي تشمل نحو  )2
جموعة األولى بلدية وهي تقدم ما ال يقل عن ضعف الخدمات التي تقدمها بلديات الم

 ). خدمة بلدية) 12(وتصل إلى نحو (

وهذه الخدمات تشمل بشكل عام األشغال األساسية المدرجة ضمن المجموعة األولى 
توزيع الطاقة : باإلضافة إلى خدمات إضافية عامة أخرى، والتي عادة ما تشمل

وأن . رىالكهربائية، بناء وصيانة المدارس، وأرصفة المشاة ما بين المجموعات األخ
من البلديات في الضفة الغربية وقطاغ غزة الواقعة %) 62.1(هناك ما يزيد عن النصف 

 . ضمن المجموعة الثانية

التي توفر ستة خدمات %) 15.9(بلدية ما نسبته  21المجموعة الثالثة، وهي تشتمل على  )3
فية وهذه الخدمات اإلضا. خدمة بلدية 18محلية إضافية أخرى، لتصل بمجموعها إلى 

األخرى  يمكن وصفها بأنها تلك األكثر تعقيدا وتطورا، وفي بعض األحيان تكون أكثر 
المكتبات، التنظيم، الضبط : وتشتمل هذه الخدمات على الحاجيات العامة مثل. كلفة

 . والرقابة، المراكز الصحية، معالجة النفايات الصلبة وكذلك أنظمة الصرف الصحي

المجموعة الرابعة وهي تشمل تلك البلديات التي توفر العدد األكبر من الخدمات وهي  )4
 . تتضمن العدد األصغر ما بين البلديات

والخدمات اإلضافية ). من مجموع عددها% 4.5(بلديات أي ما نسبته  6وهي تتكون من 
دمات مثل وهي تشيرالى خ.هي أيضا أكثر تعقيدا وتطورا نسبيا ونموذجية لكبرى المدن

 ادارة مركبات العبور  ,برامج المساعدة االجتماعية
 . وأمور أخرى, ، معالجة المياه العادمة، والمتاحف 

 . أدناه يلخص تصنيف البلديات من حيث عدد الخدمات التي تقدمها) 9(والجدول رقم 
 



 )9(جدول رقم 
 تصنيف البلديات من حيث عدد الخدمات المقدمة من قبلها

 النسبة المئوية عدد البلديات عدد الخدمات المجموعة
 17.4 23 أو أقل 5 1
2 6-12 82 62.1 
3 13-18 21 15.9 
4 19-24 6 4.5 

 %100 132 المجموع 
 . بلدية في ضوء استبانة الخدمات 132استنادا إلى استجابات نحو : المصدر

خدمة  18خدمات كحد أدنى و  6من البلديات تقدم % 80وتجدر اإلشارة إلى أن نحو 
الباقية تقع في نهايات % 20وأن نسبة . أدناه) 3(كحد أعلى، كما هو مبين في الشكل رقم 

من البلديات % 4منها تقدم أقل من ستة خدمات، وما نسبته % 17التوزيع، وبما نسبته 
 . لديةخدمة ب 24و 19تقدم ما بين 

 3الشكل 

 
إن الغرض الرئيسي من هذا الجزء يكمن في دراسة العالقة القائمة ما بين عدد الخدمات 

 . المقدمة وحجم البلديات تلك األخيرة، والتي تقاس بتعداد سكانها
فإنه يضع هذا التصنيف للبلديات، آخذا بعين االعتبار هذين ) 10(أما بالنسبة للجدول رقم 

 . سيينالمتغيرين األسا

 7̂11℗1�}
4�1⁵ } :5  ��} 1}

17%

 7̂5*@�} 7̂11℗1�}
:6  4�}12

63%

 ^@�*@�}  7̂11℗1�}
:13  4�}18  

15%

 7̂1℗1�}4   :

5%   19 4�}24

 ~ *1$$�} $$7 † � °  ~ *7$�§�� 6§� 5�} 67¥1"�}
1̂$�1�}



وقد بينت النتائج التجريبية الناشئة عن جمع عدد الخدمات بمجموعات وفئات سكانية بوجه 
عام، أن هناك عالقة مباشرة ما بين عدد الخدمات المتاحة وحجم السكان، وهذا يعني أنه 
كلما كان حجم السكان التابع للبلدية كبيرا، هناك احتمالية أن يكون عدد الخدمات المقدم 

التي يزيد تعداد سكانها عن (فعلى سبيل المثال، فالمدن الكبرى . ل البلديات أكبرمن قب
، مثل مدينة نابلس، خان يونس وغزة والواقعة ضمن المجموعة الثالثة، )نسمة 100.000

خدمة بلدية لتصل بمجموعها إلى  13والتي تشير إلى تلك البلديات التي توفر أكثر من 
والصغيرة إلى حد كاف العتبارها (أن البلدات الصغيرة جدا  وفي المقابل، نجد. خدمة 18

، )الفئة أ(نسمة  5000والتي يقل تعداد السكان في كل منها عن ) من ناحية عملية قرى
مثل النويعمة، الزهرة، والفخاري والواقعة ضمن المجموعة األولى والتي تشير إلى 

وبإيجاز، فإن حجم السكان، في . خدمات) 5(الحكومات المحلية التي تقدم أقل من خمسة 
هذا التحليل عن طريق المجموعات تبدو أنها محددة في كل من االختالف في عدد 

 . الخدمات المقدمة فعليا، وكذلك االختالف في بعض أنواع الخدمات
فهناك عدد من . غير أنه، ال بد من التأكيد على أنه هناك استثناءات لهذا النمط العام

والتي تحدد  4و 3والمصنفة في المجموعات ) من الفئة الثانية(رة نسبيا البلديات الصغي
ومن بين األمثلة على هذه . خدمة 24و  13الحكومات المحلية والتي تقدم ما بين 

ويبدو أن هذه النتائج توحي، ). 18(، والزاوية )19(، عش شيوخ )23(البلديات، الشمالية 
لحاجة لـ والقدرة على االستجابة لدرجة ما على من بين أمور أخرى، بأنه يوجد شيئين، ا

 . األقل، إلى حد واسع النطاق من الخدمات المحلية، حتى بين البلديات الصغيرة نسبيا
) 4(فالنمط الناشئ عن جمع مجموعات الخدمة والفئات السكانية نجده موضحا في الشكل 

 . أدناه



 4الشكل 

 
 5اقل من         12 -6       18 -13       19-24

 :االعمدة من اليسار الى اليمين على النحو التالي
 50000وفوق , 50000الى  10001من , 10000الى  5001من , نسمة  5000اقل من 
 10و  8الجدولين : المصدر

أعاله توضح بأن معظم ) 3(وتجدر المالحظة إلى أن النتائج التجريبية المبينة في الشكل 
خدمة وأن الوزن النسبي  12و  6البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدم ما بين 

لهذه المجموعة ينخفض تدريجيا إذ أن الفئة النسبية للمجموعتين الثالثة والرابعة والتي 
 . من الخدمات، تزداد مع الطبقة السكانيةتتضمن عددا أكبر 

وبالتزامن والتساوق مع االتجاه العام، فإن مجموعة البلديات التي تقدم خمسة من الخدمات 
وهذه النتائج تشير إلى أن المدن الكبرى . أول أقل من ذلك تتناقص مع زيادة عدد السكان

 . ن البلدات األصغر حجماتبدو أنها تملك مقدرة أكبر على تقديم مزيد من الخدمات م
مشاهدة، دون إجراء أي تصنيف حسب  94غير أنه، عندما ينفذ التحليل ليشمل 

، فإن النتائج تشير إلى الصعوبة بمكان الى امكانية )من حيث عدد الخدمات(المجموعات 
ويوضح تحليل . القول حول  إمكانية التوقع بأن البلديات الكبرى ستقدم مزيدا من الخدمات

نحدارالى أنه ال توجد عالقة خطية ما بين عدد الخدمات المقدمة والحجم السكاني اال
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لمعادلة االنحدار والتي تكون  RSQو ) r=0.23(فمعامل االرتباط متدن جدا . للبلديات
وحيث أن إحدى ) rsq = 0.054(مقياسا أقوى للعالقة ما بين المتغيرين هي أدنى بكثير 

ديات هو الوصول بالبلديات لتقديم خدمات عامة، ومن ثم، أهداف السياسة في قطاع البل
إمكانية تمكين البلديات الكبرى لتكون في وضع افضل من حيث تقديم هذه الخدمات من 
البلديات الصغرى، بالنظر إلى أن الدليل التجريبي ال يوضح وجود عالقة خطية ما بين 

ياسة القطاعية التي تشجع تشكيل على هذا النحو، فإن الس. عدد الخدمات والحجم السكاني
قد يكون لها تبرير أكثر ) أو الوسائل المناسبة األخرى(البلديات األكبر من خالل االندماج

فعلى سبيل المثال، لخفض كلفة الوحدة من الخدمات (قوة من حيث وفورات الحجم 
من حيث  لذا، فقط. ، بدال من العدد الفعلي للخدمات التي من المرجح تقديمها)المقدمة

المبدأ، فإن البلديات األكبر، ومن خالل عمليات الدمج أو الوسائل المعادلة قد تكون أكثر 
أدناه يوضح الرقم الفعلي للبلديات ) 10(فالجدول رقم . احتماال لإلفادة من وفورات الحجم

بية كما أنها تتضمن أيضا األوزان النس. حسب الفئة السكانية وعدد الخدمات الفعلية المقدمة
 . لكل فئة سكانية وكل مجموعة على حدة

 10الجدول رقم 
 تصنيف البلديات استنادا الى عدد السكان وعدد الخدمات المقدمة

الوزن  عدد الخدمات عدد السكان
إلى  6من  5أقل من  الفئة النسبي

12 
إلى  13من 
18 

إلى  19من 
24 

 المجموع

 %20.5 27 صفر 1 18 8 األولى 5000أقل من 
 %43.2 57 3 5 36 13 الثانية 10000إلى  5000 من
إلى  10000من 

50000 
 %29.5 39 2 10 25 2 الثالثة

 %6.8 9 1 4 4 صفر الرابعة د 50000أكثر من 
 - 132 6 20 83 23  المجموع

 100  %4.5 %15.2 %62.9 %17.4 الوزن النسبي

وهذه النتائج توحي، وسط أمور أخرى كثيرة، أهمية مساعدة بلديات صغيرة لالندماج ليس 
فقط من اجل تقديم سلسلة عريضة من الخدمات األساسية المحلية، ولكن لتقديمها ايضا 

أدناه يدرج البلديات المحددة في كل فئة سكانية ) 11(فالجدول . بفاعلية من حيث التكلفة
ويراد من هذه المصفوفة تقديم المساعدة لصانعي . ت على حدةوفي كل مجموعة خدما

السياسة في تحديد المواقع المستهدفة والتي تكون بحاجة ماسة إلى سياسات قطاعية بسبب 
أما أن البلديات صغيرة لدرجة كبيرة أو أنها تقدم خدمات محلية قليلة جدا أو مزيج من 



دمات المحددة التي تقوم هذه البلديات حاليا أضف إلى ذلك، فإن الملحق يدرج الخ. االثنين
 .بتقديمها وتلك الخدمات التي ال تقوم بتقديمها

  



 )11(جدول رقم 
 تصنيف البلديات حسب

 عدد السكان وعدد الخدمات المقدمة فعليا
 )ز(عدد الخدمات حسب المجموعة  الفئات السكانية 

 1 المجموعة 
 أو أقل 5

 II المجموعة 
 12 إلى 6

 III المجموعة 
 18 إلى  13

 IV المجموعة 
 24 إلى  19 
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 (9) صوريف

 (10) يعبد
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 (12) بيت فوريك

 (16)أبو ديس
 (16)بيت عمر

 )(15الزوايدة
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 ).استبانة الخدمات : 2استنادا الى الملحق (  27والجدول  9الجدول : المصدر
 .االرقام الواردة داخل القوس تشير الى عدد الخدمات المقدمة *

ومع ذلك، ينبغي تبني تعريف لتحديد فيما إذا ان البلدية تقوم بتقديم خدمة معينة أو خالف 
فعلى سبيل المثال، يمكن لبلديتين أن تبلغا عن نفقاتهما في تقديم خدمة جمع النفايات . ذلك

من مجموع السكان، بينما % 10الصلبة، بالرغم من أن أحدها يمكن أن تغطي ما نسبته 
من مجموع القاطنين في % 90الحجم ذاته يمكنها أن تغطي ما نسبته األخرى، من 

وعلى هذا النحو، ومن أجل مزيد من التصنيف المشذب، فإن حد أدنى من . حدودها
وعليه، فإن ما ورد أعاله يكون هاما بشكل . التغطية أو المستوى يبدو أمرا مستحسنا

ر البلديات من حيث تغطية الخدمة خاص، مع األخذ بعين االعتبار الفروقات الجوهرية عب
 . الفعلية والنوعية، والتي سيتم تناولها ومعالجتها في الجزء الالحق

. إن الحد األدنى من إنفاق الفرد الواحد لم يتم تحديده بغرض تصنيف البلديات المقدم هنا
ل أن البلدية فالتعريف فيما إذا أن البلدية تقوم بتقديم خدمة فعلية أو ال قد تم تحديده من خال

 . قد تحملت نفقات أو ال في تقديم مثل هذه الخدمة بشكل مستقل يتماثل مع حجمها
) السكان والخدمات(وبالرغم من أن المعيارين قد جرى استخدامهما في التصنيف أعاله 
 . وهما سليمين وذا صلة، فإنه يجب أخذ النتائج بمثابة دليل إرشادي
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أي، خضوع الخدمة المقدمة للمعايير ضمن الحدود (وفي إطار حدود خدمة أكثر دقة 
وأن معظم البلديات يرجح . فإن عددا كبيرا من البلديات يحتاج إلى إعادة تصنيفه) الدنيا

شموله ضمن مجموعة تقع فوق مستوى الحد األدنى للخدمات، مثل الحالة الحالية لتلك 
متاحة للوصول إلى تعريف  البلديات الواقعة ضمن المجموعة الثانية، وما زالت الرغبة

 . أكثر دقة حول تقديم الخدمة
 . أما القسم التالي فإنه يدرس النفقات الفعلية حسب الخدمة، والتي تدعم وجهة النظر هذه

 إحالة النفقات وحجم البلديات  3-5
ال تبدو أنها تعترف بالنطاق الواسع » المجالس المحلية«إن إحالة النفقات الجارية إلى 

وإحالة النفقات يعني أن جميع البلديات . ف في الحجم السكاني في جميع البلدياتلالختال
ومن أجل هذا الغرض، . لديها قدرات مؤسساتية وإمكانات مشابهة على جمع اإليرادات

نفس المجموعة من  132فإن اإلحالة القانونية للنفقات يعطي جميع البلديات البالغ عددها 
المجالس «لى ذلك، يعتبر القانون مبهما عند اإلشارة إلى عالوة ع. الوظائف والخدمات

لدى تفسيره والذي يتضمن ليس البلديات فحسب ولكن أيضا المجالس القروية » المحلية
 ). والتي يمكن القول أن تعتبر مجالس محلية أيضا(

 وكما تبين أعاله، تعتبر البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة صغيرة نسبيا، إذ أن ما
نسمة، وأن حوالي ثلث هذه البلديات أي ما  2500منها يقل تعداد سكانها عن % 84نسبته 
(نسمة  5000لديها تعداد سكاني يقل عن %) 27(نسبته 

34F

، وأن معظم البلديات يتراوح )35
وهناك تسع بلديات فقط، أي ما نسبته . نسمة 10000نسمة و  5000عدد سكانها ما بين 

نسمة، وعلى رأس هذه المجموعة تقع أربع  50000ي يزيد عن لديها تعداد سكان%) 6.7(
مدينة غزة، نابلس، الخليل وخان (نسمة  100000بلديات لديها تعداد سكاني يزيد عن 

وهذا . والبلديات األربع هذه تشكل ما نسبته نحو ثلث عدد السكان الفلسطينيين) يونس
ات معرف بشكل واسع لهذه يعني أنه في حالة الحكومات المحلية، فإن نطاق الخدم

                                                           

وتسليط الضوء على توصية قوية واحدة انبثقت عن اللجنة الفنية حول تعريف وتحديد الدوائر ينبغي التأكيد ) 35(
«بدعم من المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية  ،2008االنتخابية المحلية التي بدأت أنشطتها في عام  IFES « ،

دائرة انتخابية وهو عدد مفرط وأن هناك عدد كبير من الدوائر االنتخابية والتي هي  325نحو  والتي شملت
أن عددا من الدوائر االنتخابية تتكون فقط  ،ويجدر بالذكر .صغيرة جدا لتكون صالحة للحكم الذاتي المستدام

  .اوعليه فإن بعض من هذه الدوائر االنتخابية يجب دمجه .ناخب مسجل 1000من نحو 



الحكومات المحلية لتكون قادرة على الوفاء بالمهام المناطة بها، بينما تكون البلديات 
 . الكبرى أكثر قدرة على أداء ذلك

وعندما سن قانون المجالس المحلية مسؤوليات إنفاق البلديات،  1997غير أنه، في عام 
في قطاع  5دية قائمة في الضفة الغربية و بل 31فقد تم إناطة هذه الوظائف بصرامة لنحو 

 . غزة
وهذه البلديات تعتبر كبيرة نسبيا، لذا يمكن القول بأن هذه الوظائف المناطة بهذه البلديات 

بلدية التي كانت تعمل في تلك  31كانت، من حيث المبدأ، مالئمة لـ  1997حسب قانون 
. قرية )35F36( 400وما يزيد  مجلس قروي 103وفي ذلك الوقت، كان هناك نحو . السنة

مجلسا قرويا  101وفي نهاية القرن الماضي وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية حاز 
وهذا التغيير في المسمى . بشكل قانوني على وضع جديد بتحويلها إلى مجالس بلدية

 :أعطاها، ما بين أمور أخرى الحقوق التالية
 –ل، رسوم المستخدم، فرض الضرائب فعلى سبيل المثا(موارد إيرادات جديدة   )1(

 و) إلخ... ضريبة الملكية وضريبة التعليم، ورسوم التصاريح والرخص،

صالحية دفع الرواتب لرؤساء البلديات وأعضاء المجلس، وتعيين جهاز الحكومة  )2(
أي المجالس المحلية كما (للبلديات  1997وباإلضافة إلى ذلك، حدد قانون . المحلية

فقبل حيازتها على األوضاع الجديدة . وظيفة إنفاق 28نحو ) ننص عليها القانو
، كانت المجالس القروية تملك مسؤولية تقديم عدد )بلديات(بتحويلها إلى مجالس بلدية 

أي، الكهرباء، المياه، جمع القمامة، وصيانة الطرق، (محدود جدا من الخدمات فقط 
لقروية الوظائف التي كانت وقد أعطى هذا اإلصالح المجالس ا). وسط أمور أخرى

، وفي بعض الحاالت كانت من )البلديات(أصال من مسؤولية المجالس البلدية 
 .مسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية

وضع  1997ولو بشكل ملحوظ، يجب اإلشارة إلى أن قانون اإلصالح لعام   )3(
ظام قانوني الحكومات المحلية المنفصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ن

 . واحد

واستنادا إلى الخدمات، ما بين أمور أخرى، التي تقدمها كل بلدية بشكل فعلي والتي 
وبموجب . حاجة أساسية لتبني نظام تصنيف البلديات  اقترحت فعال في القسم السابق-

                                                           

  .5صفحة  .تقرير دراسة ما بين الحكومات في الضفة الغربية وغزة وقطاع تمويل البلديات ،فورد فيتز) 36(



تبدو وكأنها مزودة للخدمات، أو أنها ) أو المجالس المحلية(القانون، فإن جميع البلديات 

مخولة بتقديم نفس المجموعة من الخدمات
)
36F

37(
بالرغم من أنه في الممارسة العملية، وجد  

بلدية في الضفة الغربية  132وعلى سبيل المثال، من أصل . بروز اختالفات جوهرية
 . بلدية مسؤولة فعال عن توفيرخدمة الطاقة الكهربائية 58وقطاع غزة، نجد أن نحو 

م في تمويل نفقات صيانة المدارس، بينما تعمل الحكومة بلدية تسه 95وأن هناك حوالي 
ومن حيث المبدأ، يجب أن تكون المدارس من مسؤولية . بلدية 111المركزية في نحو 

الوزارة المعنية، ولو أن، الصيانة المادية لهذه األصول يمكن أن تكون مسؤولية محلية أو 
وعلى . ن قبل الحكومة المحليةأكثر من ذلك إذا تم فرض ضريبة محلية على التعليم م

بلدية تتحمل بشكل أو بآخر نفقات العناية الصحية، بينما  46نحو مشابه، نجد أن نحو 
 . بلدية 81تمارس السلطة المركزية عملياتها في مجال العناية الصحية في 

ويبدو أن هذا يشير إلى وجود شكل من التطابق وتوفير الخدمات المشتركة في عدة 
 . يةخدمات محل

 المسؤولية في تقديم الخدمات المحلية  3-6
بالنظر إلى أن نفس الخدمة  اال انه عمليا يمكن تقديمها إما من قبل الوزارة المعنية أو من 

المتعلقة بقانون المجالس المحلية  15فالمادة رقم . خالل المجلس المحلي أو من كليهما
وباإلضافة إلى ذلك فإن . ؤولية القانونيةوالمتصلة بالمسؤولية ال تبدو كافية لتحديد المس

بينما في » الهيئة المحلية تتولى المهام التالية«القانون غامض ومن جهة ينص على أن 
وفي . »المجلس مخول بتولي هذه المسؤوليات«نفس الفقرة، تنص أيضا على أن 

خيار «وكأنها الممارسة العملية، فإن المهام القانونية المتعددة تبدو وكأنها تعمل أكثر 
إلى ذلك، ما زالت الحاجة قائمة لبعض األدوات . »التزام قانوني«أكثر من كونها » قانوني

القانونية لتوضيح ما هي المستويات الحكومية أو الوحدات الحكومية المحلية المسؤولة 
أضف إلى ذلك، ينبغي أن يتوفر وضوح . قانونيا عن كل من الحاجيات العامة والخدمات

حول إذا ما كان هناك تزامن، ومسؤولية مشتركة وتفرد في تقديم أشغال عامة وجالء 
فالفهم الواضح حول أي مستوى من الحكومة أوالكيان الذي يعتبر . محددة وخدمات

                                                           

فإن القانون ملتبس على النحو الذي تكون فيه الوظائف المحددة مطلوبة  6-3كما هو معروض في القسم ) 37(
  .وأن بعض منها هي اختيارية فقط



مسؤوال في نهاية المطاف عن كل مهمة أو وظيفة من شأنه أن يساعد في دعم الحاجيات 
 . العامة والخدمات كما ونوعا

 المنجزة بواسطة الخدمة النفقات 3-7
مهمة ) 28(وكما ورد ذكره في األقسام الواردة أعاله، فقد تم إناطة نحو ثمانية وعشرين 

غير أنه، بالممارسة العملية، فإن البلديات تخصص ما . مختلفة للبلديات لالضطالع بها
 . فقط من تلك المهام والوظائف) 5(من موازناتها التشغيلية لنحو خمسة % 80نسبته 

والتي تعتبر أحدث سنة مالية منفذة، فإن النفقات التشغيلية  2008وخالل السنة المالية 
 : الرئيسية على الخدمات الخمسة الرئيسة كانت على النحو اآلتي

 %). 41.3(الكهرباء وبنسبة بلغت  )1(

 %). 16.4(المياه وبنسبة بلغت  )2(

 %). 15.7(جمع النفايات الصلبة وبنسبة بلغت  )3(

 %). 6.8(صيانة الشوارع وبنسبة بلغت  )4(

 %). 5(والطرق وبنسبة بلغت  )5(
هذا ويجب التأكيد وتسليط الضوء على نفقات الميزانية المتصلة بالخدمات المتبقية والتي 

بلغت أقل من واحد بالمائةمن الميزانية التشغيلية المنفذة للبلديات بالرغم من ان بعض 

) 3ملحق (ئة النفقات المشمولة بالميزانية قد تتجاوز ما نسبته واحد أو اثنين بالما
)
37F

38(
 . 

وتوضح النتائج أعاله بأن توزيع الطاقة الكهربائية، نسبيا تعتبر األكثر كلفة
)
38F

39(
ما بين  

ويعزى ارتفاع الكلفة إلى . الخدمات وذلك بالنسبة للمجالس المحلية التي تقدم هذه الخدمة
الكلفة الفعلية لتوفير الطاقة، وربما أيضا بسبب حقيقة أن توزيع الطاقة تغطي خدمتها 

ورغم أن . مناطق واسعة جدا بالمقارنة مع الخدمات األخرى المقدمة من قبل البلديات

                                                           

  .2008و 2007ت التي تتحملها البلدية أو الناجمة عن تقديم الخدمة للسنتين جميع النفقا 3يتضمن الملحق ) 38(
والتشغيل والصيانة وكذلك االستثمارات العامة المحلية  ،كما أنها تفرق ما بين النفقات من خالل الرواتب واألجور

بينما البيانات للعام  ،تتتأتى من الميزانيات المنفذة للبلديا 2007فالنفقات للعام  .)أي النفقات الرأسمالية(
  .تم الحصول عليها من استبانة النفقات المتعلقة بالبلديات 2008

يشير مصطلح النفقات في هذا القسم إلى التكاليف المتكررة في التشغيل والصيانة وكذلك األجور والرواتب ) 39(
وهذه البيانات تم الحصول عليها من الميزانيات  .والتي تشكل المكونات الرئيسة للكلفة اإلجمالية لتقديم الخدمة

المنفذة للبلديات والتي هي من حيث المبدأ أكثر موثوقية من نفس البيانات المتحصلة من الميزانيات الموافق 
  .عليها رغم أنها بوجه عام ميزانيات غير مدققة



لتجريبية تبدو أنها تدعم هذه الحجج، إال أنه يمكن القول أن النفقات المنفقة في األدلة ا

توزيع الطاقة الكهربائية ربما توضح عدم الكفاءة في هيكل كلفة الخدمة 
)
39F

40(
وعلى سبيل . 

المثال، فإن عدم الكفاءة في الكلفة ربما يكون بسبب الزيادة في مالك البلديات والذي يمول 
وقد أظهرت هذه النتائج مضمون السياسة . دات المتحققة من الكهرباءعن طريق اإليرا

الرئيسة حول الخدمات الخمسة المذكورة أعاله، بصرف النظر عن بعض التشوهات في 
ولذلك، فإن تغطيتها بشكل مقبول . هياكل الكلفة، والتي تبدو أنها هي األفضليات الرئيسية

 . وجودتها يجب أن تكون ذات أولوية عليا
 : وهذا بدوره يعني الحاجة إلى

هياكل تعرفة تفي بالغرض ومقبولة مع إمكانية استرداد التكاليف، ولو تم األخذ بعين  )1(
من ) إذا اقتضت الحاجة(االعتبار اإلعانات المتقاطعة المدمجة واإلعانات المباشرة 

 أجل الكهرباء، والمياه والنفايات الصلبة و

البلديات من تمويل صيانة الشوارع والطرق فرض الضرائب المناسبة التي تمكن  )2(
، والتي تعنى أيضا فرض ضريبة على الملكيات بصورة سليمة على األقل )وبناءها(

 . وتحقيق إيرادات مناسبة أيضا من خالل رسوم تسجيل المركبات

فعلى سبيل . غير أنه، ليس جميع البلديات مسؤولة عن جميع الخدمات المحددة في القانون

 58نجد أنه نحو المثال، 
)
40F

41(
بلدية  مسؤولة عن توزيع الطاقة  132بلدية فقط من أصل  

وهذه بشكل خاص جديرة باالهتمام حيث أنه الطاقة الكهربائية بدت عند توحيد . الكهربائية
بلدية ال تقدم هذه الخدمة  74، ومع ذلك، فإن %)41.27(األكثر أهمية وبنسبة ,النفقات 

)
41F

42(
 . 

                                                           

هذه الخدمة إلى الشركات اإلقليمية يظهر  فإن إحالة ،بالنظر إلى التكلفة المرتفعة الواضحة لتوزيع الكهرباء) 40(
ومن  .لخفض كلفة الوحدة لتقديم الخدمة) من بين أمور أخرى(كمحاولة  ،وكأنه السياسة القطاعية الصحيحة

  .هذا المتطور فإن المنافسة وتنظيم الشركات اإلقليمية من شأنها أن تدعم الحاجة للفعالية من حيث التكلفة
بشراء الكهرباء من ) جيوس وكفر ثلث(بدأت بلديتين إضافيتين هما  2007نه في عام تجدر اإلشارة إلى أ) 41(

)IEC  .مزودا 58إلى  56أي شركة الكهرباء اإلسرائيلية وبذلك ارتفع عدد مزودي توزيع الكهرباء من ) 
ا ملتزمة بدفع ما بما أنه ،وهاتين البلديتين ال تظهرا في قاعدة بيانات وزارة المالية الفلسطينية على المتأخرات

  .يستحق عليها
من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن عدد البلديات التي تقدم خدمة توزيع الكهرباء هي أكبر من إجمالي عدد ) 42(

بلديات هي ) 3(البلديات التي تشتري الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء اإلسرائيلية وهذا بسبب وجود 
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بلدية تجاوبت مع استبانة النفقات و التي  94استنادا الى االجابات الموحدة ل: المصدر
 )  3و المرفق  11الجدول (اضطلع بها الجل هذه الدراسة 

 :سار الى اليمينفيما يلي ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من الي
 الطرق –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(انشاء الشوارع و اصالحها  •

                                                                                                                                                                             

بينما اثنتين من  ،والتي تشتري فعليا الطاقة الكهربائية من جنين) كفر راعي والسيلة الشمالية ،اليامون(
  .تقومان بشراء الطاقة الكهربائية مباشرة من مدينة نابلس) عنبتا وعصيرة الشمالية(البلديات وهي 

 53شركة الكهرباء اإلسرائيلية نحو هذا ويبلغ عدد البلديات التي تقوم بالوقت الحالي بشراء الطاقة الكهربائية من 
وعليه فإن  .بلدية 58بينما يبلغ إجمالي عدد تلك البلديات التي تقوم بتوزيع إمدادات الكهرباء نحو  ،بلدية

=  58 -132(دين لخدمة الكهرباء أي ، هو عدد غير المزوبلدية 74 ،الفرق فيما يتعلق بإجمالي عدد البلديات
74(.  
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:النفقات التشغيلية 
الوزن النسبي وفق الخدمة

Operating Exp. 2007 Operating Exp. 2008



 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •

 شبكات انارة الشوارع •

 مواقف النقل العام و المحطات •

 امدادات المياه •

 توزيع الكهرباء •

 شبكة الصرف الصحي •

 العادمةمعالجة المياه  •

 دورات المياه العامة •

 جمع النفايات الصلبة و طرحها •

 معالجة النفايات الصلبة •

 اسواق الخضراوات و المواد الغذائية •

 المواقف العامة للسيارات •

 برامج المساعدة االجتماعية •

 المنشئات الرياضية و الثقافية •

 المكتبات •

 المتاحف •

 ضبط التنظيم و الرقابة •

 المقابر •

 المدارس •

 لصحيةالمراكز ا •

 المسالخ •

 االطفائيات •

 ادارة النقل بالعبور •
 



فإن هيكل النفقات الخاص  2007أعاله، في السنة المالية ) 5(وكما هو مبين في الشكل 
 : ، حيث يظهر أن2008بالبلديات كان مشابها جدا لذلك في السنة المالية 

 %). 42.3(توزيع الطاقة الكهربائية بنسبة  )1(

 %). 14.2(إمدادات المياه بنسبة  )2(

 %). 15.6(جمع النفايات الصلبة بنسبة  )3(

 ، و%)7.9(صيانة الشوارع بنسبة  )4(

وهي ال تزال النفقات التي تمتلك الحصص األكبر في %) 4.1(والطرق بنسبة  )5(
أدناه يدرج جميع الخدمات البالغ  12والجدول رقم . الميزانيات التشغيلية للبلديات

 . ع أوزانها النسبية المناظرةخدمة م 27عددها 
  



 
 12الجدول 

 الوزن النسبي وفق الخدمة: النفقات المتكررة 
 بلدية 94: من االستجابة % 71استنادا الى ما نسبته 

النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  
 االسرائيلي

النسبة 
 المئوية

النفقات بالشيقل 
 االسرائيلي

النسبة 
 المئوية

2007 % 2008 % 
 5.01 22,541,187 4.14 16,306,873 الطرق/ تخطيط المدن 1

 6.83 30,694,298 7.98 31,412,285 انشاء الشوارع ، اعادة تأهيلها،وتعبيدها 2

 0.37 1,678,081 0.17 662,547 شبكة تصريف مياه األمطار 3

 0.02 94,033 0.01 45,240 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 1.08 4,834,468 0.97 3,819,989 األرصفة 5

 1.70 7,647,512 1.79 7,043,742 شبكات انارة الشوارع 6

 0.11 485,953 0.09 336,956 مواقف النقل العام والمحطات 7

 16.35 73,515,287 14.23 55,986,857 امدادات المياه 8

 41.27 185,527,276 42.33 166,545,782 توزيع الكهرباء 9

 2.09 9,414,499 3.21 12,643,379 شبكة الصرف الصحي 10

 0.84 3,778,701 0.94 3,715,173 معالجة المياه العادمة 11

 0.08 360,353 0.08 306,919 دورات المياه العامة 12

 15.74 70,758,593 15.66 61,608,679 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 0.41 1,851,480 0.46 1,827,826 معالجة النفايات الصلبة 14

 0.74 3,340,947 0.77 3,012,213 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 1.54 6,917,552 1.20 4,731,300 المواقف العامة للسيارات 16

 0.11 499,910 0.15 592,532 برامج المساعدة االجتماعية 17

 0.22 988,266 0.19 735,319 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 1.22 5,489,177 1.06 4,151,388 المكتبات 19

 0.00 17,600 0.00 14,900 المتاحف 20

 0.44 1,974,831 0.46 1,802,215 ضبط التنظيم والرقابة 21

 0.22 992,106 0.19 736,595 المقابر 22

 1.19 5,333,454 1.65 6,503,674 المدارس 23

 0.20 896,040 0.19 764,234 المراكز الصحية 24

 0.90 4,067,066 0.86 3,364,850 المسالخ 25

 1.00 4,499,918 0.93 3,645,036 )مكافحة النيران(االطفائيات 26

 0.30 1,366,238 0.30 1,165,792 ادارة النقل بالعبور 27



 %100 449,564,826 %100 393,482,295 المجموع  

 .استبانة النفقات المضطلع بها لغاية هذه الدراسة: المصدر
منها %) 56(غير أنه، مع األخذ بعين االعتبار أن نحو نصف عدد البلديات أي ما نسبته 

بلدية قد تم تقسيمها إلى  94ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية، فالعينة المكونة من 
إحداها تتعلق بمزودي الطاقة الكهربائية واألخرى تتعلق بغير مزودي : عينتين فرعيتين
وهذا سيظهر بشكل أكثروضوحا أي اختالفات محتملة في هياكل . ئيةالطاقة الكهربا

 . النفقات لهاتين المجموعتين
أما فيما يتصل بتلك البلديات التي تقوم بتقديم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية، فقد أظهرت 

ا والتي تقاس بنفقاته(أن أهم خدمة تقدمها البلديات ) أدناه 6الشكل (النتائج التجريبية في 
، هي خدمة جمع النفايات الصلبة وطرحها وهي تشكل الثلث أي ما نسبته )الفعلية

 . من الميزانيات التشغيلية والتي تنفق على تقديم هذه الخدمة%) 33.82(
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتيجة ليست ببعيدة عن النتائج الموحدة والتي أظهرت أن 

لثة من حيث األهمية، وهي متقاربة من حيث الوزن النفايات الصلبة جاءت في المرتبة الثا
النسبي لخدمة إمدادات المياه، والتي تأتي بعد الكهرباء في التحليل الموحد وتأتي ثانية 

 . لخدمة النفايات الصلبة في العينة الفرعية لموردي غير الكهرباء%) 18.6(بنسبة 
بيا هي خدمة صيانة الشوارع وتجدر المالحظة إلى أن الخدمات األخرى األكثر أهمية نس

، والشوارع بنسبة %)5.3(بنسبة ) المجاري(، وأنظمة الصرف الصحي %)12.5(بنسبة 
وهذه النتائج مشابهة جدا بتلك التي تم الحصول علهيا من التحليل الموحد، %) 4.8(

 . ويستثنى من ذلك شبكات الصرف الصحي، والتي تأتي متقاربة من حيث اهميتها بالطرق
. 2008أنها شبيهة جدا بتلك للسنة المالية  2007وقد أظهرت النتائج للسنة المالية هذا 

، والطرق %)19.1(وإمدادات المياه %) 31.1(فالنفايات الصلبة حصلت على نسبة 
وهي بذلك الخدمات األكثر أهمية ما وسط البلديات التي تقدم خدمة توزيع %) 4(

السنتين تشير إلى توفر االستقرار في تقديم الخدمات  فالتشابه في النتائج لهاتين. الكهرباء
 . المذكورة أعاله
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استناداالى االجابات المقدمة من قبل البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء : المصدر
 ) 3و ملحق 7جدول (ت مع استبانة النفقات المضطلع بها الجل هذه الدراسة و التي تجاوب

 
 :فيما يلي ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من اليسار الى اليمين

 الشوارع –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(بناء الشوارع و اصالحها  •

 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •
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النفقات التشغيلية لغير مقدمي خدمة الكهرباء 
الوزن النسبي وفق الخدمة

Operating Exp. 2007 Operating Exp. 2008



 شبكات انارة الشوارع •

 مواقف النقل العام و المحطات •

 امدادات المياه •

 توزيع الكهرباء •

 شبكة الصرف الصحي •

 معالجة المياه العادمة •

 دورات المياه العامة •

 جمع النفايات الصلبة و طرحها •

 معالجة النفايات الصلبة •

 اسواق الخضراوات و المواد الغذائية •
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ويجدر بالذكر أن التشابه في النتائج لهاتين العينتين من شأنهما التثبت منها، فالعينة والعينة 
وعلى نحو مماثل، يبدو أن العينة .الفرعية تعتبران إلى حد ما ممثلة للبلديات الفلسطينية 

أو العينة الفرعية توصف وكأنها غير منحازة تجاه مجموعة أو ضد أي مجموعة من /و



فالنتيجة تعكس أيضا حقيقة البلديات التي تقدم خدمة الكهرباء وهي تشمل . البلديات
 . توسطة وكذلك الكبيرة منهاالبلديات الصغيرة والم

وبإيجاز، تظهر هذه النتائج التجريبية لدعم هذه الحجة، مبينة في مطلع التقرير، أن العينة 
وهي تشمل البلديات المتضمنة لكافة الفئات السكانية بالتناسب مع (بلدية،  94المكونة من 

 . لة، إلى حد ما ممث)العدد اإلجمالي لهذه البلديات في كل فئة سكانية
للبلديات التي تقدم  2008و 2007أدناه هيكل النفقات للعامين ) 13(ويوضح الجدول رقم 

 . خدمة توزيع الطاقة الكهربائية
  



 
 13الجدول 

 النفقات التشغيلية للبلديات حسب الخدمة

  2008و2007للعامين الماليين 
 )بلدية 94لغير المزودين لخدمة الكهرباء من العينة المكونة من (
النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  

 االسرائيلي
النسبة 
 المئوية

النسبة  النفقات بالشيقل
 المئوية

2007 % 2008 % 
 %4.83 5,220,615 %4.03 4,456,149 الطرق/ تخطيط المدن 1

 %12.54 13,542,620 %16.90 18,695,423 انشاء الشوارع ، اعادة تأهيلها،وتعبيدها 2

 %0.43 461,932 %0.40 445,480 مياه األمطارشبكة تصريف  3

 %0.07 80,313 %0.02 17,840 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 %2.52 2,721,891 %2.10 2,327,062 األرصفة 5

 %3.86 4,163,882 %2.98 3,297,687 شبكات انارة الشوارع 6

 %0.09 97,126 %0.07 82,479 مواقف النقل العام والمحطات 7

 %18.58 20,070,982 %19.14 21,178,433 امدادات المياه 8

 %0.00 0 %0.00 0 توزيع الكهرباء 9

 %5.35 5,782,507 %6.59 7,289,977 شبكة الصرف الصحي 10

 %3.49 3,765,581 %3.01 3,331,123 معالجة المياه العادمة 11

 %0.16 171,346 %0.15 163,335 دورات المياه العامة 12

 %33.82 36,528,650 %31.14 34,456,259 النفايات الصلبة وطرحهاجمع  13

 %0.23 249,258 %0.27 294,832 معالجة النفايات الصلبة 14

 %1.90 2,053,731 %1.70 1,878,114 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 %2.05 2,213,715 %1.45 1,601,083 المواقف العامة للسيارات 16

 %0.38 406,856 %0.35 392,387 المساعدة االجتماعيةبرامج  17

 %0.76 823,139 %0.50 557,181 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 %2.44 2,632,594 %1.93 2,139,901 المكتبات 19

 %0.00 0 %0.00 0 المتاحف 20

 %1.78 1,924,243 %1.59 1,755,613 ضبط التنظيم والرقابة 21

 %0.31 334,771 %0.31 337,560 المقابر 22

 %2.25 2,432,434 %3.53 3,902,009 المدارس 23

 %0.20 211,014 %0.16 178,586 المراكز الصحية 24

 %0.63 682,415 %0.45 502,255 المسالخ 25

 %1.27 1,369,966 %1.08 1,189,550 )مكافحة النيران(االطفائيات 26



 %0.05 56,430 %0.16 180,618 ادارة النقل بالعبور 27

 %100 107,998,011 %100 110,650,936 المجموع  

 
وقد تمت مقارنة هياكل النفقات لمزودي خدمة توزيع الكهرباء من البلديات مع تلك التي 

، حيث يمكن تلخيص 2008و  2007ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء من البلديات للعامين 
 : العناوين الرئيسية على النحو اآلتي

جمع النفايات الصلبة، إمدادات المياه، (تتشابه أنماط األنفاق على الخدمات األساسية _ 
غير أن البلديات التي تقدم خدمة توزيع ). بناء الشوارع وإجراء عمليات الصيانة لها

الطاقة الكهربائية تنفق أكثر بشكل ملحوظ في نصيب الفرد من حيث تقديم خدمة إمدادات 
إلخ من البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع ... رق، والمتنزهات العامةالمياه، وكذلك الط
 . الطاقة الكهربائية

بالنسبة للبلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية، فإن خدمة توزيع الكهرباء  -
وبالحقيقة، فهي تبلغ نحو ما يزيد عن نصف الميزانية . تستأثر بأعلى قيمة من اإلنفاق

غير أنه فيما يتعلق بتلك البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء، . التشغيلية
لنفايات الصلبة والتخلص منها بالقيمة األعلى من النفقات بحيث فتستأثر خدمة جمع ا
 . بالمائة من الميزانية 30تتجاوز ما يزيد عن 

يعادل اإلنفاق في مجال الكهرباء ما يزيد عن نصف الميزانية التشغيلية المخصصة  -
على % 58و % 54.3أي ما نسبته ( 2008و  2007للخدمات خالل العامين 

 ). التوالي

يكل النفقات لكال البلديات التي توفر خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وتلك التي يوضح ه -
ال توفر هذه الخدمة بأن البلديات وبصرف النظر عن الخدمات الخمسة أو الستة 

األساسية التي تقدمها فإنها تتحمل في العديد من الخدمات األخرى نفقات بسيطة إلى 
ظهر بشكل عملي متواضع وذلك كما يتضح في حد ما، وأن بعضاً من هذه النفقات ي

 . تحليل نصيب الفرد من اإلنفاق

وكما يظهر، في جزء من اإليرادات المحولة في شكل متأخرات كهرباء يمكن أن تسهم 
 . في تمويل النفقات الكبرى في مجال صيانة شبكات إمداد المياه وشبكات الطرق

لتلك  2008و  2007ق للعامين الماليين أدناه يوضح نمط هيكل اإلنفا) 7(والجدول رقم 
 . البلديات التي توفر خدمة توزيع الطاقة الكهربائية



 )7(شكل رقم 

 
   2007النفقات التشغيلية       2008النفقات التشغيلية                          

 
 13الجدول : المصدر

 :اليمينفيما يلي ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من اليسار الى 
 الشوارع –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(بناء الشوارع و اصالحها  •

 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •

 شبكات انارة الشوارع •

 مواقف النقل العام و المحطات •
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النفقات التشغيلية لمزودي خدمة الكهرباء
الوزن النسبي وفق الخدمة

Operating Exp. 2007 Operating Exp. 2008
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 برامج المساعدة االجتماعية •
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 المكتبات •
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 ادارة النقل بالعبور •
 

أدناه يتضمن األوزان النسبية للنفقات التشغيلية للبلديات التي توفر ) 14(والجدول رقم 
عن كل خدمة على حدة من  2008و  2007خدمة توزيع الطاقة الكهربائية للعامين الماليين 

 . خدمة 27الخدمات البالغ عددها 
  



 
 14الجدول 

 النفقات التشغيلية للبلديات وفق الخدمة 
 2008و  2007للعامين الماليين 

 )بلدية 94بخصوص مزودي خدمة الكهرباء من العينة المكونة من (
 
 

النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  
 االسرائيلي

النسبة 
 المئوية

النفقات بالشيقل 
 االسرائيلي

النسبة 
 المئوية

2007 % 2008 % 
 %5.07 17,320,572 %4.19 11,850,724 الطرق/ تخطيط المدن 1

 %5.02 17,151,678 %4.50 12,716,862 انشاء الشوارع ، اعادة تأهيلها،وتعبيدها 2

 %0.36 1,216,149 %0.08 217,067 شبكة تصريف مياه األمطار 3

 %0.00 13,720 %0.01 27,400 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 %0.62 2,112,577 %0.53 1,492,927 األرصفة 5

 %1.02 3,483,630 %1.32 3,746,055 شبكات انارة الشوارع 6

 %0.11 388,827 %0.09 254,477 مواقف النقل العام والمحطات 7

 %15.65 53,444,305 %12.31 34,808,424 امدادات المياه 8

 %54.32 185,527,276 %58.89 166,545,782 توزيع الكهرباء 9

 %1.06 3,631,992 %1.89 5,353,402 شبكة الصرف الصحي 10

 %0.00 13,120 %0.14 384,050 معالجة المياه العادمة 11

 %0.06 189,007 %0.05 143,584 دورات المياه العامة 12

 %10.02 34,229,943 %9.60 27,152,420 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 %0.47 1,602,222 %0.54 1,532,994 معالجة النفايات الصلبة 14

 %0.38 1,287,216 %0.40 1,134,099 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 %1.38 4,703,837 %1.11 3,130,217 المواقف العامة للسيارات 16

 %0.03 93,054 %0.07 200,145 برامج المساعدة االجتماعية 17

 %0.05 165,127 %0.06 178,138 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 %0.84 2,856,583 %0.71 2,011,487 المكتبات 19

 %0.01 17,600 %0.01 14,900 المتاحف 20

 %0.01 50,588 %0.02 46,602 ضبط التنظيم والرقابة 21

 %0.19 657,335 %0.14 399,035 المقابر 22

 %0.85 2,901,020 %0.92 2,601,665 المدارس 23

 %0.20 685,026 %0.21 585,648 الصحيةالمراكز  24



 %0.99 3,384,651 %1.01 2,862,595 المسالخ 25

 %0.92 3,129,952 %0.87 2,455,486 )مكافحة النيران(االطفائيات 26

 %0.38 1,309,808 %0.35 985,174 ادارة النقل بالعبور 27

 %100 341,566,815 %100 282,831,359 المجموع  

 .2008و استبانة النفقات لسنة  2007ميزانيات البلديات المنفذة لسنة : المصدر
وقد ركزت المقارنات على الميزانية التشغيلية والمخصصة لغاية توفير الخدمة، والتي 

(من مجموع ميزانية اإلنفاق المتكرر% 78.3تمثل بالمتوسط ما نسبته 
42F

أما المتبقية والبالغة . )43
لغايات النفقات اإلدارية العامة، والتي هي غير مرتبطة مباشرة فهي مخصصة % 22نسبتها نحو 

 . بنوع محدد من الخدمات
والتي هي أحدث بيانات ( 2007واستناداً إلى ميزانيات اإلنفاق المتكررة للبلديات للعام 

، فإن نصيب النفقات لكل واحدة من الخدمات الرئيسية في موازنة اإلنفاق المتكررة قد تم )متاحة
وقد بينت النتائح أن األهمية النسبية . عبر البلديات التي تقدم تلك الخدمة المعينة –ابها احتس

فالكهرباء كونها النفقة العادية الكبرى اساسا فهي تشكل ما نسبته . للخدمات الرئيسية تبقى كما هي
ته والنفايات الصلبة تشكل ما نسب%) 17.36(، في حين أن المياه تشكل ما نسبته %)30.78(
إذ أنها بقيت متقاربة جداً من حيث األهمية النسبية من بعضها البعض، حيث تم %) 17.18(

وعلى نحو مماثل للنتائج المتمخضة عن كامل . بلدية 94تحديدها بالفعل في العينة المشتملة على 
ة العينة، فقد جاءت نفقات الشوارع والطرق في المرتبة التالية من حيث األهمية النسبية بنسب

 . أدناه) 15(، حيث تم تلخيص هذه النتائج في الجدول %)7.82(
 )15(جدول رقم 

 النفقات التشغيلية للخدمات المختارة كنسبة مئوية من الميزانية المتكررة للبلديات
عدد مزودي  الخدمة

 الخدمة
النفقات التشغيلية  حجم العينة

للخدمة بماليين 
 الشيقل اإلسرائيلي

ميزانية اإلنفاق 
المتكررة للبلديات 

بماليين الشيقل 
 اإلسرائيلي

المتوسط عبر 
مساهمات 

الحكومات المحلية 
% 

الحصة الوسطية 
في الميزانية 

 %المتكررة 

 %15.13 %30.78 344.3 143.5 42 58 الكهرباء -1
 %10.53 %17.36 495.2 55.8 76 106 المياه -2
 %13.79 %17.18 541.6 61.5 86 121 النفايات الصلبة -3
 %6.08 %7.82 462 31.4 71 109 الشوارع والطرق -4

 . 2007الميزانيات المنفذة للبلديات للسنة المالية : المصدر
                                                           

بلدية غير متاحة في وقت االنتهاء من  132لنحو  2008اإلنفاق المتكررة والمنفذة للعام  لم تعد ميزانيات) 43(
كان لهذا التقرير أن يعتمد فقط على البيانات المتاحة عن اإلنفاق حسب  ،على هذا النحو .إعداد هذه الدراسة

   .والتي تم الحصول عليها من خالل استبانة اإلنفاق للبلديات 2008الخدمة للعام 



 % -15.13(هذا وما زالت الكهرباء بالنسبة للبلدية الوسطية النفقة األكثر أهمية وبنسبة 
وأخيراً، غير أن األهمية النسبية للشوارع والطرق هي أيضاً ذاتها باستخدام ). 15في الجدول رقم 

) عدالتالم(وهذه النتائج تشير إلى أن استخدام المتوسطات ). المعدالت(إما الوسيط أو المتوسطات 
من أجل األغراض التحليلية ال يعطي نتيجة منحازة أو مشوهة لألهمية النسبية للخدمات المبينة في 

 . هيكل إنفاق البلديات
وأخيراً، يجب اإلشارة وتسليط الضوء على النفقات التشغيلية الفعلية للبلديات في الوظائف 

كنسبة من إجمالي النفقات في ( والمهام مثل برامج المساعدة االجتماعية والعناية الصحية
كانت أقل من  2008حيث أن أوزانها النسبية في عام  –إلى حد ما غير ذات أهمية ) الخدمات

وفي العادة، فإن ). على التوالي% 0.20و % 0.11بنسبة (واحد بالمائة من الميزانية التشغيلية 
 . للفقراء والمأوى لمن هم بال مأوىالبرامج المتعلقة بالمساعدة االجتماعية، تشمل توفير الغذاء 

وهذه األنواع من المساعدات االجتماعية وبرامج العناية الصحية تم االضطالع بها بنسبة 
 . من البلديات على التوالي% 22.7و % 12.9

وأن ). 3(هذا وأن النفقات المحددة بالنسبة للبلديات المماثلة تم تفصيلها في الملحق رقم 
في (والمراكز الصحية ) من البلديات% 34.8في ما نسبته (دات االجتماعية معظم برامج المساع

تمول من قبل الحكومة المركزية، مع أن المزودين اآلخرين لهذه الخدمات ) منها% 62.9ما نسبته 
كما ورد في الملحق رقم (قد تشمل البلديات، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص 

 ). استبانة الخدمات، استناداً إلى )2(
وعلى سبيل المثال، هناك عدد من البلديات التي تشارك معها السلطة الفلسطينية، البلديات، 

المنظمات غير الحكومية ومجالس الخدمة المشتركة وجميعها لديها برامج / القطاع الخاص 
 ). في النصيرات(مساعدة اجتماعية ومثال ذلك 

ات التي ليس لديها أي نوع من برامج المساعدات وفي المقابل، هناك عدد من البلدي
وليس باالمر غير العادي أن يجد المرء العديد من البلديات التي ليس لديها برامج . االجتماعية

 . وتجدر اإلشارة إلى أن القسم الثاني يتناول أهمية النفقات الفعلية في تقديم الخدمة. صحية عامة

 والراسماليهيكل اإلنفاق الجاري  3-8
ففي عام  . من موارد ميزانية البلديات تخصص لإلنفاق المتكرر% 90إن ما يقرب من نحو

من ميزانية البلديات % 89.21أدناه،فأن ما نسبته ) 8(وكما هو موضح في الشكل رقم  2008
المحتسبة ذهبت لتمويل كال الرواتب واألجور، وكذلك العمليات والصيانة، وأن الميزانية الجارية 



لغاية هذه الدراسة تشمل كال النفقات المتكررة التي أبلغ عنها تحت التشغيل وكذلك ما يسمى 
 . ميزانية المؤسسة

وبخاصة (وفي تناقض صارخ، فإن مخصصات الميزانية لغايات تنمية البلديات 
لسنة المالية في ا% 10.79فعلى سبيل المثال، ما يقدر بـ (كانت محدودة ) االستثمارات الرأسمالية

 ). من البلديات% 71بناء على التقارير الصادرة عن ما نسبته  2008
، 2007و  2006ويتضح أن هذه النسبة تنخفض بشكل طفيف بالمقارنة مع تلك لعامي 

 . ب أدناه أ- 16وكما هو مبين في الجداول 
  



 أ – 16الجدول 
 ميزانيات اإلنفاق الجاري والرأسمالي

 .2007 – 2006: األوزان النسبية
2006 2007 
 % بالشيقل اإلسرائيلي % بالشيقل اإلسرائيلي النفقات
 86.51 691.539.781 86.29 660.839.878 الجارية

 13.48 107.804.483 13.70 104.979.778 الرأسمالية

 100 799.344.264 100 765.819.656 المجموع

 . بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة 132النفقات المنفذة الموحدة لـ : المصدر
 ب – 16جدول 

 ميزانية اإلنفاق الجاري والرأسمالي
 2008 – 2007: األوزان النسبية

2007 2008 
 % بالشيقل اإلسرائيلي % بالشيقل اإلسرائيلي النفقات
 89.21 449.564.826 86.51 393.482.295 الجارية

 10.79 54.354.561 13.49 61.340.988 الرأسمالية

 100 503.919.387 100 454.823.283 المجموع

 ). بلدية 94(من المستجيبين % 71النفقات المنفذة الموحدة لنحو : المصدر
 )8(شكل رقم                                     

 ميزانيات البلديات 

 الراسماليةنصيب النفقات التشغيلية و 

         

الجارية
86.29%

االراسمالية 
13.71%

2006النفقات الجارية و الراسمالية للسنة المالية 
()بلدية 132

الجارية
86.51%

الراسمالية
13.49%

2007النفقات الجارية و الراسمالية للسنة المالية 
()بلدية 132



 16جدول رقم :المصدر 

 
 16المصدر جدول رقم 

وتوحي النتائج أيضاً بأن حالة الحصار االقتصادي الذي تفرضه إسرائيل كان له تأثير 
هذا وأن توحيد الميزانيات . سلبي على مستوى االستثمارات العامة المحلية في قطاع غزة

فقط في قطاع غزة، مقابل % 4الرأسمالية لبلديات كنسبة من مجموع الميزانيات، تشكل ما نسبته 
كما ينبغي اإلشارة وتسليط . أدناه) 8(وهذا موضح في الشكل رقم . الغربية في الضفة% 16

الضوء أنه كجزء من الحصار االقتصادي، وبخاصة في قطاع غزة، لم يعد بمقدور البلديات بشكل 
عام االستيراد، ومن بين تلك المواد، اإلسمنت، الماكنات والتجهيزات، بما في ذلك الخالطات 

غيار، والمواد اإلنشائية والتي تعتبر أساسية لالستثمارات الرأسمالية في اإلسمنتية، وقطع ال
ورغم ذلك، كان هناك بعض الحاالت االستثنائية التي سمحت السلطات . األشغال العامة

 . اإلسرائيلية فيها بدخول بعض المواد اإلنشائية إلى قطاع غزة
  

الجارية
89.21%

الراسمالية
10.79%

    2008النفقات الجارية و الراسمالية للسنة المالية
()بلدية 94استجابات نحو 



 )9(شكل رقم 
 غزة  توزيع النفقات في الضفة الغربية و قطاع

 و االثار المحتملة لالغالق االقتصادي
 

 بلديات الضفة الغربية                   بلديات غزة                                                                                          

                  
 2007ميزانيات البلديات المنفذة لعام : المصدر           

 
وفيما يتعلق بالنفقات المتكررة، وفي حين أن كالً من الضفة الغربية وغزة تخصصان ما 

والتي هي (من ميزانياتها لتمويل تقديم الخدمات البلدية، فإن نسبة النفقات اإلدارية % 70نسبته 
ة مع مقارن%) 25(تشكل ما نسبته تقريباً ضعف ما بلغته في قطاع غزة ) أساساً عبارة عن رواتب
وهو كما يبدو أنه يدعم القول أنه نظراً الرتفاع معدالت البطالة، %) 14(الضفة الغربية والبالغة 

،  فأن بعض اإلدارات في البلديات شعرت أنها %)40بنسبة حوالي(وبخاصة في قطاع غزة 
 . مضطرة لإلسها م في تخفيف وطأة األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحرجة

بالمقارنة مع الضفة الغربية %) 25(هذا وأن ارتفاع نسبة النفقات اإلدارية في غزة 
توحي إلى أن ذلك كان بسبب أن البلديات تحاول اإلبقاء على قوتها العاملة، في حيث أنها %) 14(

والناجمة عن  –قامت بتقليص نفقاتها في الخدمات، بسبب األزمات الحادة في ميزانيات إيراداتها 
أو أنها ببساطة ناشئة عن . التأثيرات الشاملة على االقتصاد المحلي نظراً للحصار اإلسرائيلي

أو  الرواتب العالية، أو بالطبع بسبب هذه العوامل /وجود فائض كبير من األيدي العاملة، و
 . مجتمعة

النفقات 
االدارية
14%

نفقات 
الخدمات
70%

النفقات 
الراسمالية

16%

النفقات 
ادارية
25%

نفقات 
الخدمات
71%

النفقات 
الراسمالية

4%



) أدناه 16في الجدول ( وتجدر اإلشارة إلى أن تحليل األدلة التجريبية لغزة والضفة الغربية
يدعم هذه الحجة بأن العدد الكبير للموظفين في قطاع غزة، وارتفاع الرواتب لدرجة ما فقط، 

 . تؤدي إلى هذه النتيجة
يبلغ نحو ) لكل ألف من السكان(وفي الحقيقة، وفي حين أن المتوسط القومي للموظفين 

(، ففي قطاع غزة يبلغ المتوسط 2.7
43F

 . 2.9نحو  )44
والتي هي بلديات ال تقدم خدمة (جدر اإلشارة أيضاً أنه بمقارنة بلديات قطاع غزة كما ت
أيضاً مع البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع (مع بلديات في الضفة الغربية ) توزيع الكهرباء

(، فقد بلغ متوسط )الكهرباء
44F

حيث ما زال المتوسط ) 2.9(مستوى عدد الموظفين في غزة نحو  )45
وكما (عالوة على ذلك، ومن حيث الرواتب ). 2.4(لمقارنة مع الضفة الغربية والبالغ مرتفعاً با

شيقل  27.700فقد بلغ متوسطها السنوي لقطاع غزة نحو ) أبلغ عنها في ميزانياتها المنفذة
شيقل  24.240إسرائيلي، في حين أن المتوسط لكال الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حوالي 

إن متوسط الرواتب لدى البلديات في قطاع غزة أعلى من متوسط الرواتب وعليه، ف. إسرائيلي
 . لدى البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء في الضفة الغربية

وعلى العموم، فقد أظهرت نتائج التحليل عبر البلديات لكال عدد الموظفين ومتوسط 
بالمقارنة مع ) لكل ألف مواطن 11ى إل 1(الرواتب أن هناك تشتت كبير جداً في عدد الموظفين 

لذا، فإنه يمكن القول بأن إجمالي كلفة الرواتب واألجور لكل بلدية يبدو أنه . متوسط رواتبهم
 . يتوقف أكثر على العدد الفعلي للموظفين من مستويات رواتبهم

وأخيراً وليس بأقلها أهمية، تجدر اإلشارة إلى أن قطاع غزة يشمل عدد من المناطق 
حضرية األكبر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوجه عام، وهو ما يفسر ارتفاع مستويات ال

لمعادلة االنحدار ما بين  RSQومع ذلك فإن المقروئية والقوة والجودة  . مالكات الموظفين فيها
نصيب الفرد من الموظفين والحجم السكاني للبلدية يوضح أنه ال توجد عالقة خطية ما بين حجم 

 . البلدية ونصيب الفرد من الموظفين
وفي ضوء دراسة المكونات الرئيسية لميزانية النفقات الجارية فقد بينت النتائج التجريبية 

بأن الرواتب واألجور وكنسبة من متوسط ميزانية البلدية أنها أكبر بين البلديات المأخوذة في 

                                                           

  .بلدية 25يشمل الحساب جميع البلديات العاملة في قطاع غزة وعددها   )44(
  .بلدية في الضفة الغربية والتي ال تقدم خدمة الكهرباء 50يستند االحتساب على العينة المكونة من   )45(



مع الضفة الغربية والبالغة نسبتها ، بالمقارنة %)46.33(العينة في قطاع غزة وبنسبة بلغت 
 . أدناه 17وهذه النتائج تم تبيانها في الجدول %). 35.20(

هذا، وتم الحصول على الوزن النسبي الكلي لميزانية اإلنفاق والمخصص لغايات الرواتب 
واألجور من خالل إضافة الرواتب واألجور في مجال األنشطة اإلدارية العامة وكذلك الرواتب 

 . ور في الخدماتواألج
  



 )17(جدول رقم 
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 2007الرواتب واألجور كنسبة مئوية من ميزانية النفقات الجارية للسنة المالية 
 الكلية الميزانية الميزانية الرأسمالية ميزانية النفقات الجارية 

 األنشطة اإلدارية العامة الضفة الغربية
14% 

 الخدمات
70% 

16% 100% 

رواتب 
 وأجور
10.50% 

عمليات 
 وصيانة

3.50% 

رواتب 
 وأجور
24,70% 

عمليات 
 وصيانة
45.30% 

 األنشطة اإلدارية العامة قطاع غزة
25% 

 الخدمات
71% 

4% 100% 

رواتب 
 وأجور
21.25% 

عمليات 
 وصيانة

3.75% 

رواتب 
 وأجور
25.08% 

عمليات 
 وصيانة
45.91% 

 . بلدية 94استناداً إلى العينة المكونة من : المصدر
في كل من الضفة (وكما سبق ذكره أعاله، إذ أخذنا بعين االعتبار ارتفاع معدالت البطالة 

، فقد آثر بعض من رؤساء البلديات تعيين موظفين إضافيين وذلك كإجراء )الغربية وقطاع غزة
ة مالك الموظفين في تقديم بعض الخدمات في وبالتالي، أدى ذلك إلى زياد. حماية اجتماعي

غير أنه، وكما قيل . البلديات مثل، توزيع الطاقة الكهربائية، إمدادات المياه، وجمع النفايات الصلبة
في وقت سابق، فإن مسؤولية برنامج شبكة األمان ال يمكن أن تكون مرتبطة بوظيفة إنفاق 

حيث أن العدد الملحوظ من البلديات ال تملك . ير مستدامفزيادة المالك أثبت بالفعل أنه غ. البلديات
موارد كافية لدفع الرواتب في المستويات الطبيعية من مالك الموظفين وكذلك المتأخرات على 

وهذا واقع عملي بالنسبة لمعظم البلديات في . الرواتب، وفي بعض الحاالت، فهي جديرة باالهتمام
 . قطاع غزة

أظهرت النتائج التجريبية أن متوسط عدد الموظفين لكل من الضفة وكما نوقش أعاله، فقد 
تذبذب النطاق  2007وفي عام . مواطن 1000موظف لكل  2.7الغربية وقطاع غوة بلغ حوالي 

وهو ما يشير إلى احتمالية تقليص . موظف لكل ألف مواطن) 11(وأحد عشر ) 1(ما بين واحد 
فالبلديات التي . بشكل واضح فائض في مالك الموظفين األحجام في تلك الحاالت التي يظهر فيها



() 18، 11(لديها أعداد أكبر من الموظفين حسب نصيب الفرد الواحد هي أريحا 
45F

، 7(ورام اهللا  )46
، وأن بعضها )12، 5,4(والمصدر ) 4، 6,3(في الضفة الغربية، بينما في غزة هي الزهرة ) 15

ويلخص الجدول ). مثل الزهرة(مثل رام اهللا تقدم عدد كبير من الخدمات، بينما أخرى، ال تقدم 
ووسيط الرواتب  أدناه النتيجة الرئيسية حول العدد المطلق والنسبي للموظفين، وكذلك متوسط 18

 6ويفصل الجدول . لقطاع غزة والضفة الغربية، مع التفريق ما بين المزودين  وغير المزودين
 . العدد اإلجمالي للموظفين العاملين لدى كل بلدية على حدة

 )18(جدول رقم 
 2007عدد الموظفين لكل ألف مواطن ومتوسط الراتب للسنة المالية 

الموظفين لكل  حجم العينة 
 مواطن 1000

 متوسط الرواتب وسيط الرواتب

 27.704 22.729 2.9 13 قطاع غزة

 23.743 22.877 2.7 44 )مزودي الخدمات(الضفة الغربية 

 23.782 22.725 2.4 50 )غير مزودي الخدمات(الضفة الغربية 

 24.242 22.760 2.7 107 الضفة الغربية وقطاع غزة

 . 6الميزانيات البلدية المنفذة والملخص في الملحق رقم : المصدر
أي بسبب المتأخرات على أثمان (ومن الجدير بالذكر، بأن بعض رؤساء البلديات المدينة 

فعلى سبيل المثال، أقر . اعترفوا بأن الفائض في مالك الموظفين لديهم يشكل عائق) الكهرباء
 . ات  لتقليص العمالة في إدارة البلديةرئيس بلدية جنين بأنه اتخذ اجراء

وتدعي البلديات الصغيرة الحجم بأن مستويات الرواتب التي أقرت حديثاً من قبل وزارة 
. الحكم المحلي الفلسطيني أنها تتجاوز مقدرتها المالية، حيث أن األدلة التجريبية تدعم هذا القول
ومن أجل التحقق من صحة هذا اإلدعاء فقد تم تقدير متوسط الرواتب من خالل احتساب عدد 

لكل ألف مواطن لكل من الضفة الغربية وقطاع (ن التابعين للبلدية، ومتوسط عدد الموظفين السكا
 . وكذلك متوسط الراتب الوطني) غزة

وهذه الكلفة المقدرة للرواتب تمت مقارنتها مع الميزانية الفعلية لإليرادات المتكررة 
الرواتب والتي تخرج لتكون  وبالحقيقة، وفي بعض الحاالت، ماذا ستكون تكلفة متوسط. للبلديات

 . أدناه) 19(ومن أجل التوضيح انظر الجدول رقم . أكبر من الميزانية المتكررة للبلدية

                                                           

في حين يشير الثاني الى عدد الخدمات , يشير الرقم االول الواقع ضمن كل قوس الى عدد الموظفين )46(
على حدة وذلك في التصنيف  132هذا ويمكن مشاهدة القائمة الكاملة لعدد الخدمات لكل بلدية من ال . المقدمة

. 45صفحة ,11المقترح حسب السكان وعدد الخدمات في الجدول   



  



 )19(جدول رقم 
 الرواتب المقدرة كنسبة مئوية من ميزانية اإليرادات

 حاالت مختارة للضفة الغربية وقطاع غزة
العدد المقدر  عدد السكان  البلدية 

 (*)للموظفين 
التكلفة المقدرة 

 (**)للرواتب 
إجمالي ميزانية 

 اإليرادات المتكررة
للرواتب على % 

 ميزانية اإليرادات
      :الضفة الغربية

 %105 213.803 224.898 9.3 3.436 عبوين
 %109 334.715 363.986 15 5.561 سنجل
 %195 197.739 384.931 15.9 5.881 جناتة

      : قطاع غزة
 %116 194.837 225.422 9.3 3.444 وادي غزة 
 %148 151.893 225.422 9.3 3.444 وادي السلقا

 %203 261.614 529.780 21.9 8.094 الشوكة
 %147 429.556 632.607 26.1 9.665 خزاعة

 . استناداً إلى متوسط عدد الموظفين الوطني لكل ألف مواطن(*) 
 .شيقل إسرائيلي للضفة الغربية و غزة 24.242والبالغ استناداً إلى متوسط الرواتب المقدر (**) 

 .2007الميزانيات المنفذة للبلديات للسنة المالية : المصدر
وتجدر المالحظة إلى أن هذا الوضع العام قد جعل من الصعوبة  للبلديات لتخصيص  

 . مبالغ كبيرة من مواردها المالية الخاصة بها لألشغال العامة بوجه عام
والتنموية، فإن معظم الموازنات التنموية / ومع وجود قيود على الميزانيات الرأسمالية 

) وزارة المالية و وزارة الحكم المحلي الفلسطيني(تمول بشكل أساسي من قبل السلطة الفلسطينية 
 . وكذلك جمهور المتبرعين من خالل أنواع مختلفة من المنح والمساعدات

 من النفقات حسب الخدمة نصيب الفرد الواحد  3-9
شيقل إسرائيلي  9يبلغ متوسط نصيب الفرد الواحد من اإلنفاق على الخدمات للبلدية نحو 

بينما معظم الخدمات تنخفض بشكل ملحوظ دون المتوسط القومي، وان عدد قليل " شيقل 8.69"
على سبيل ، 2008ففي عام ). 15جدول رقم (من هذه الخدمات تكون أعلى من المتوسط القومي 

المثال، كانت الخدمات واألشغال العامة التي استحوذت على النصيب األكبر للفرد من النفقات 
 38.36(، إمدادات المياه وبكلفة بلغت نحو )شيقل إسرائيلي 96.80(الكهرباء وبكلفة بلغت : هي

ة الشوارع وصيان) شيقل إسرائيلي 36.92(، والنفايات الصلبة وبكلفة بلغت نحو )شيقل إسرائيلي
والشوارع ) شيقل إسرائيلي 16.01(والشوارع بكلفة بلغت  ) شيقل إسرائيلي 16.01(وبكلفة بلغت 
 ). شيقل إسرائيلي 11.76(بكلفة بلغت 



وكما هو متوقع فإن معظم الخدمات المحلية يمكن وصفها بأنها خدمات مولدة لإليرادات 
االت يمكنها أن تحقق إيرادا صافيا، وبذلك نظرا إلسهامها الكبير في تمويل ذاتها وفي بعض الح

وتتطابق هذه النتائج مع التحليل باألرقام . تخلق المقدرة على تمويل النفقات المحلية األخرى
 . وذلك من حيث األهمية النسبية ضمن هيكل اإلنفاق للبلديات) أعاله 11في الجدول (المطلقة 

صيانة الشوارع والطرق، لكنها ال تملك  ومن بين األشغال العامة المحلية، تمويل عمليات
وسيخضع هذا الموضوع لمزيد من . أية مصادر إيرادات محددة مرتبطة بهذه الوظائف والمهام

أدناه على قائمة كاملة من نصيب الفرد  20ويشتمل الجدول رقم . الدراسة في باب اإليرادات
دمات على أدنى نصيب للفرد الواحد وفي المقابل تشتمل هذه الخ. الواحد من اإلنفاق حسب الخدمة

فعلى : ، وهي ليست بالخدمات المولدة لإليرادات)أي أقل من شيقل لكل فرد في السنة(من النفقات 
، )شيقل إسرائيلي 0.05(، تسمية وترقيم الشوارع )شيقل إسرائيلي 0.01(سبيل المثال المتاحف 
واصالت العامة ومحطات الحافالت ، مواقف الم)شيقل إسرائيلي 0.19(دورات المياه العامة 

،المراكز الصحية )شيقل إسرائيلي 0.26(، برامج المساعدة االجتماعية )شيقل إسرائيلي 0.25(
 0.52(، المقابر )شيقل إسرائيلي 0.52(، المنشآت الرياضية والثقافية )شيقل إسرائيلي 0.47(

، شبكات تصريف مياه األمطار )يليشيقل إسرائ 0.71) (الترانزيت(، إدارة العبور )شيقل إسرائيلي
ورغم أن العديد من ).شيقل إسرائيلي 0.97(، ومعالجة النفايات الصلبة )شيقل إسرائيلي 0.88(

هذه الخدمات ال تعتبر في الوقت الحالي بمثابة أولوية للفلسطينيين نظرا لبروز احتياجات أخرى 
وعلى هذا النحو، فإن عدد . حد ذاتهاأكثر إلحاحا، إال أن بعض هذه الخدمات ال تزال مهمة في 

من هذه الخدمات ربما تستحق النظر فيها ودراستها ودعمها عندما تتيح األحوال والظروف المالية 
أدناه النمط الحالي لنصيب الفرد الواحد من اإلنفاق حسب ) 15(ويبين الجدول . المحلية بذلك

 . الخدمة
فعلى سبيل (ن فرض سلطة القضاء المنصفة أما فيما يتعلق بالخدمات األخرى، فإنه يمك

المثال، في المدارس وفي الرعاية الصحية، على األقل من حيث المبدأ عندما تكون هذه المهمة 
هذا وتقدم السلطة الفلسطينية المساعدة االجتماعية لنحو . والوظيفة من مسؤولية السلطات المركزية

% 11المنظمات غير الحكومية المساعدة في من البلديات، في حين يقدم القطاع الخاص و% 35
من البلديات تستخدم مبالغ محدودة من أموالها الخاصة في برامج % 17كما أن . من البلديات

من % 63وتوفر السلطة الفلسطينية خدمات الرعاية الصحية في نحو . المساعدات االجتماعية
من البلديات، % 17مية خدمات في البلديات، في حين يوفر القطاع الخاص والمنظمات غير الحكو



من البلديات باستخدام مبالغ محدودة جدا من مصادر أموالها الخاصة في مجال % 35بينما تقوم 
 . تقديم خدمة الرعاية الصحية

  



 
 20جدول 

 نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية وفق الخدمة
 بلدية 94:من االستجابات % 71استنادا الى ما نسبته 

النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  

 االسرائيلي

نصيب الفرد 

الواحد من 

النفقات 

 التشغيلية

النفقات بالشيقل 

 االسرائيلي

نصيب الفرد 

الواحد من 

النفقات 

 التشغيلية

 بالشيقل 2008 بالشيقل 2007  

 11.76 22,541,187 8.51 16,306,873 الطرق/ تخطيط المدن 1

 16.01 30,694,298 16.39 31,412,285 اعادة تأهيلها،وتعبيدهاانشاء الشوارع ،  2

 0.88 1,678,081 0.35 662,547 شبكة تصريف مياه األمطار 3

 0.05 94,033 0.02 45,240 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 2.52 4,834,468 1.99 3,819,989 األرصفة 5

 3.99 7,647,512 3.68 7,043,742 شبكات انارة الشوارع 6

 0.25 485,953 0.18 336,956 مواقف النقل العام والمحطات 7

 38.36 73,515,287 29.21 55,986,857 امدادات المياه 8

 96.80 185,527,276 86.89 166,545,782 توزيع الكهرباء 9

 4.91 9,414,499 6.60 12,643,379 شبكة الصرف الصحي 10

 1.97 3,778,701 1.94 3,715,173 معالجة المياه العادمة 11

 0.19 360,353 0.16 306,919 دورات المياه العامة 12

 36.92 70,758,593 32.14 61,608,679 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 0.97 1,851,480 0.95 1,827,826 معالجة النفايات الصلبة 14

 1.74 3,340,947 1.57 3,012,213 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 3.61 6,917,552 2.47 4,731,300 المواقف العامة للسيارات 16

 0.26 499,910 0.31 592,532 برامج المساعدة االجتماعية 17

 0.52 988,266 0.38 735,319 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 2.86 5,489,177 2.17 4,151,388 المكتبات 19

 0.01 17,600 0.01 14,900 المتاحف 20

 1.03 1,974,831 0.94 1,802,215 التنظيم والرقابة ضبط 21

 0.52 992,106 0.38 736,595 المقابر 22

 2.78 5,333,454 3.39 6,503,674 المدارس 23

 0.47 896,040 0.40 764,234 المراكز الصحية 24

 2.12 4,067,066 1.76 3,364,850 المسالخ 25

 2.35 4,499,918 1.90 3,645,036 )مكافحة النيران(االطفائيات 26

 0.71 1,366,238 0.61 1,165,792 ادارة النقل بالعبور 27

 Avg. =7.60 449,564,826 Avg.=8.69 393,482,295 المجموع  

 .2008واستبانة النفقات لسنة  2007ميزانيات البلديات المنفذة لسنة : المصدر



واآلن، ومع األخذ بعين االعتبار أنه ليس جميع البلديات تقدم خدمة الكهرباء والتي تعتبر 
الخدمة األعلى من حيث نصيب الفرد الواحد من اإلنفاق، فإنه من األهمية بمكان التفريق ما بين 

م القيام البلديات التي تقوم بتقديم خدمة الكهرباء من تلك التي ال تقوم بتقديم هذه الخدمة، حيث ت
بذلك في تحليل اإلنفاق المطلق، من أجل الحصول على التقديرات المحددة لنصيب الفرد الواحد 

 . من النفقات حسب الخدمة في هاتين المجموعتين
نفس , قطعا» غير مزودي الخدمة«وتظهر النتائج حول نصيب الفرد الواحد بخصوص 

 . الغ عنه سابقا بموجب تحليل القيم المطلقةالنمط من األهمية في تقديم الخدمة، والذي تم اإلب
ويكمن الغرض هنا في تحديد أهمية نصيب الفرد الواحد من المبالغ المخصصة لتوفير 

وهذه النتائج سيتم مقارنتها في الفصل التالي مع نصيب الفرد الواحد المماثل . الخدمات األساسية
من النفقات عن الخدمات الوثيقة الصلة  2008وكان نصيب الفرد الواحد في عام . من اإليرادات

 : على النحو التالي
 ). شيقل إسرائيلي 38.50(جمع النفايات الصلبة والتخلص منها بنحو  )1(

 ). شيقل إسرائيلي 21.16(إمدادات المياه بنحو  )2(

 ).شيقل إسرائيلي 14.27(الشوارع بنحو  )3(

 ).شيقل إسرائيلي 6.09(بنحو ) المجاري(أنظمة الصرف الصحي  )4(

 ).شيقل إسرائيلي 5.50(الطرق بنحو  )5(

مع هذه النتائج من حيث ترتيب األهمية وذلك في  2007هذا وتتطابق نتائج عام 
 . مخصصات اإلنفاق السنوية مع تماثل كبير بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من المبالغ

ائج بما في فيما يتعلق بالنت) أدناه 21جدول (وبمقارنة نتائج غير المزودين لخدمة الكهرباء 
غير «فإنه يمكن الخالص إلى نتيجة مفادها أن ) أعاله 20جدول رقم (ذلك كافة البلديات 

يظهر أنهم أقل بكثير إنفاقا على الخدمات مثل المياه، » المزودين لخدمة الكهرباء
 . والشوارع والطرق

 10شكل رقم 



 
 نصيب الفرد الواحد من               نصيب الفرد الواحد من                               

 2007النفقات التشغيلية              2008النفقات التشغيلية 

 
 21الجدول : المصدر

 :فيما يلي ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من اليسار الى اليمين
 الطرق –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(الشوارع و اصالحها بناء  •

 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •

 شبكات انارة الشوارع •

 مواقف النقل العام و المحطات •

 امدادت المياه •

 توزيع الكهرباء •

 شبكة الصرف الصحي •
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نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية لكل خدمة 
بالنسبة لغير مزودي الطاقة الكهربائية

Per Capita Operating Exp. 2007 Per Capita Operating Exp. 2008

10شكل رقم   

 



 معالجة المياه العادمة •

 دورات المياه العامة •

 و طرحهاجمع النفايات الصلبة  •

 معالجة النفايات الصلبة •

 اسواق الخضراوات و المواد الغذائية •

 المواقف العامة للسيارات •

 برامج المساعدة االجتماعية •

 المنشئات الرياضية و الثقافية •

 المكتبات •

 المتاحف •

 ضبط التنظيم و الرقابة •

 المقابر •

 المدارس •

 المراكز الصحية •

 المسالخ •

 االطفائيات •

 ادارة النقل بالعبور •
 

أدناه على نتائج نصيب الفرد الواحد من اإلنفاق حسب ) 21(ويشتمل الجدول رقم 
وهذه البلديات . الخدمات للعينة الفرعية بالنسبة للبلديات التي ال تقدم خدمة الكهرباء

شيقل إسرائيلي في  4.22(بالمتوسط تنفق حوالي النصف من حيث نصيب الفرد نحو 
 8.69(التي تظهر أنها تنفق عند تحليلها مجتمعة معا من البلديات مجتمعة و) 21الجدول 

 ).20شيقل إسرائيلي في الجدول رقم 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 21الجدول 
 نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية وفق الخدمة 

 2008و  2007للعامين الماليين 
 )بلدية 94وذلك بخصوص مزودي الطاقة الكهربائية من ضمن العينة المؤلفة من (

 
 
النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  

 االسرائيلي
نصيب الفرد 
الواحد من 

النفقات 
 التشغيلية

النفقات بالشيقل 
 االسرائيلي

نصيب الفرد 
الواحد من 

النفقات 
 التشغيلية

 بالشيقل 2007 بالشيقل 2007
 5.50 5,220,615 4.70 4,456,149 الطرق/ تخطيط المدن 1

 14.27 13,542,620 19.71 18,695,423 تأهيلها،وتعبيدهاانشاء الشوارع ، اعادة  2

 0.49 461,932 0.47 445,480 شبكة تصريف مياه األمطار 3

 0.08 80,313 0.02 17,840 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 2.87 2,721,891 2.45 2,327,062 األرصفة 5

 4.39 4,163,882 3.48 3,297,687 شبكات انارة الشوارع 6

 0.10 97,126 0.09 82,479 النقل العام والمحطات مواقف 7

 21.16 20,070,982 22.32 21,178,433 امدادات المياه 8

 0.00 0 0.00 0 توزيع الكهرباء 9

 6.09 5,782,507 7.68 7,289,977 شبكة الصرف الصحي 10

 3.97 3,765,581 3.51 3,331,123 معالجة المياه العادمة 11

 0.18 171,346 0.17 163,335 العامةدورات المياه  12

 38.50 36,528,650 36.32 34,456,259 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 0.26 249,258 0.31 294,832 معالجة النفايات الصلبة 14

 2.16 2,053,731 1.98 1,878,114 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 2.33 2,213,715 1.69 1,601,083 المواقف العامة للسيارات 16



 
 
 

صندوق تطوير واقراض (MDLFالمضطلع بها من قبل  النفقاتاستبانة : المصدر
 )البلديات

هذا وقد أظهرت نتائج نصيب الفرد الواحد لمزودي الطاقة الكهربائية قطعا، نفس النمط 
من حيث األهمية في تقديم الخدمة وذلك بموجب القيم المطلقة حيث أن نصيب الفرد 

 : الواحد من المبالغ المخصصة لغايات تقديم الخدمات األساسية على النحو التالي
 ).إسرائيلي شيقل 191.68(الكهرباء وبقيمة  )1(

 ).شيقل إسرائيلي 55.22(إمدادات المياه وبقيمة  )2(

 ).شيقل إسرائيلي 35.36(جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وبقيمة  )3(

 ).شيقل إسرائيلي 17.89(الطرق وبقيمة  )4(

 ).شيقل إسرائيلي 17.72(الشوارع وبقيمة  )5(
ق حسب الخدمة أدناه نمط نصيب الفرد الواحد من اإلنفا) 11(هذا ويوضح الشكل رقم 

 . وذلك للبلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية

 0.43 406,856 0.41 392,387 برامج المساعدة االجتماعية 17

 0.87 823,139 0.59 557,181 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 2.77 2,632,594 2.26 2,139,901 المكتبات 19

 0.00 0 0.00 0 المتاحف 20

 2.03 1,924,243 1.85 1,755,613 ضبط التنظيم والرقابة 21

 0.35 334,771 0.36 337,560 المقابر 22

 2.56 2,432,434 4.11 3,902,009 المدارس 23

 0.22 211,014 0.19 178,586 المراكز الصحية 24

 0.72 682,415 0.53 502,255 المسالخ 25

 1.44 1,369,966 1.25 1,189,550 )مكافحة النيران(االطفائيات 26

 0.06 56,430 0.19 180,618 ادارة النقل بالعبور 27

 .Avg 110,650,936 المجموع  
=4.32 

107,998,011 Avg. 
=4.22 



 )11(شكل رقم 

 
 نصيب الفرد الواحد من               نصيب الفرد الواحد من                               

 2007النفقات التشغيلية              2008النفقات التشغيلية 

 
 17الجدول : المصدر

 :ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من اليسار الى اليمينفيما يلي 
 الطرق –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(بناء الشوارع و اصالحها  •

 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •

 شبكات انارة الشوارع •

 مواقف النقل العام و المحطات •
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نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية وفق الخدمة 
المقدمة من قبل مزودي خدمة الكهرباء

Per Capita Operating Exp. 2007 Per Capita Operating Exp. 2008



 امدادت المياه •

 الكهرباءتوزيع  •

 شبكة الصرف الصحي •

 معالجة المياه العادمة •

 دورات المياه العامة •

 جمع النفايات الصلبة و طرحها •

 معالجة النفايات الصلبة •

 اسواق الخضراوات و المواد الغذائية •

 المواقف العامة للسيارات •

 برامج المساعدة االجتماعية •

 المنشئات الرياضية و الثقافية •

 المكتبات •

 المتاحف •

 نظيم و الرقابةضبط الت •

 المقابر •

 المدارس •

 المراكز الصحية •

 المسالخ •

 االطفائيات •

 ادارة النقل بالعبور •
 

 
 

أن مستوى نصيب الفرد الواحد السنوي من النفقات عن الخدمات ,ومن الجدير ذكره 
إذ أن بعض من المخصصات السنوية تكون غير جديرة باالهتمام . المتبقية متواضع جدا

وأن معظمها أقل من شيقل إسرائيلي واحد في السنة وفي أفضل األحوال ترتفع إلى نحو 
وعلى سبيل المثال، . كنصيب للفرد الواحد من النفقات ثالثة شواقل إسرائيلية في السنة



وبالنسبة لبلدية فلسطينية نموذجية، والتي هي، واحدة تضم حجم سكاني يقدر بحوالي 
نسمة فإن نصيب الفرد الواحد من اإلنفاق والمقدر بشيقل إسرائيلي واحد في السنة  8000
من نفس الحجم تنفق حوالي وبلدية ). دوالر أمريكي 2000حوالي (شيقل  8000يعادل 

في مجال توزيع ) دوالر أمريكي 383.360(شيقل إسرائيلي ما يعادل  1,533,440
) دوالر أمريكي 70.720(شيقل إسرائيلي ما يعادل  282.880الطاقة الكهربائية، ونحو 

دوالر  35.440(شيقل إسرائيلي ما يعادل  141.670في مجال جمع النفايات الصلبة و 
وبوضوح، فإن . مجال صيانة الطرق ومبلغ مماثل في مجال صيانة الطرق في) أمريكي

أو أقل ) دوالر أمريكي 2000أي نحو (تخصيص حوالي شيقل إسرائيلي واحد لكل فرد 
وبالطبع، ونظراً لهذا الحجم، فإنه ال يمكن . في السنة مقابل خدمة بلدية يعتبر مبلغاً رمزياً

وهذه النتيجة في حد ذاتها هامة بالنسبة . ة للبلدياتالقول بأن هذه الخدمات تشكل أولوي
للسياسة العامة فيما يتصل باإلحالة الحالية لمسؤوليات اإلنفاق ألنها تصوب األنظار نحو 

 . الخدمات الخمس التي تبدي البلديات استعداداً لدفع مبالغ مقابلها
فاق وذلك وفق ويتضمن الجدول أدناه النتائج بخصوص نصيب الفرد الواحد من اإلن

 الخدمة لتلك البلديات التي توفر خدمة توزيع الطاقة الكهربائية 
  



 
 22الجدول 

 نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية وفق الخدمة 
 2008و  2007للعاميين الماليين 

 )ةبلدي 94بلدية توفر خدمة الكهرباء والواقعة ضمن العينة البالغ تعدادها  46في ما يتعلق بنحو (
 
 
النفقات بالشيقل  خدمات البلديات  

 االسرائيلي
نصيب الفرد 
الواحد من 

النفقات 
 التشغيلية

النفقات بالشيقل 
 االسرائيلي

نصيب الفرد 
الواحد من 

النفقات 
 التشغيلية

 بالشيقل 2008 بالشيقل 2007
 17.89 17,320,572 12.24 11,850,724 الطرق/ تخطيط المدن 1

 17.72 17,151,678 13.14 12,716,862 الشوارع ، اعادة تأهيلها،وتعبيدهاانشاء  2

 1.26 1,216,149 0.22 217,067 شبكة تصريف مياه األمطار 3

 0.01 13,720 0.03 27,400 تسمية الشوارع وترقيمها 4

 2.18 2,112,577 1.54 1,492,927 األرصفة 5

 3.60 3,483,630 3.87 3,746,055 شبكات انارة الشوارع 6

 0.40 388,827 0.26 254,477 مواقف النقل العام والمحطات 7

 55.22 53,444,305 35.96 34,808,424 امدادات المياه 8

 191.68 185,527,276 172.07 166,545,782 توزيع الكهرباء 9

 3.75 3,631,992 5.53 5,353,402 شبكة الصرف الصحي 10

 0.01 13,120 0.40 384,050 معالجة المياه العادمة 11

 0.20 189,007 0.15 143,584 دورات المياه العامة 12

 35.36 34,229,943 28.05 27,152,420 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 1.66 1,602,222 1.58 1,532,994 معالجة النفايات الصلبة 14

 1.33 1,287,216 1.17 1,134,099 أسواق الخضراوات والمواد الغذائية 15

 4.86 4,703,837 3.23 3,130,217 المواقف العامة للسيارات 16

 0.10 93,054 0.21 200,145 برامج المساعدة االجتماعية 17

 0.17 165,127 0.18 178,138 المنشآت الرياضية والثقافية 18

 2.95 2,856,583 2.08 2,011,487 المكتبات 19

 0.02 17,600 0.02 14,900 المتاحف 20

 0.05 50,588 0.05 46,602 ضبط التنظيم والرقابة 21

 0.68 657,335 0.41 399,035 المقابر 22

 3.00 2,901,020 2.69 2,601,665 المدارس 23



 0.71 685,026 0.61 585,648 المراكز الصحية 24

 3.50 3,384,651 2.96 2,862,595 المسالخ 25

 3.23 3,129,952 2.54 2,455,486 )النيرانمكافحة (االطفائيات 26

 1.35 1,309,808 1.02 985,174 ادارة النقل بالعبور 27

 2007للعاميين :المجاميع والمتوسطات  
 2008و

282,831,359 10.82 341,566,815 13.07 

صندوق تطوير وتمويل (MDLFاستبانة النفقات المضطلع بها من قبل : المصدر 
 )البلديات

وباختصار، تم إجراء تحليل مستقل حول هيكل اإلنفاق عن البلديات التي تقدم خدمة توزيع 
الطاقة الكهربائية وتلك التي ال تقدم هذه الخدمة بهدف الحصول على صورة أكثر وضوحاً 

 . عن أنماطها اإلنفاقية المختلفة في تقديم الخدمة
لواحد من النفقات حسب األحجام وعلى نحو مماثل، تم إجراء تحليل حول نصيب الفرد ا

المختلفة للبلديات وهو مبين في الجدول أدناه من أجل تحديد التأثيرات المحتملة ألحجام 
 . البلديات على توفير الخدمة

 )23(جدول رقم 
نصيب الفرد الواحد من النفقات في الخدمات الرئيسية حسب حجم البلدية السكاني 

 .2008للسنة المالية ) بلدية 94من استناداً إلى العينة المكونة (
 نصيب الفرد الواحد من النفقات حسب الفئات السكانية الخدمات البلدية الرئيسية

 5000أقل من 
 نسمة

إلى  5000من 
 نسمة 10,000

إلى  10,001من 
 نسمة 50,000

أكثر من  
 نسمة 50,000

بالشيقل 
 اإلسرائيلي

بالشيقل 
 اإلسرائيلي

بالشيقل 
 اإلسرائيلي

بالشيقل 
 اإلسرائيلي

 124,24 73,21 71,78 51,81 الكهرباء 1
 53,40 20,52 31,55 29,18 المياه 2
 47,12 30,66 22,63 18,36 النفايات الصلبة 3
 14,82 16,85 16,97 20,30 الشوارع 4
 15,74 6,99 10,28 8,48 الطرق 5
 0,67 4,83 1,82 9,17 األرصفة 6
 5,55 1,92 1,07 3,89 المتنزهات العامة 7
 1,91 5,94 6,13 4,81 إنارة الشوارع 8
أنظمة الصرف الصحي  9

 )المجاري(

1,30 1,09 5,21 6,19 

 . استبانة نفقات البلديات: المصدر



أعاله أن تقديم الخدمات في المدن الكبرى أفضل من ) 23(وتبين النتائج في الجدول رقم 
حيث أن البلديات األكبر حجماً عموماً تنفق أكثر . مثيالتها في البلدات والقرى الصغرى

من حيث نصيب الفرد الواحد في الخدمات الرئيسية من حجم اإلنفاق في المجالس 
على سبيل المثال، في مجال توزيع الطاقة الكهربائية، وإمدادات وهذه هي الحالة . المحلية

ومن ناحية أخرى، نجد أن . المياه، وجمع النفايات الصلبة وطرحها، وصيانة الشوارع
النفقات على الخدمات مثل صيانة الشوارع وإنارة الشوارع، مع وجود بعض االستثناءات، 

والتفسير المعقول اآلخر، أن ارتفاع . لسكانيةمتناسبة مع أحجام البلديات من حيث الكثافة ا
نصيب الفرد الواحد من النفقات في المدن األكبر ربما يكون بسبب الفائض في أعداد 

) 6(غير أن األدلة التجريبية وكما هو موضح في الملحق رقم ). زيادة المالك(الموظفين 
الزيادة الملحوظة في  حول نصيب الفرد الواحد من عدد الموظفين لكل بلدية، يوحي بأن

ليست متركزة في كبريات المدن، ولكن بدالً من ذلك، ) زيادة المالك(عدد الموظفين 
وبالحقيقة، توضح معادلة االنحدار ما بين . تتفاوت بشكل مستقل حسب األحجام السكانية

-3كما تم بحثه في القسم (نصيب الفرد الواحد من عدد الموظفين وحجم البلدية السكاني 
وحجم ) المالك(أنه ليست هناك ثمة عالقة خطية قائمة ما بين تعيينات الموظفين ) 8

وقد أظهرت النتائج التجريبية هذه أن البلديات األصغر حجماً ليس . البلدية السكاني
بمقدورها أن توفر خدماتها بمستويات مقبولة مناسبة، وبالتالي أدى ذلك إلى تبني سياسة 

كما أنها تؤشر إلى مقدرتها الحقيقية . بين البلديات األصغر حجماًتشجيع عمليات الدمج ما 
وعالوة على ذلك، جرى نقاش حول إمكانية . لإلفادة ربما أكثر من وفورات الحجم

، ليس في كلفة تقديم الخدمة فحسب، ولكن )وفورات الحجم(حصول وفورات في التكاليف 
لديات األصغر حجماً والمندمجة مع أيضاً في كلفة األنشطة اإلدارية العمومية في الب

 . الحكومات المحلية المجاورة
(وقد بحثت هذه الدراسة التجريبية هذه الحجة استناداً إلى بيانات الميزانية المنفذة 

46F

47( 
(للتكاليف غير المباشرة 

47F

وأظهرت النتائج اإلحصائية . بلدية 130إلدارة البلديات في  )48
عبر تحليل األقسام فيما إذا كان هناك ثمة عالقة ما بين نصيب الفرد الواحد من كلفة 

                                                           

فقد  ،2009لم تصدر مع نهاية الربع الثاني من عام  2008لى أن الميزانيات المنفذة للسنة المالية بالنظر إ  )47(
  .2007والتي هي للعام المالي  ،كان لزاماً على هذه الدراسة أن تستخدم أحدث بيانات الميزانية المتاحة

 ،يفي إضافة إلى النفقات اإلداريةتشتمل النفقات الرئيسية على الرواتب واألجور المدفوعة للكادر الوظ  )48(
  .وكذلك النفقات التشغيلية عن األنشطة اإلدارية العامة ،والنفقات العمومية



، أنه ليس هناك )مقاس من حيث األعداد السكانية(األنشطة اإلدارية العمومية وحجم البلدية 
(عالقة خطية ما بين المتغيريين 

48F

49( . 
جدر اإلشارة إلى أن النفقات اإلدارية العمومية هي تقديرية، ومن الجائز بالطبع أن وت

تربط بالعوامل االجتماعية االقتصادية والتي تختلف عن الحجم السكاني، كما أن النتيجة 
الواردة أعاله تبدو متوافقة مع االنحرافات الواسعة من المتوسط القومي لنصيب الفرد 

لذا، يمكن القول بأن حاالت . عبر البلديات) المالك(الموظفين الواحد من تعيينات 
االندماج، في حد ذاتها، لن تؤدي بالضرورة الى خلق وفورات في األنشطة اإلدارية 

 . العمومية في البلديات والمدعمة من خالل بيانات الميزانية المنفذة
ة الحجم، فقد تبين أن من ناحية أخرى، وبعد دراسة أوضاع البلديات الفلسطينية الصغير

الخدمات التي تقدمها ربما تكون أكثر فاعلية من حيث الكلفة إذا كان في تقديمها إفادة من 
 . نوع من أنواع االرتباط مع السلطات القضائية المجاورة

وبالقيام بذلك، يمكن للبلديات الصغيرة من حيث المبدأ أن تصل إلى وفورات الحجم والتي 
وهذا من شأنه أن يمنح هذه البلديات مقدرة أكبر لتقديم . تحقيقهابخالف ذلك يستحيل 

الخدمات مثل إصالح وإعادة تأهيل الطرق، صيانة الشوارع، جمع النفايات الصلبة، 
 . اإلنارة العامة، مع عدد متعدد من األشغال العامة والخدمات

مجالس الخدمة وفي الحقيقة، وليس مستغربا، فقد أظهرت النتائج التجريبية أن معظم 
(المشتركة قد أسست للتعاون

49F

جمع النفايات الصلبة : في تقديم مشترك للخدمات مثل )50
، )12(، صيانة الشوارع )مجلس خدمة مشتركة 18(، معالجة النفايات الصلبة )منها 28(

كما يرد ذكرها من قبل كل بلدية وعن كل (، باإلضافة إلى أمور أخرى )6(إمدادات المياه 
ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، ) .2ذه الخدمات الواردة في الملحق رقم خدمة من ه

ومن أجل األسباب التي بحاجة إلى إقرار في دراسة منفصلة، فإن العديد من مجالس 

                                                           

إن قيمة   )49( RSQ في معادلة االنحدار هي   9.8E-08 وهناك انحدارات لهذين المتغيريين والتي تم استخدامها من  
 ،والبلديات التي ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية ،قبل البلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية

  .حيث لم يتضح وجود عالقة خطية فيما بينها ،وكذلك لقطاع غزة
المحتملة التي يعتبر تقييم محددات أداء مجالس الخدمات المشتركة ذا أهمية بالغة بالنظر لألدوار الفعلية و  )50(

عتبار التقسيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وحدات حكومية إذا أخذنا بعين اال من الممكن أن تلعبها،
  .والصعوبات السياسية إلتمام عمليات االندماج فيما بينها ،محلية صغيرة عديدة



الخدمة المشتركة ال تعمل بشكل حسن، وأن العدد األكبر منها تعاني من ذات المشاكل 
 . البلدياتوهي استرداد التكاليف كما هو الحال مع 

وأخيرا أجريت دراسة تحليلية حول التباينات في نصيب الفرد الواحد من النفقات البلدية 
غير أنه بالنظر إلى أن البلديات في قطاع . حسب الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة

غزة ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية، فإن المقارنة المنفذة أدناه أجريت ايضا على 
أضف إلى ذلك، . لبلديات في الضفة الغربية  التي ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائيةا

ومع األخذ بعين االعتبار أن معظم البلديات في قطاع غزة هي مسؤولة عن توفير خدمة 
إمدادات المياه، إذا فإن المقارنة األكثر نفعا، وكما هو موضح أدناه يكون فيما يتعلق 

عاني من ارتباكات وقيود ميسرة في ميزانياتها، والتي يبلغ تعدادها نحو بالبلديات التي ت
أي، تلك التي تقدم خدمات إمدادات المياه وليس الطاقة (في الضفة الغربية ) 28(

بلديات في قطاع غزة والتي تتصف بنفس المواصفتين ) 10(وهي تشمل نحو ) الكهربائية
طاقة الكهربائية ولكنها توفر خدمة اإلمداد أي البلديات التي ال توفر خدمة توزيع ال(

، وبالتالي فالمقارنة وثيقة الصلة لتحديد أوجه االختالف والتماثل المحتملة في )بالمياه
في البلديات في الضفة ) الحاجيات العامة المحلية والخدمات(أنماط االنفاق الحالية في 

 . الغربية وقطاع غزة
 : وقد كانت نتائج المقارنة للعينتين الفرعيتين كما يلي

وهناك ثالث . أظهرت النتائج التجريبية أن أوضاع البلديات في قطاع غزة أكثر سوءا
لكال الضفة  –خدمات رئيسية بارزة بسبب ضخامة نصيب الفرد الواحد من النفقات 

 : الغربية وقطاع غزة وتشمل هذه الخدمات الرئيسية ما يلي
 . مع النفايات الصلبة وطرحهاج )1(
 . إمدادات المياه )2(

 . صيانة الشوارع )3(
وقد تبين أن نصيب الفرد الواحد من النفقات في هذه الخدمات الثالث في بلديات قطاع 

) 12(والشكل رقم ) 24(غزة أقل بكثير من الضفة الغربية، كما هو ملخص في الجدول 
 . أدناه

رجة كبيرة من األهمية في قطاع غزة وهو أنظمة بينما هناك إنفاق معين يستحوذ على د
 . والذي هو على نقيض مع البلديات في الضفة الغربية) المجاري(الصرف الصحي 



وعموما، فإن التوفير المحدود للخدمات في قطاع غزة، والتي هي مرتبطة أساسا مع 
ديدة نوعا الصرف الصحي، يعكس األولويات األكثر إلحاحا تحت القيود واالرتباكات الش

 . ما والتي تواجه ميزانيات البلديات، والتي سيتم مناقشتها في باب اإليرادات
 )24(جدول رقم 

مقارنة نصيب الفرد الواحد من النفقات حسب الخدمة وذلك للضفة الغربية وقطاع غزة 
 2008للسنة المالية 

 نصيب الفرد الواحد من النفقات الخدمات البلدية
) 28: (الضفة الغربية

بلدية مزودة بالمياه وغير 
(مزودة 

50F

 بالكهرباء )51

) 46: (الضفة الغربية
 بلدية مزودة بالكهرباء

بلديات ) 10: (قطاع غزة
مزودة بالمياه وغير 

 مزودة بالكهرباء
 بالشيقل اإلسرائيلي بالشيقل اإلسرائيلي بالشيقل اإلسرائيلي

 صفر 191,68 صفر الكهرباء 1
 19,32 55,22 25,15 المياه 2
 24,36 35,36 31,01 النفايات الصلبة 3
 6,08 17,72 19,38 الشوارع 4
 4,91 17,89 3,06 الطرق 5
 2,24 2,18 2,55 األرصفة 6
 3,22 4,86 2,42 المتنزهات العامة 7
 1,69 3,60 2,70 إنارة الشوارع 8
 10,77 3,75 0,57 )المجاري(أنظمة الصرف الصحي  9

 . استبانة اإلنفاق البلدية والعينات الفرعية المماثلة داخل االقواس: المصدر

                                                           

مالحظة من شأنها التعمد بدراسة النفقات في الضفة الغربية فقط وسط غير ) 28( هذه العينة المشتملة على  )51(
بلديات ) 10(مقابل عينة مكونة من  ،خدمة إمداد المياهالطاقة الكهربائية والمزودين ل يعالمزودين لخدمة توز

  .في قطاع غزة



 )12(شكل 

 
 الضفة الغربية-2008غزة             النفقات التشغيلية -2008النفقات التشغيلية     

 
 10بلدية تقدم خدمة امدادت المياه في الضفة الغربية و  28العينة المكونة من : المصدر

 قطاع غزةبلديات في 
 :فيما يلي ترجمة للنفقات التشغيلية وفق الخدمة من اليسار الى اليمين

 الطرق –تخطيط المدن  •

 و تعبيدها) اعادة تاهيلها(بناء الشوارع و اصالحها  •

 شبكة تصريف مياه االمطار •

 تسمية الشوارع و الترقيم •

 االرصفة •

 شبكات انارة الشوارع •

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

To
w

n 
Pl

an
ni

ng
 /

 R
oa

ds
St

re
et

 C
on

st
ru

ct
io

n,
 R

eh
ab

s …
Ra

in
 W

at
er

 D
ra

in
ag

e
St

re
et

s 
N

am
es

 a
nd

 N
um

be
ri

ng
Si

de
w

al
ks

St
re

et
 L

ig
ht

in
g 

N
et

w
or

k
Pu

bl
ic

 T
ra

ns
po

rt
 s

ta
nd

s 
&

 …
W

at
er

 S
up

pl
y

El
ec

tr
ic

ity
 D

is
tr

ib
ut

io
n

Se
w

er
 S

ys
te

m
W

as
te

w
at

er
 T

re
at

m
en

t
Pu

bl
ic

 L
av

at
or

ie
s

So
lid

 W
as

te
 C

ol
le

ct
io

n&
 …

So
lid

 W
as

te
 T

re
at

m
en

t
Ve

ge
ta

bl
es

 &
 F

oo
d 

M
ar

ke
ts

Pu
bl

ic
 P

ar
ks

So
ci

al
 A

ss
is

ta
nc

e 
Pr

og
ra

m
s

Sp
or

t F
ac

ili
tie

s 
&

 C
ul

tu
re

Li
br

ar
ie

s
M

us
eu

m
s

Re
gu

la
tio

n 
Co

nt
ro

l &
 …

Ce
m

et
er

ie
s

Sc
ho

ol
s

H
ea

lth
 C

en
te

rs
Sl

au
gh

te
rh

ou
se

s
Fi

re
 F

ig
ht

in
g

Tr
an

si
t M

an
ag

em
en

t

مقارنة نصيب الفرد الواحد من النفقات التشغيلية وفق الخدمة في الضفة 
الغربية و غزة

فيما يتعلق بالبلديات غير المزودة لخدمة الكهرباء و المزودة لخدمة المياه فقط(  )

Operating Exp. 2008 -WB Operating Exp. 2008 - Gaza



 مواقف النقل العام و المحطات •

 لمياهامدادت ا •

 توزيع الكهرباء •

 شبكة الصرف الصحي •

 معالجة المياه العادمة •

 دورات المياه العامة •

 جمع النفايات الصلبة و طرحها •

 معالجة النفايات الصلبة •

 اسواق الخضراوات و المواد الغذائية •

 المواقف العامة للسيارات •

 برامج المساعدة االجتماعية •

 المنشئات الرياضية و الثقافية •

 المكتبات •

 المتاحف •

 ضبط التنظيم و الرقابة •

 المقابر •

 المدارس •

 المراكز الصحية •

 المسالخ •

 االطفائيات •

 ادارة النقل بالعبور •
 

 
 

وبإيجاز، بحثت األجزاء الواردة آنفاً المهام القانونية للبلديات مقابل التقديم الفعلي للخدمات 
 . البلدية



ذلك األهمية النسبية للخدمات من كما بحثت أيضاً التكرارات الفعلية في تقديم الخدمة، وك
 ). في كال األرقام المطلقة ونصيب الفرد(حيث النفقات البلدية الفعلية في كل خدمة 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقارنة للنفقات على الخدمات حسب حجم البلدية 
دمات غير أن التغطية الفعلية وجودة الخ. السكاني، وشملت الضفة الغربية وقطاع غزة

 . المقدمة تحتاج للدراسة الكتساب فهم أشمل االحتياجات الحالية
 . ويتناول الجزء القادم ويعالج موضوعات الجودة والتغطية للخدمات

 التغطية وجودة الخدمات البلدية المختارة  3-10
بالنظر إلى أن موضوع جودة الخدمات وتغطيتها يسوغ إجراء دراسة مستقلة ووافية، فأن 
هذا الجزء يحاول أن يقدم من خالله نظرة مختصرة عن الوضع الحالي لبعض الخدمات 

وتوضح النتائج التجريبية الحاجة إلى إجراء تحسينات أساسية في . البلدية األكثر أهمية
فعلى سبيل المثال، وفي مجال إمدادات المياه، . لدية األساسيةتغطية وجودة الخدمات الب
من شبكات إمداد المياه القائمة بحاجة ماسة وعاجلة %) 26,6(نجد أن ما يقرب من الربع 

%) 48,6(وفي الطرق الواقعة ضمن سلطة البلديات، نجد أن أقل من النصف . للصيانة
علق بجمع النفايات الصلبة، فإن أما فيما يت. من مجموع شبكات الطرق ليست معبدة

من المعدات والتجهيزات الالزمة فعلياً لهذا %) 46,5(البلديات لديها أقل من النصف 
من % 82ضف إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمدارس، فتملك البلديات ما يقرب من . الغرض

حتياجات يقدم قائمة كاملة بهذه اال 5والملحق رقم . الغرف الصفية التي تحتاجها المدارس
)
51F

 . بلدية 132لكل واحدة من البلديات البالغ عدها  )52
 إمدادات المياه

في الجدول (تم زيارة العديد من البلديات كجزء من إجراء هذه الدراسة، وقد أكدت النتائج 
فعلى سبيل المثال، فإن جميع . أن الوضع يتفاوت بشكل ملحوظ ما بين بلدية وأخرى) 25

 3.5لة بخدمة إمدادات المياه، ولكن هذه الخدمة متاحة لمدة األسرفي مدينة رفح موصو
 . ساعة يومياً فقط

                                                           

(تستند االحتياجات إلى دراسة المسح األساسي التي جرى تنفيذها خالل إعداد مشروع   )52( EMSRP أي ) 
باإلضافة إلى نماذج االستبيانات المسلمة للبلديات الستة التي  ،)الطارئة مشروع إعادة تأهيل خدمات البلديات(

  .2009 ،آذار/ بعثة البنك الدولي في شهر مارس قبل تمت زيارتها من 



% 75ساعة، ولكن  18وفي المقابل، نجد أن هذه الخدمة متاحة في مدينة خان يونس لمدة 
 . فقط من جميع األسر مغطاة فعلياً بهذه الخدمة

ل البعثة فقد كانت وبصفة عامة، وبالنسبة للبلديات الخمسة التي تمت زيارتها من قب
المسألة األساسية في التزود بالمياه واألكثر تردداً هو موضوع ساعات العمل أكثر من 

وكما تبين فإنه ليس هناك أي من البلديات التي تمت زيارتها . موضوع الربط بهذه الخدمة
ه كما أن المشكلة في ترشيد استهالك الميا. ساعة 24متصلة بخدمة التزود بالمياه لمدة 

تبدو أنها آخذة بالتفاقم نظراً للحاجة الماسة والعاجلة لعمل صيانة كافية لشبكات المياه 
 . لتقليص فقدان المياه

وكما ورد في قسم النفقات فإن موضوع إمدادات المياه يشكل إحدى الخدمات ذات 
دمة ، بلغت نسبة النفقات المتكررة على هذه الخ2008ففي عام . األولوية لمعظم البلديات

ما ) التي تقدم خدمة الطاقة الكهربائية والتي ال تقدم هذه الخدمة(للمجموعتين من البلديات 
 . من ميزانياتها التشغيلية على التوالي% 18,6و % 15,6يعادل 

  



 )25(الجدول رقم 
 جودة المياه التي تزود بها البلديات

 حاالت مختارة
إجمالي عدد  أ- البلدية

 األسر
إجمالي عدد  ب-

األسر التي 
 شملتها التغطية

النسبة  جـ-
 أ/ب

هل المياه  د-
صالحة للشرب 

 ؟ 

ساعات  هـ-
إمداد المياه 

 باليوم

نصيب الفرد  و-
 من االستهالك

للفرد / لتر  يوم/ ساعة  ال/ نعم  % العدد العدد
 الواحد

 ال ينطبق ال ينطبق نعم %96 480 495 عطارة 
 100-80 10-8 فقط% 80 %95 76000 80000 غزة

 100 8 نعم %99 21780 22000 جباليا

 85 18 نعم %75 24000 32000 خان يونس

 55 3,5 نعم %100 13803 13803 رفح

 . البلديات التي زارتها البعثة وكذلك االستباانة عن جودة الخدمات: المصدر
  :جمع النفايات الصلبة

البلديات التي تمت زيارتها في يتفاوت الوضع في هذه الخدمة أيضا بشكل ملحوظ عبر 
، في حين أن خدمة )21في الجدول (فعلى سبيل المثال . كل من غزة والضفة الغربية

من األسر % 75و % 69جمع القمامة تغطي كافة األسر في البيرة ومدينة غزة، نجد أن 
والمسألة الرئيسية في هذه الخدمة في . فقط مغطاة في خان يونس ورفح على التوالي

ظم البلديات التي تمت زيارتها، وعلى النقيض من خدمة إمداد المياه، تبدو مزيد من مع
وهذه النتيجة تبدو متساوقة مع حجة النقص الحاد . التغطية من التكرار في تقديم الخدمة

(في كل من قطع الغيار
52F

وبما أن النقص في . والتجهيزات الالزمة لتقديم هذه الخدمة )53
يكون على األقل من حيث المبدأ سببا اخر يضاف لتفسير التغطية الموظفين والعمال قد 

 . المتدنية للخدمة فقد تم تناول ودراسة هذه الحجة باختصار لتفسير ذلك
في خان يونس ) تعيينات الموظفين(وكما يبدو فأن مستوى نصيب الفرد الواحد من المالك 

والوسيط ) 2.7(الذي هو وهي أعلى من كال  المتوسط و) 5.07(وفي رفح ) 3.28(بلغ 
 . لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة) 2.36(

                                                           

 ،أن مسألة النقص في قطع الغيار ،تجدر اإلشارة إلى أنه عمليا في كل بلدية تمت زيادتها في قطاع غزة  )53(
ومن بين  .ة من المشكالت الخطيرة التي تواجهها الحكومات المحليةبرزت كواحد ،وكذلك تجهيزات التشغيل

الحاجة الماسة لطمر األراضي بطريقة هي   ،المعوقات األخرى التي أثيرت للوصول إلى تقديم خدمة أفضل
  .مناسبة



ويجدر بالذكر، أن مدينة رفح على وجه الخصوص، تستحوذ على أعلى مستويات تعيين 
وعلى هذا النحو، تظهر األدلة التجريبية . الموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 . و السبب في التغطية المتدنية للخدمةربما ليس ه) المالك(أن النقص في الموظفين 
أدناه النتائج عن مؤشرات التغطية للخدمة وجودتها والتي تم تطبيقها  26ويلخص الجدول 

كما أن مؤشرات أخرى . على هذه الحاالت القليلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
 . 5بلدية يمكن النظر إليها في الملحق رقم  132بخصوص 
 )26(جدول رقم 

 جودة خدمة جمع النفايات الصلبة
 حاالت مختارة

إجمالي عدد  -أ البلدية
 األسر

عدد األسر   -ب
 المغطاة

عدد أيام الجمع  د- أ/النسبة ب جـ-
 في األسبوع

كمية النفايات  هـ-
 الصلبة المجمعة

 أسبوع/طن أسبوع/يوم % العدد العدد
 غير متاح 6 %100 13742 13742 البيرة 

 غير متاح 5 %95 957 1005 بيرزيت
 غير متاح 3 %85 421 495 عطارة

 3850 7 %100 80000 80000 مدينة غزة

 800 7 %97.7 21500 22000 جباليا

 500 6 %69 22000 32000 خان يونس

 28 6 %75 10345 13803 رفح

 . البلديات التي زارتها البعثة باإلضافة إلى االستبيان حول جودة الخدمة: المصدر
 :الشوارعصيانة 

. توضح عملية توزيع هذه الخدمة التفاوت الواسع في تقديم الخدمة من بلدية إلى أخرى
وهذه االختالفات ربما تكون بسبب القدرات المالية واإلدارية والتي تكون مرتبطة عموما 

فعلى سبيل المثال، وفي مدينة غزة، كبرى المدن في . بحجم البلدية والعوامل األخرى
من شبكة المواصالت تتلقى صيانة % 30غزة فإن ما يقرب من الضفة الغربية وقطاع 

في قرية عطارة وهي واحدة من أصغر المناطق، فال , منتظمة، وعلى النقيض من ذلك
وفي الوقت ذاته، ففي بيرزيت والتي تستفيد، وسط عدد آخر، . يتوفر فيها صيانة منتظمة

المواصالت يتم صيانتها بانتظام  من الموارد البشرية العالية الكفاءة فإن نحو نصف شبكة
وبشكل عام، تبدو،وكما سيتم مناقشتها بشكل أوسع في باب ). 27انظر الجدول (

اإليرادات، فإن المسبب الرئيس للمستويات الدنيا من أعمال الصيانة للشوارع والطرق هو 
 . سوء األوضاع المالية



واحدة من األولويات في البنى  وكما تم تبيانه في باب النفقات، فإن الشوارع والطرق هي
التحتية المحلية، رغم أنها ال تزال محدودة إلى حد ما بسبب شح موارد اإليرادات الحالية 

ومن حيث نصيب الفرد الواحد، والذي سيتم . للبلديات لمواجهة هذه األنواع من النفقات
()خدمة الكهرباء(تحليله أدناه، فإن البلديات المزودة للخدمة

53F

شيقل  17.72ما يعادل تنفق  )54
 . شيقل إسرائيلي للبلديات التي ال توفر الخدمة 14.27إسرائيلي مقابل 

 )27(جدول رقم 
 نوعية شبكات طرق المواصالت

 حاالت مختارة
إجمالي عدد الكيلومترات من  أ- البلدية

 ) المعبدة وغير المعبدة(الطرق 
عدد الكيلومترات من العراق التي تمت صيانتها  ب-

 وارد ميزانية البلديات أو مصادر أخرىمن م
 أ/النسبة ب جـ-

 % كيلومتر كيلومتر
 19.7 28 142 البيرة 

 49 40 82 بيرزيت

 0 0 10 عطارة

 30 172 573 مدينة غزة

 8 5 60 جباليا

 3 11 360 خان يونس

 3.6 1.1 300 رفح

 . البلديات التي تم زيارتها من قبل البعثة وكذلك استبيان جودة الخدمة: المصدر
 : المدارس

من شأنها أن توضح الحالة النموذجية لبعض البلديات التي تقوم ) 28في الجدول (يبدو أن النتائج 
، بينما آخرين يمكنهم )مثل البيرة وبيزيت(بإجراء صيانة للمدارس الواقعة في أماكن بسط نفوذها 

رين ، في حين أن آخ)كما هو الحال في قرية عطارة(إجراء عمليات صيانة لثلث هذه المدارس 
) مثل جباليا وخان يونس(مثل أولئك في قطاع غزة ال تتوفر لديهم مسؤولية عن صيانة المدارس 

وأن معظم المدارس في قطاع غزة يتم صيانتها من قبل األمم المتحدة من خالل وكالة األنروا 
 ). وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(

وهذه النتائج تدعم . س يتم تنفيذ صيانتها من قبل السلطة الفلسطينيةوأن العديد من هذه المدار
. أهمية وضع معايير وطنية وآليات مالية مالئمة لضمان توفير فرص متكافئة عبر البلديات

ففرض الضرائب المحلية، مثل ضريبة التعليم، تعتمد على القاعدة االقتصادية المحلية والتي هي 
                                                           

«يعني بمصطلحي   )54( provider «و »  non-provider تقدم  في هذه الدراسة باإلشارة إلى البلديات التي» 
  .على التوالي ،ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وتلك التي



ضف إلى ذلك، أن ضريبة التعليم ليست متاحة . لحجم السكاني للبلديةعموما مرتبطة مباشرة مع ا
في معظم البلديات ألنه من المفترض أن تستند إلى المعلومات المتاحة عن ضريبة الممتلكات، 

 . ذات التغطية المحدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة
ارير حول بعض أشكال تقوم برفع تق%) 62.9(بلدية ما نسبته  83ويجدر بالذكر أن حوالي 

وهذه البلديات من ناحية عملية تساعد في . النفقات المتكررة، والتي تشمل أساسا صيانة المدارس
النفقات التشغيلية في قطاع التعليم، والتي من ناحية عملية أيضا تشتمل على استئجار أماكن لغايات 

 . والكتب واللوازم المدرسيةاألدراج، والسبورات، : التعليم ودفع أثمان وتكاليف مواد مثل
وبإيجاز، وكما يبدو، فإن بعض هذه المسائل المتعلقة بالمدارس ليست هي أعمال صيانة فحسب، 
وإنماهي أيضا تتعلق بشح موارد التمويل الالزمة للمدارس، ونقص الغرف الصفية، إضافة إلى 

وتبرز الحاجة إلى .ى المشكالت المرتبطة باالزدحام الطالبي في المدارس، وكذلك أمور أخر
 . مدارس وتقديم خدمات صيانة أفضل/موارد مالية إضافية لبناء غرف صفية

 )28(جدول رقم 
 جودة صيانة المدارس

 حاالت مختارة
عدد المدارس التي أجريت لها صيانة من ميزانية  ب- إجمالي عدد المدارس أ- البلدية

 البلدية أو من مصادر تمويل محلية
 ) أ/ب(النسبة  جـ-

 % العدد العدد 
 %100 11 11 البيرة

 %100 3 3 بيرزيت
 %33 1 3 عطارة
 %0 0 33 جباليا

 %0 0 86 خان يونس

 . البلديات التي تمت زيارتها من قبل البعثة وكذلك استبانة جودة الخدمات: المصدر
 : إنارة الشوارع

عندما يتعلق األمر بهذه، الخدمة فانه يكون من الصعب فك شيفرة أي نمط على اإلطالق حيث أن 
وتتراوح ). 29انظر الجدول (وعملياً، ال يتوفر أي نمط . التفاوت في التغطية عريض إلى حد ما

بته إلى ما نس)  في عطارة، والتي تعتبر بلدية صغيرة إلى حد ما%  (100تغطية الخدمة من نسبة 
. في خان يونس والتي تعتبر واحدة من كبريات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة% 7

وعلى العموم، فإن إنارة الشوارع والتي تم تحديدها سابقاً في قسم النفقات ليست واحدة من 
ة ، كانت النفقات التشغيلي2008فعلى سبيل المثال، وفي عام . األولويات في تقديم الخدمة البلدية



في هذه الخدمة ما بين البلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وتلك التي ال تقدم هذه 
ومن حيث . من الميزانية التشغيلية، على التوالي% 3,8و % 1الخدمة متدنية اذ تراوحت ما بين 

إلنفاق أكثر قليالً نصيب الفرد الواحد، تميل البلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية إلى ا
 3،6شيقل إسرائيلي و  4،39وبقيمة تبلغ : من تلك التي ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية

 . شيقل إسرائيلي على التوالي
  



 )29(جدول رقم 
 جودة إنارة الشوارع

 حاالت مختارة
ميزانية البلدية أو من مصادر عدد الكيلومترات التي جرى صيانتها من  ب- إجمالي عدد الكيلومترات أ- البلدية

 تمويل أخرى
 )أ/ب(النسبة  جـ -

 % كيلو متر كيلو متر
 30 1،2 4 البيرة

 27 5،2 19 بيرزيت

 100 7 7 عطارة

 50 122 245 مدينة غزة

 25 10 40 جباليا

 7،3 64 870 خان يونس

 .الخدمة البلديات التي تمت زيارتها من قبل البعثة وكذلك استبانة جودة: المصدر
 ): شبكات الصرف(أنظمة الصرف الصحي 

في حين يبدو أن البلديات ) شبكات صرف صحية(ال تملك كافة البلديات أنظمة صرف صحي 
الصغيرة تعتمد عموماً على خزانات الصرف الصحي والحفر االمتصاصية، كما هو الحال على 

في . سبيل المثال في كل من بلدية بيرزيت وعطارة، وكلتا هاتين البلدتين صغيرتين إلى حد ما
في المقابل، يبدو أنها تستخدم أنظمة ,ات األكبر، مثل مدينة غزة، وجباليا، ورفح حين أن البلدي
غير أنه يجب اإلشارة إلى أن مدن كبرى . بشكل اوسع) شبكات صرف صحية(صرف صحي 

مثل خان يونس، يظهر فيها استخدام لخزانات الصرف الصحي والحفر االمتصاصية من قبل أكثر 
 ). 30جدول رقم %) (65،5(وبنسبة تقرب من من نصف األسر القاطنة فيها 

 )30(جدول رقم 
 )شبكات الصرف(جودة أنظمة الصرف الصحي 

 حاالت مختارة
إجمالي عدد  أ- البلدية

 األسر
عدد األسر المربوطة  ب-

 بشبكات الصرف الصحي
عدد األسر المربوطة  د- )أ/ب(النسبة  جـ -

بخزانات الصرف الصحي 
 والحفر االمتصاصية

 ) %أ/د( النسبة

 العدد العدد % العدد العدد
 غير متاح غير متاح %91 12505 13742 البيرة

 %100 1005 %0 0 1005 بيرزيت
 %100 495 %0 0 495 عطارة

 %10 8000 %90 72000 80000 غزة
 %9 2000 %91 20000 22000 جباليا

 %65،50 21000 %34 11000 32000 خان يونس
 %21،40 2953 %79 10850 13803 رفح



 . البلديات التي تمت زيارتها من أجل هذه الدراسة وكذلك استبانة جودة الخدمة: المصدر
ويبدو أن النتائج الواردة أعاله تعزز هذه الحجة بأن البلديات ال تزال بحاجة إلى مبالغ كبيرة من 

الموارد المالية بهدف ردم الفجوات في البنى التحتية المادية من جهة وتحسين نوعية الخدمات 
 . المحلية من جهة أخرى

 قيود وفرص : كفاءة اإلنفاق 3-11
ومن . ل من شأنها التأثير على كفاءة اإلنفاق في عدد كبير من البلدياتربما هناك حالياً عدة عوام

 : بين هذه العوامل، والتي يجدر اإلشارة إلى بعض منها، وربما تشمل ما يلي
من البلديات صغيرة نسبياً اذ ال تتيح ألية من وفورات الحجم، وبخاصة ما بين % 20أن نحو ) 1(

 . نسمة 5000و  1000ام سكانية تتراوح ما بين تلك السبع وعشرين حكومة محلية بأحج
وهذه هي . الحقيقة أن عدد كبير من البلديات تعمل مع ما يعادل القيودالميسرة للميزانية ) 2(

الحالة وسط نحو ثمانية وخمسين بلدية تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وأن عدداً منها تتحمل 
 ). أي صافي اإلقراض(متأخرات كبيرة 

الحقيقة أن المحاسبة الحالية ونظام وضع الميزانيات لمعظم البلديات ال يوفر لها تكلفة الوحدة ) 3(
لذا يؤدي من الناحية العملية إلى استحالة تحديد . لتقديم الخدمة، وذلك للخدمات التي تقوم بتقديمها

 . فيما إذا كان مؤشر كفاءة اإلنفاق يتجه صعوداً أم هبوطاً
لسلطات البلدية أنه ليس بمقدورها تلبية مستويات الرواتب المتعلقة بكادرها تجادل بعض ا) 4(

وهذه تبدو الحالة بصفة خاصة بين عدد من تلك الحكومات . الوظيفي اعتماداً على ميزانياتها
المحلية في الطبقة السكانية األدنى، تلك التي اعتادت على المجالس القروية، بالنظر إلى أحجامها 

يزانياتها المحدودة، حيث أن بعض المهام المحلية والواجبات جرت العادة على أدائها الصغيرة وم
 . من قبل متطوعين من المجتمع

ومن جهة أخرى، هناك العديد من الفرص التي يمكنها أن تسهم في خفض كلفة الوحدة وتحقيق 
ز تقديم الخدمات من قبل وفر في التكاليف اإلدارية وبالتالي زيادة اإليرادات المحلية، وكذلك تعزي

 : ومن بين تلك الفرص التي يجدر اإلشارة بها. البلديات
مفهوم تحقيق اإلندماج ما بين البلديات الصغيرة مع بلديات أخرى بحيث تمكنها من تحقيق ) 1(

 . وفورات في تكاليف اإلدارة والعمليات، وكما يظهر أنه قد بدأت جهود ملموسة في هذا االتجاه



ع آلية منذ زمن لمجالس الخدمة المشتركة، ومن الواضح أن نتائج هذه الخبرة تم وض) 2(
مختلطة، غير أنه ونظراً إلى أن هذا المفهوم وعلى األقل من حيث المبدأ يعتبر أساساً سليماً، فإن 

 . تطبيقه بحد ذاته ربما قد يستدعي إجراء مراجعة عليه
كات عبر البلديات والتي قد تتيح لها اإلفادة من وبدالً من ذلك، فإن األشكال األخرى للشرا) 3(

 . بعض وفورات الحجم تستحق الدراسة
ربما يكون للشراكات ما بين القطاعين العام والخاص أن تصلح خياراً ما بين البلديات ) 4(

الكبيرة، والتي يمكن لمشاركة القطاع الخاص فيها أن يقدم حوافز أكبر للمشاركة في تقديم الخدمة 
 و . ليةالمح

يكون وما زال للمرافق اإلقليمية أو المناطق الخاصة التي تلعب دوراً في تقديم الخدمات ) 5(
 . المتخصصة أن تكون خياراً في تقديم الخدمات المحلية

وبخاصة من خالل فرض (عالوة على ذلك، فإنه تقوية كل من األداء المالي للحكومات الخاصة 
كذلك تطوير القدرات المؤسساتية الالزمة إلدارة كلفة الوحدة في ، و)قيود قاسية على ميزانياتها

 . الميزانية ومحاسبة التكاليف، يتوقع لها أن تعزز كفاءة اإلنفاق وتقديم الخدمة
وأخيراً، يجب إيالء العناية والنظر إلى برامج الهيكلة المالية في البلديات من أجل تسهيل عملية 

حاجة إلى السير بعيداً عن القيود الميسرة للميزانيات والتقدم تجاه تحول تلك البلديات التي باتت ب
 . انضباط مالي محلي أكبر

  



 استنتاجات 3-12
فهي تشتمل . إن وظائف ومهام الحكومة المحلية، كما ينص عليها القانون، ذات شمولية إلى حد ما

مهمة ووظيفة  28وقد حدد نص القانون نحو . على معظم الخدمات التي تعتبر خدمات بلدية
وهذه بالحقيقة تبدو أنها . مختلفة، إال أنه غامض من حيث أي منها مطلوبة وأي منها اختيارية

تعمل على فضح المسؤولية في تقديم بعض الخدمات وفي الممارسة العملية، وبأية طريقة، فإن 
 12إلى  6المحلية تحدد بعض المستوى لإلنفاق ليتراوح ما بين ) السلطات(معظم الحكومات 

 . خدمة فقط
واستنادا إلى التصنيف الذي وضعته البلديات حسب الحجم السكاني وعدد الخدمات المقدمة، فإن 

خدمة، ومع هذا فإن معظم  12إلى  6معظم البلديات تقع في المجموعة تلك التي توفر ما بين 
وهي تشمل . فقطالميزانيات التشغيلية لقطاع البلديات ككل، مخصصة لنحو خمس أو ست خدمات 

) 5(الشوارع ) 4(جمع النفايات الصلبة ) 3(المياه ) 2(الطاقة الكهربائية ) 1: (بشكل أساسي
 . إنارة الشوارع) 6(الطرق 

فالكهرباء هي النفقة الكبرى . ومع ذلك،  ليست جميع البلديات توفر هذه الخدمات األساسية الستة
بلدية هي في الحقيقة مسؤولة على  58كن نحو في قطاع البلديات، ول) مصدر إيراد(وكذلك هي 

ومع هذا، فإن نمط تقديم الخدمة ما بين المزودين لخدمة الكهرباء وغير . توزيع الطاقة الكهربائية
المزودين لها هي من الناحية النسبية متشابهة جدا، فالبلديات التي توفر خدمة توزيع الطاقة 

، تميل إلى اإلنفاق أكثر من )تحت قيود ميزانية ميسرةوالتي يمكن وصفها بأن تعمل (الكهربائية 
، من تلك )مثل المياه، الشوارع والطرق(حيث نصيب الفرد الواحد في معظم الخدمات العامة 

ضف إلى ذلك، فقد بينت النتائج أن المدن الكبرى . البلديات التي ال توفر خدمة توزيع الكهرباء
الصغيرة، والتي قد ) السلطات(فرد الواحد من الحكومات تنفق أكثر بكثير من حيث أرقام نصيب ال

توحي بأن تقديم الخدمة في المدن الكبرى عادة ما تكون أفضل من مثيالتها في البلديات والقرى 
ليس ) عدد الموظفين(وبناء على ما ورد أعاله، وبالنظر إلى أن الزيادة في المالك . الصغيرة

 . الحجم ربما تفضل األماكن الحضرية الكبيرة متركزا في المدن الكبرى وأن وفورات
لديها قدرات أكبر في توفير ) البلديات(وتوحي هذه النتائج مجتمعة بأن تلك المدن الكبيرة 

وهذا االستنتاج يدعم سياسة السلطة الفلسطينية حول إجراء . الخدمات، مقابل الصغيرة منها
رى لإلفادة من أية وفورات حجم محتملة في عمليات االندماج وكذلك أية وسائل وطرق معادلة أخ

ورغم أن النتائج توحي بأن البلديات الكبرى تملك قدرات أكبر في تقديم مزيد من . تقديم الخدمة



، إال أنه ليس هناك ثمة عالقة )الصغيرة) السلطات(الحكومات (الخدمات من تلك األصغر حجما 
عالوة على ذلك، تبين النظرة العامة الموجزة  .خطية ما بين عدد الخدمات المقدمة وحجم البلدية

عن الخدمات المشمولة بالتغطية وجودتها وجود فجوات كبيرة في تقديم الخدمة واختالف واسع 
وهذا االستنتاج يؤكد الجدل حول معظم البلديات التي هي بحاجة إلى . إلى حد ما عبر البلديات

لتمكن من سد الثغرات الحالية في البنى التحتية حشد مزيد من الموارد المالية المحلية من أجل ا
 . الملموسة وتحسين نوعية الخدمات المحلية األساسية المقدمة

وتؤكد األدلة التجريبية هذه الفرضية بأن البلديات في قطاع غزة هي أسوأ حاال من الحكومات 
حيث أن نصيب الفرد الواحد من النفقات الناشئة عن تقديم . المحلية في الضفة الغربية) السلطات(

ر فيما ، هو أقل من ذلك بكثي)مثل إمدادات المياه وجمع النفايات الصلبة(الخدمات األكثر شيوعا 
يتعلق بالبلديات التي تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية والبلديات التي ال تقدم هذه الخدمة من 

الضفة الغربية، كما بينت النتائج أيضا بأن بلديات قطاع غزة تخصص نسبة قليلة جدا من 
قطاع غزة، مقابل في % 4أي ما نسبته (األشغال العامة /ميزانياتها البلدية تجاه النفقات الرأسمالية

 ). في الضفة الغربية% 16
ومن ناحية أخرى، تميل البلديات في قطاع غزة إلى إنفاق المزيد من ميزانياتها المتكررة في 

في قطاع غزة مقابل % 25ما نسبته (األنشطة اإلدارية العامة من البلديات في الضفة الغربية 
 ). في الضفة الغربية% 14

ع غزة من الرواتب واألجور أكبر من مثيالتها في الضفة الغربية هذا وأن حصة بلديات قطا
 ). على التوالي% 75مقابل % 85حيث بلغت النسبة (

وبالحقيقة، فإن مستوى متوسط تعيينات الموظفين في بلديات قطاع غزة أعلى من تلك البلديات 
موظف  2.4لقطاع غزة مقابل  2.9(التي ال تقدم خدمة توزيع الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية 

ية وتوحي األدلة التجريبية أيضا أنه ليس هناك ثمة عالقة خط). لكل ألف مواطن للضفة الغربية
قائمة ما بين عدد موظفي البلديات والحجم السكاني للبلديات، بحيث أن العدد األكبر النسبي 

 . للموظفين ال يمكن أن يعزى إلى األماكن الحضرية الكبيرة نسبيا في قطاع غزة
ومما يجدر ذكره أن الفصل القادم يركز على مصادر اإليرادات للبلديات المتاحة حاليا لوحدات 

بعد ذلك، تم . المحلية لتمويل الخدمات التي تعتبر مسؤولة عنها قانونيا) السلطات(الحكومات 
أي (معالجة دراسة تحليلية حول تمويل الخدمات األساسية، مع توجيه عناية خاصة إزاء التوازن 

 . ما بين اإلنفاق الفعلي وتحصيل اإليرادات) االستدامة المالية



ث المشكالت واآلثار ذات الصلة ووضع التوصيات المطابقة واستنادا إلى هذه النتائج، سيتم بح
 . لها

كما أن الجزء القادم سيدرس مصادر اإليرادات المتاحة للبلديات واإليرادات الفعلية المحصلة من 
 . تلك المصادر من أجل تمويل الخدمات البلدية الحالية

 اإليرادات): 4(الفصل 
ة حاليا للبلديات من أجل تمويل الخدمات والتي يحق يدرس هذا الفصل مصادر اإليرادات المتاح

(لهذه البلديات بموجب القانون أن تتولى القيام بها
54F

حيث يتناول الجزء األول وصف هذه . )55
المصادر من اإليرادات وأساسها القانوني، بينما يتناول الجزء الثاني اإلبالغ ورفع تقارير عن تلك 

وبالنظر إلى أن مصادر . كثر أهمية في الممارسة العمليةالمصادر من اإليرادات التي تعتبر أ
اإليرادات المختلفة قد تم تحديدها من خالل قوانين مختلفة، فإنه يمكن للسلطة الفلسطينية فقط أن 

 . تجري تعديال أو تغييرا على مثل هذه القوانين
 تحويل مصادر اإليرادات 4-1

 : ن ما يليتتكون المصادر الرئيسية إليرادات البلديات م
، التحويالت )أي إيرادات المتأتية من المرافق أو المؤسسات(الرسوم، الضرائب، رسوم المستخدم 

هذا وأن معظم مصادر . من السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الغرامات التي تفرضها البلديات
في حين أن  اإليرادات في الضفة الغربية نشأت وما زالت تعمل بموجب قوانين أردنية قديمة،
 . األساس القانوني إليرادات البلديات في قطاع غزة يعتمد على القوانين المصرية

 : وفيما يلي المالمح الرئيسة لهذه المصادر من اإليرادات والموصوفة أدناه
 : الرسوم

 : تتضمن الرسوم الرئيسة ما يلي
 . رسوم الحرف والصناعات )1(

 . رسوم المهن والصناعات )2(

 . راماترسوم النقل والغ )3(

 . رسوم رخص البناء )4(
                                                           

أنه يجب على «ينص  ، حيثمن ناحيةهو قانون ملتبس » ليةقانون المجالس المح«تجدر اإلشارة إلى أن )55(
أن المجلس المحلي مفوض  ، أقر أيضابينما في ذات الفقرة ،الهيئة المحلية أن تتولى المهام والوظائف التالية

وفي الممارسة العملية فإن معظم المهام والوظائف يبدو أنها تعمل أكثر كأنه  .بأن يتولى هذه المسؤوليات
.»مسؤولية قانونية«بدال من أن تكون » خيار قانوني«  



 . رسوم األسواق العامة )5(

 ).اللوحات اإلعالنية(رسوم الالفتات  )6(
وتتضمن هذه األنواع من اإليرادات رسوم المياه، والكهرباء والتي بغرض هذه الدراسة قد تم 

 . تصنيفها ودراستها تحت قسم رسوم المستخدم
ومثال على ذلك، الحرف، المهن، (للضريبة وفي بعض الحاالت، فإن بعض الرسوم تكون مماثلة 

ومثال على ذلك، تصاريح البناء، (، وفي أمور أخرى تكون الرسوم مماثلة لشراء حق )الصناعة
 . )55F56( )، وأسواق المواد الغذائية)اللوحات اإلعالنية(الالفتات 

 : رسوم الحرف والصناعات) 1(
(وبموجب القانون األردني 1953منذ عام 

56F

المطبق على الحرف والصناعات، تم تفويض  )57
المجالس المحلية بتحصيل الرسوم ضمن نطاق سلطاتهم إضافة إلى منحهم االستقاللية بالتصرف 

فقد تم في بداية األمر إقرار وتثبيت الرسوم الواردة في . بمخصصات إيراداتهم ضمن ميزانياتهم
س التشريعي السلطة الفلسطينية وذلك قبل أن القانون وأن أية تعديالت عليها تقتضي مصادقة المجل

وكما يظهر فإن القانون الساري المفعول على . تتمكن الرسوم الجديدة من دخول حيز التنفيذ
الحرف والصناعات يمكن إصالحه وتعديله فقط من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني بدون 

، في ضوء تعطل أعمال وأنشطة الحاجة إلى عرضه على المجلس التشريعي، خالل هذه المدة
 . المجلس التشريعي

المحلية ال تملك استقاللية لتغيير الرسوم ) السلطات(وفي الممارسة العملية، وبما أن الحكومات 
 . فإن ذلك من شأنه أن يشكل قيودا قانونية على السلطة البلدية لزيادة إيراداتها

ت المختلفة مع بعض الصالحيات المحددة أدناه ملخصا للمؤسسا) 31(هذا، ويقدم الجدول رقم 
 . المخولة بها على معظم مصادر الواردات الخاصة بالبلديات

 : رسوم المهن والصناعات) 2(
(أقر القانون األردني

57F

وهذه الرسوم صغيرة إلى حد ما . أصال لهذه الرسوم 1966النافذ في عام  )58
غير . فة، وحجم الصناعة ومكان وجودهاوكثيرة العدد بما أنها تختلف حسب طبيعة العمل، والحر

أن النظام يخضع حاليا لإلعداد من قبل وزارة المالية والتي ستقوم بدورها بتوحيد رسوم المهن 
                                                           

نابعة ) مستخدمين أو رسوم(ية من أسواق المواد الغذائية وكأنها بدالت إيجار ينبغي تصنيف اإليرادات المتأت )56(
.من أمالك البلدية  

  .1953لسنة  ،16القانون األردني على الحرف والمهن رقم  )57(
  .1966لسنة  ،89القانون األردني حول المهن والصناعات رقم  )58(



. والصناعات مع رسوم الحرف والصناعات، بالنظر إلى وجود بعض التداخل في هذين القانونين
المهن والصناعات لتلك المجالس  وبموجب هذا التنظيم سيتم إناطة وتمويل مهمة تحصيل رسوم

 . المحلية الصغيرة والتي ال تزال وزارة المالية تحصل منها هذه الرسوم
وتجدر المالحظة إلى أن البلديات تملك االستقاللية التامة فيما يتعلق بتخصيص وتوزيع هذه 

 . اإليرادات
لقيمة النهائية لهذه الرسوم هذا وبالرغم من تماثلها مع رسوم الحرف، إال أن السلطة التي تحدد ا

هي من حيث المبدأ تخضع لوزارة الحكم المحلي الفلسطيني، بما أنه يقتضي المصادقة عليها قبل 
وكما . المحلية من تطبيق الرسوم المقترحة على مجالسها المحلية) السلطات(أن تتمكن الحكومات 

المحلي الفلسطيني دون أن يمر من  ورد أعاله، فإنه يمكن فقط تعديل الرسوم من قبل وزارة الحكم
المحلية ) السلطات(من هنا، تواجه الحكومات . خالل المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية

بالممارسة العملية ذات القيود القانونية لزيادة إيراداتها من هذا المصدر دون الحصول على موافقة 
 . الحكومة المركزية على ذلك

 : الغراماترسوم النقل و) 3(
وتبعا لقانون النقل، للوحدات ) 1997(لسنة ) 1(من قانون المجالس المحلية رقم ) 25(تجيز المادة 

من الرسوم المتأتية من رسوم % 50الحكومية المحلية بأن تتلقى من وزارة المالية ما ال يقل عن 
من مناطق والمخالفات المرورية المحصلة ض) تسجيل المركبات/ أي رسوم ترخيص(النقل 
 . نفوذها

إلى ذلك، فإن هذا المورد يعمل كنوع من نظام تقاسم اإليرادات ما بين الحكومة المركزية من جهة 
وتضطلع وزارة النقل بعملية تحصيل رسوم . المحلية من جهة أخرى) السلطات(والحكومات 

ن الكيانين ويقوم هذي. ترخيص المركبات، بينما يجري تحصيل الغرامات من قبل رجال الشرطة
من هذه % 50بتحويل العائدات إلى وزارة المالية، وبدورها تكون مسؤولة عن استبقاء ما نسبته 

% 45صافي (اإليرادات لحساب السلطة الفلسطينية، في حين أنها تقوم بتحويل النصف اآلخر 
 . كرسم إدارة% 5إلى المجالس المحلية ـ بعد اقتطاع ما نسبته ) منها

  



 )31(جدول رقم 
 المؤسسات التي لديها صالحية على مصادر اإليرادات البلدية

إقرار مصدر اإليراد  مصدر اإليراد 
*** 

 توزيع اإليراد تحصيل اإليراد المصادقة على الرسم وضع الرسم

 - - - - - :الضرائب 
 /السلطة الفلسطينية ضريبة الممتلكات 1

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

السلطة 
 الفلسطينية

وزارة / المحلية) السلطة(الحكومة  وزارة المالية وزارة المالية
 المالية

/ السلطة الفلسطينية ضريبة التعليم 2
) السلطة(وزارة الحكم 

 المحلية

السلطة 
 الفلسطينية

) السلطة(الحكومة  وزارة المالية
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

/ ضريبة المسقفات 3
 القرى

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(الحكومة  وزارة المالية
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

 - - - - - رسوم المستخدمين 
الحكومة  السلطة الفلسطينية الطاقة الكهربائية 1

) السلطة(
 المحلية

) السلطة(الحكومة  سلطة الطاقة الفلسطينية
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

الحكومة  السلطة الفلسطينية إمدادات المياه 2
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(الحكومة  سلطة المياه الفلسطينية
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

الحكومة  السلطة الفلسطينية جمع القمامة 3
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(وزارة الحكومة 
 المحلية

 )السلطة(الحكومة 
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

شبكات الصرف  4
 الصحي

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(الحكومة  سلطة المياه الفلسطينية
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

الحكومة  السلطة الفلسطينية المسالخ 5
) السلطة(

 المحلية

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

) السلطة(الحكومة 
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

الحكومة  السلطة الفلسطينية األسواق العامة 6
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(الحكومة  المجلس المحلي
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

 - - - - - :الرسوم 
الحكومة  السلطة الفلسطينية *رخص البناء 1

) السلطة(
 المحلية

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

) السلطة(الحكومة 
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

السلطة  السلطة الفلسطينية **رسوم النقل 2
 الفلسطينية

وزارة الحكم المحلي 
مجلس / الفلسطيني
 الوزراء

/ وزارة الحكم المحلي الفلسطيني الشرطة/ وزارة النقل 
 الحكومة المحلية/ مجلس الوزراء 

رسوم الملكية  3
 العامة

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

مجلس /وزارة الحكم المحلي الشرطة/وزارة النقل
 المحلية) السلطة(الحكومة /الوزراء

رسوم المهن  4
 والصناعات

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

) السلطة(الحكومة 
 وزارة المالية/المحلية

) السلطة(الحكومة 
 وزارة المالية/المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 



رسوم الحرف  5
 والصناعات

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

) السلطة(الحكومة 
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

رسوم الالفتات  6
 ) إعالنيةلوحات (

الحكومة  السلطة الفلسطينية
) السلطة(

 المحلية

وزارة الحكم المحلي 
 الفلسطيني

) السلطة(الحكومة 
 المحلية

 المحلية) السلطة(الحكومة 

وزارة ( MOLG، )المحلية) السلطة(الحكومة ( LG، )السلطة الفلسطينية(  PA: مفتاح الرموز
، )مجلس الوزراء( COM، )الشرطة( P، )وزارة النقل( MOT، )الحكم المحلي الفلسطيني

MOF )وزارة المالية( ،LC )المجالس المحلية( ،PWA )سلطة المياه الفلسطينية( ،PEA ) سلطة
ويشار إليها بمعنى رسوم ** ويشار إليها أيضا بمعنى رخص اإلنشاءات، ). * الطاقة الفلسطينية
ر اإليرادات هذه قد أقرت باألصل ضمن القوانين رغم أن عددا من مصاد. *** تسجيل المركبات

األردنية والمصرية، إال أنه أصبح هذا الحق حكرا على السلطة الفلسطينية باإلبقاء عليها، 
 .اصالحها او الغائها

(ويجدر بالذكر أن أي توزيع إضافي آخر
58F

يقرره مجلس الوزراء % 50من وزارة المالية بنسبة  )59
وزارة الحكم المحلي لفلسطيني  وال تملك البلديات أية رقابة على  بناء على توصيات مقدمة من

وطبقاً للقانون، يلزم وزارة المالية الفلسطينية أن تأخذ بعين . اإليرادات المتأتية من هذا المصدر
وهذه المعايير تتضمن ما ) التوزيعات(االعتبار خمسة معايير التخاذ قرار حول هذه التخصيصات 

 : يلي
) السلطة(أهمية الحكومة ) 3(حصة أو نسبة مساهمتها بالصندوق المالي، ) 2(ن، السكا) 1(

االحتياجات ) 5(أية مسؤوليات تقع خارج تلك ويمليها القانون، وأخيراً ) 4(المحلية كمركز، 
 . المحددة في خطة التنمية تصادق عليها الوزارة

مبادرة صادرة عن وزارة الحكم  وتجدر اإلشارة إلى أنه فيما يتعلق برسوم النقل هذه، هناك
المحلي الفلسطيني تسعى من خاللها إلى إصالح النظام الحالي المعمول به وذلك بتحويل ما نسبته 

 . باعتبارها رسوم إدارة% 10من هذه الرسوم واقتطاع % 90
 : اإلنشاءات) رخص(رسوم تصاريح ) 4(

(يقوم النظام 
59F

بشأن تنظيم المدن، البلديات، والمباني لسنة الحالي استناداً إلى القانون األردني  )60
المحلية بجباية هذا النوع من ) السلطة(، والذي يمنح بمقتضاه الصالحية لوحدات الحكومة )1966(

وتعتمد قرارات إصدار تصاريح البناء بشكل تام تقريباً على تقسيمات المناطق في . الرسوم
                                                           

  .من قانون المجالس المحلية) 26(المادة  )59(
  .1996لسنة  ،شاءات الموحدةبرسوم رخص اإلن م وزارة الحكم المحلي الفلسطيني المتعلقتنظي )60(



. ريح البناء، يجب أن يكون للبلدية خريطة للبلدةلذا، ومن أجل التمكن من جمع تصا. خريطة البلدة
وتكون هذه البلديات بعد ذلك ملزمة بتقديم تصريح للبناء عندما يكون العرض أو العطاء متوافق 

 . مع خطة المدينة، ويرفض العرض أو العطاء عندما يكون مخالفاً لخطة المدينة
ة التابعة لوزارة الحكم المحلي الفلسطيني هذا، وفي غياب خطة بلدية للمدينة، تكون مكاتب المقاطع

وبالتنسيق مع مكتب وزارة المالية مسؤولة عن معالجة الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح 
إالّ أنه يمكن للحكومات . غير أن البلديات ال تملك صالحية بتحديد رسوم تصاريح للبناء. للبناء

ط، إالّ أنه في نهاية المطاف تكون السلطة المحلية أن تقترح مثل هذه الرسوم فق) السلطات(
وبالتالي، . القانونية لوزارة الحكم  المحلي الفلسطيني التخاذ قرار حول المصادقة على الرسوم

يكون هذا بمثابة مصدر إيراد آخر والتي تواجه البلديات فيه قيوداً قانونية تحدد االستقاللية المالية 
 . لهذه البلديات

 : العامة رسوم األسواق) 5(
واعتماداً ). 1997(لسنة ) 1(من قانون المجالس المحلية رقم ) 15(تستند هذه الرسوم إلى المادة 

المحلية تأسيس وتشغيل أسواق عامة وتحصيل ) السلطات(على هذا القانون، يجوز للحكومات 
المحلية في هذه الحالة ) السلطات(ومع ذلك، تحتاج الحكومات . رسوم استنادا الى مراسيمها

أو لتوخي مزيداً من (فهذه الرسوم . صة أيضاً لمصادقة وزارة الحكم المحلي الفلسطيني عليهاالخا
(تتم جبايتها من المؤجرين ). الدقة رسوم المستخدمين أو بدالت اإليجار

60F

للمساحات التجارية  )61
وعلى هذا النحو، ال تملك الحكومات . الكائنة في أسواق الفواكة والخضار التابعة للبلديات

المحلية االستقاللية المالية لضمان أن الرسوم قد تم تحديدها في مستوى يغطي تكاليف ) السلطات(
وتتناول هذه الورقة بعض من التأثيرات على التوازن ما بين . التشغيل والصيانة لألسواق العامة

اللية المالية، اإليرادات والتكاليف لهذه الخدمة المحددة والتي يمكن أن تعزى لهذا النقص من االستق
 . وسط عوامل ممكنة أخرى

 )اللوحات اإلعالنية(رسوم الالفتات ) 4(
لسنة  1من قانون المجالس المحلية رقم  15تستند هذه الرسوم إلى الوظائف الراسخة في المادة 

 . المحلية بتنظيم اللوحات اإلعالنية والتجارية) السلطات(والتي بموجبها تخول الحكومات ) 1997(
اللوحات (نحو مماثل لكافة الرسوم الموصوفة أعاله، يقتضي تعديل رسوم الالفتات  وعلى

فالقانون األردني والذي . مصادقة وزارة الحكم المحلي الفلسطيني على ذلك) اإلعالنية والتجارية

                                                           

  .1953لسنة  ،62القانون األردني على المؤجرين والمستأجرين رقم  )61(



) 1997(لسنة ) 1(جرى تعديله بموجب تنظيمات جديدة استناداً إلى قانون المجالس المحلية رقم 
فاإليراد ). شيقل 132ما يعادل (ديناراً لكل متراً مربعاً  25أ، يحدد سقفاً من 15والمادة  2ة الماد(

المتأتي من هذه الرسوم عادة ما تكون كبيرة، وفي البلديات الكبرى يمكن وصفها على أنها نشاط 
تكون وبإيجاز فإن حشد هذه اإليرادات المحلية والمتأتية من الرسوم يمكن أن . اقتصادي كبير

مقيدة بسبب مركزية صالحية المصادقة واناطتها بوزارة الحكم المحلي الفلسطيني، بدالً من أن 
وعادة ما يكون للسلطاات المحلية فهم أفضل لها أكثر . تكون ال مركزية ومفوضة للمجالس المحلية

عبئة اإليرادات االقتصادية الفريدة، وكذلك واإلمكانيات الفعلية لحشد وت –من األحوال االجتماعية 
 . المحلية

وعالوة على ذلك وليس أقلها أهمية فإن مركزية صالحية إيرادات البلديات قد تؤدي إلى تحديد 
مدعومة (وتقليص بعض السلطات القضائية لمطابقة أفضليات السكان المقيمين المحليين 

نت هذه هي الحالة، وإذا كا. ، مع العرض المماثل للحاجيات والخدمات العامة)باستعدادهم للدفع
 . عندئذ سيشتمل نظام اإليرادات على كفاءة اقتصادية

ينبغي على المرء أن يستفهم فيما إذا أن "ويجدر بالذكر أن الدراسات السابقة اشتملت على جدال 
، بما أنه كثيراً "ضرائب إزعاج"هذه الرسوم البسيطة بحدها األدنى هي أي شيء أكثر من كونها 

مثلما سيتم توثيقها في هذا (دات التي تم جمعها بهذه الرسوم والضرائب الثانوية ما تكون اإليرا
(" ال تبرر تكاليف اإلدارة واالمتثال المفروضة على السكان المقيمين المحليين) الفصل

61F

62( . 
 رسوم المستخدمين

، وكما ذكر أعاله، تشتمل هذه الرسوم على تلك التي يدفعها المشتركون في خدمات الكهرباء
ومن األهمية بمكان التفريق . والمياه، وجمع النفايات الصلبة، باإلضافة إلى خدمات محلية أخرى

ما بين هذه الرسوم وتلك المتأتية من الرسوم البلدية، بما أن المشتركين يشترون الخدمات والتي 
موماً على في حين أن دفع معظم الرسوم البلدية النموذجية ال تنطوي ع(تفيد أسرهم بشكل مباشر 

 ). شراء الحاجيات أو خدمات األسر
ويجدر بالذكر أن  رسوم المستخدمين الكافية أو الرسوم التعرفية يتوقع لها أن تغطي تكلفة توفير 

ورغم ذلك، وحسب ما أشير إليه في فصل . الخدمة على األقل من أجل ضمان استدامتها المالية

                                                           

 ،برنامج دعم إصالح الحكومة المحلية .برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني/ برنامج األمم المتحدة للتنمية  )62(
  .99التقرير التشخيصي صفحة رقم  :المرحلة األولى



الممكن إحداثها في تقدير كلفة وحدة الخدمات  النفقات، فإن التحسينات الجوهرية ما زال من
 . البلدية

إن المؤسسات المختلفة . أيضاً، من األهمية بالطبع أن تتمكن البلديات من تطبيق التعرفة المطابقة
التي تملك صالحية إقرار رسوم المستخدمين، وتحديد أسعارها، والمصادقة على مثل هذه الرسوم، 

ماها، واتخاذ قرارات حول تخصيص وتوزيع اإليرادات المتماثلة قد استصدار الفواتير وتحصيل قي
 . الوارد آنفاً) 26(تم إيجازها في الجدول رقم 

 الكهرباء) 1(
بلدية تقوم حالياً بتقديم  58يتم في الضفة الغربية تحصيل أثمان توزيع الطاقة الكهربائية من قبل 

بتوزيع ما ) جيدكو(يع الطاقة الكهربائية أما في قطاع غزة تقوم شركة غزة لتوز. هذه الخدمة
من الطاقة الكهربائية، في حين تقوم محطة كهرباء غزة بإمداد النسبة المتبقية والبالغة % 60نسبته 

 . ولذلك ال تشكل أثمان الكهرباء مصدر إيراد بالنسبة لبلديات غزة% 40
نياً بأن تطلب المصادقة على المحلية التي توفر هذه الخدمة قانو) السلطات(وتطالب الحكومات 

التعرفات من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حيث يقوم األخير بدراسة الطلبات المقدمة له ورفع 
(التوصيات المطالبة لسلطة الطاقة والموارد الوطنية الفلسطينية والتي بدورها تصدر الموافقة 

62F

63( 
لغ فواتير الطاقة الكهربائية وكذلك على أن تتمتع البلديات باستقاللية كاملة في تحصيل مبا

(واستناداً إلى نتائج الدراسات . تخصيص وتوزيع اإليرادات المتحققة من أثمان الكهرباء
63F

حول  )64
أسباب متأخرات الكهرباء، فقد اتضح أن التعرفة المعمول فيها ال تشكل لدرجة كبيرة قيوداً في 

 . تحصيل فواتير المبيعات بالتجزئة حشد وتعبئة اإليرادات المحلية، بل عدم الكفاءة في
ويتفاقم الوضع ألبعد من ذلك بسبب تسريب وتحويل حصة كبيرة من إيرادات الكهرباء بغرض 

في حين يتم تنفيذ دفعات جزئية فقط أو حتى ال يتم تنفيذ أية دفعات  –تمويل نفقات بلدية أخرى 
إلى ذلك، فإن معظم البلديات التي توفر خدمة توزيع الكهرباء، في . لشركة الكهرباء اإلسرائيلية

) المعادل(أي المرادف (لقيود الميزانية الميسرة ) المعادل(الممارسة العملية، تستفيد من المرادف 
 ). ر المباشرة المقدمة من قبل الحكومة المركزيةللمعونات غي

 

                                                           

  .ب15المادة رقم  ،1997 ،لسنة 1قانون المجالس المحلية رقم  )63(
األسباب الرئيسية لمتأخرات كهرباء البلديات واألثر المالي  :صندوق تنمية البلديات .هرناندو ،غاوزون )64(

  .2009 ،كانون ثاني/ يناير  28 .الضفة الغربية وغزة ،رام اهللا .المتوقع لتحويل خدمة الكهرباء



 : المياه) 2( 
بلديات تقوم حالياً  106يتم تحصيل أثمان إمدادات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل 

بتقديم بعض أشكال الخدمة إما من قبلها مباشرة أو في وقت واحد مع مزودين آخرين للخدمة 
وتجدر اإلشارة إلى أن تعرفة . مختلفة ضمن منطقة نفود البلدياتيعملون في مجتمعات محلية 

) PWA(أثمان المياه يقتضي المصادقة عليها من قبل المجالس المحلية وسلطة المياه الفلسطينية 
)
64F

65( . 
غير أنه، وعلى نحو مماثل لقطاع الكهرباء، فإن تعبئة وحشد اإليرادات والتي تقيد تغطية تكاليف 

ة ال تبرز عموما من هيكل التعرفة، ولكن أساسا من عدم كفاءات تحصيل التشغيل والصيان
اإليرادات، والناجمة عن الملحقات اإلضافية في النظام، وضعف إنفاذ النظام، إضافة إلى عوامل 

 . حاسمة أخرى، مثل ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض مستويات الدخل
يتدبرون أمورهم من خالل عدم «) دمات العامةومؤسسات الخ(وتجدر المالحظة إلى أن البلديات 

(» الدفع عن المياه السائبة الموردة لهم من خالل شركة ميكوروت أو سلطة المياه الفلسطينية
65F

66( . 
ومع ذلك، وفيما يتعلق باآلبار التابعة للبلديات والتي استدامتها المالية المتعلقة بالخدمة ال يمكن 

وهذا من . خرى، فإنه ينبغي مواجتها مباشرة من قبل البلديةتمريرها ونقلها إلى المؤسسات األ
شأنه أن يقلص احتماالت استخدام هذا المصدر من اإليرادات وكأنه قيد ميسر للميزانية، خالفا 

 . من اإليرادات المتأتية من الكهرباء% 38للحقيقة أن اإليراد المتحقق عن المياه يعادل ما نسبته 
 
 : جمع القمامة) 3(

بلدية  120تحصيل رسوم جمع القمامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل حوالي  يتم
بينما أربعة بلديات أبلغت عن عدم تقديمها لهذه الخدمة، وال توجد أية جهة . تقدم هذه الخدمة

 . أخرى
دمات مجلس خ 28بلدية المتبقية، فإن هذه الخدمة تشكل مورد إيراد لنحو  28أما فيما يتعلق بـ 

وتحتاج تعرفة جمع النفايات الصلبة إلقرارها بموافقة الحكومة . مشتركة مسؤولة عن جمع القمامة
 ). وزارة الحكم المحلي الفلسطيني(المركزية 

                                                           

  .ب15المادة  ،1997لسنة  ،1قانون المجالس المحلية رقم  )65(
مذكرة  ،منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .»تقييم القيود على تنمية قطاع المياه الفلسطيني« ،البنك الدولي )66(

  .20صفحة رقم  2009نيسان /إبريل ،قطاع التنمية المستدامة



حرج جدا ما ) 4وكما سيتم توضيحه في الفصل (وعلى ما يبدو أن الوضع المالي للنفايات الصلبة 
 . أن تمول من خالل رسوم المستخدمين بين الخدمات األخرى والتي من المفترض

وهذا قد يكون راجعا إلى حقيقة أن إنفاذ االمتثال للدفعات المطلوبة يكون أكثر صعوبة نسبيا من 
ومن جهة . الكهرباء والمياه، بما أن هذه الخدمات من حيث المبدأ على األقل يمكن أن تتوقف

بالنسبة لإلدارات البلدية من مخصصات أخرى، فإن دورية وجودة الخدمة ربما تبدو أقل حرجا 
وربما تتضمن هذه العوامل األداء في تقديم الخدمة، والتي . الميزانية لغايات الكهرباء والمياه

 . تضعف لحد أبعد بسبب النقص الواضح في المساءلة عن تقديم الخدمة
رى والتي من أعاله الترتيبات البينية للمؤسسات بخصوص الخدمات األخ) 31(ويتضمن الجدول 

 . المتوقع أن تمول من خالل رسوم المستخدمين
 : الضرائب

هناك فقط عدد من البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تستفيد من ثالثة أنواع من 
ضريبة : وهذه الضرائب هي. الضرائب المحلية والتي هي بمجملها مرتبطة بضرائب الملكية

ويمكن ان تلخص هذه المصادر . ، ضريبة التعليم)المسقفات(الغرف / الملكية، ضريبة السكن
 : ائب القانونية أدناهالثالث من الضر

 : ضريبة الملكية) 1(
(تحصل هذه الضريبة في الضفة الغربية

66F

(من قبل وزارة المالية، في حين انها في قطاع غزة )67
67F

68( 
غير أنه، من األهمية بمكان اإلشارة إلى . بلدية واقعة في هذه المنطقة 25تفرض مباشرة من قبل 

في كافة البلديات في الضفة الغربية ) يبة الملكيةضر(أن وزارة المالية ال تفرض هذه الضريبة 
أي تحديدا وكما هو الحال في نهاية (ولكنها تفرض في نحو ربع عدد البلديات في الضفة الغربية 

بلدية من أصل  29، قامت وزارة المالية بجباية ضريبة الممتلكات في نحو 2008السنة المالية 
107  .( 

، والتي )الممتلكات(س إجمالي قيمة بدالت اإليجار للعقارات وتقوم ضريبة الممتلكات على أسا
وتبلغ نسبة الضريبة في الضفة الغربية حوالي . تمثل صافي القيمة اإليجارية لألراضي والمباني

وتطبق هذه النسب على %. 15إلى % 10، بينما تتراوح نسبتها في قطاع غزة ما بين 17%

                                                           

لعام  11إلى قانون الضريبة على األراضي والمباني األردني رقم تستند ضريبة الملكية في الضفة الغربية  )67(
  .1967والتعديالت الالحقة على هذا القانون في عام  1954

  .المحلية في قطاع غزة بتطبيق القانون المصري) السلطات(تقوم الحكومات  )68(



% 90م وزارة المالية في الضفة الغربية برد ما نسبته وتقو. من إجمالي القيمة اإليجارية% 80
بعد اقتطاع ما نسبته (من تحصيالت الضريبة للبلديات استنادا إلى أصل التحصيالت الضريبية 

وعالوة على ذلك، ال تزال بعض البلديات في قطاع غزة والضفة ). بالمائة كرسوم إدارية 10
، والتي )المسقفات(الغرف / المفروضة على السكنالغربية بتحصيل عائد قليل جدا من الضريبة 

. كان من المفترض أن يتم تحصيلها عندما اعتادت على ذلك في األوضاع السابقة كمجالس قروية
وتجدر اإلشارة إلى . وتفرض الضرائب في القرى في الضفة الغربية على األراضي المروية فقط

يع الطاقة الكهربائية وهي تعاني من المتأخرات، أنه بالنسبة لتلك البلديات التي تمارس خدمة توز
فإن وزارة المالية تقتطع جزء من تلك المتأخرات من تحصيالت ضريبة الممتلكات والتي يفترض 

وينفذ ذلك، بالنظر إلى أنه يتوجب على وزارة الماليةأن تقوم بالدفع عوضا . بالوزراة أن تحولها
ت، االقتطاعات الحضيضية في ضريبة القيمة المضافة عن هذه المتأخرات ونيابة عن تلك البلديا

 . والتي تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتحويلها للسلطة الفلسطينية
غير أنه، ال يبدو أن تقوم معظم البلديات بالتساؤل على طبيعة هذا اإلجراء بما أن متأخراتها 

 . لملكيةالضريبية هي أعلى بكثير من وارداتها المتحققة من تحصيالت ضرائب ا
 : ضريبة اإلسكان) 2(

ويطلق على هذه الضريبة . تفرض هذه الضريبة على كل وحدة سكنية استنادا إلى عدد الغرف
فالضريبة المفروضة صغيرة نسبيا . أو ضريبة الغرف) المسقفات(مصطلح ضريبة التسقيف 
يطبق على مجالس وهذه الضريبة تستند أساسا إلى تشريع قديم كان . وبمبالغ ثابتة عن كل غرفة

وهناك بعض المجالس البلدية والتي تم رفع . القرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
أوضاعها إلى بلديات أبقت على هذا المورد من اإليرادات وذلك كمصدر من مصادر إيراداتها 

 . البلدية ويوجد حاليا نحو ثالثة وثالثون بلدية ال تزال تفرض هذه الضريبة
 : التعليم ضريبة) 3(

تفرض هذه الضريبة من قبل حوالي اثنين وأربعين بالمائة من بلديات الضفة الغربية، في حين أن 
وتستند قاعدتها . المحلية في قطاع غزة ال تقوم بتحصيل هذه الضريبة) السلطات(الحكومات 

لية فيما يتعلق الضريبية أيضاً على صافي القيمة التأجيرية والتي يتم تخمينها من قبل وزارة الما
بلدية  29وبالرغم من أن وزارة المالية تقوم بتحصيل ضريبة الملكية في نحو . بضريبة الملكية

وتوحي هذه . محلية تقوم فعلياً بفرض ضريبة التعليم) سلطة(حكومة  46فقط، إالّ أنه هناك نحو 



المحلية، والقدرة على المحلية لحشد وتعبئة الموارد ) السلطات(النتيجة إلى حاجة بعض الحكومات 
 . تنفيذ ذلك، واستعداد بعض المجتمعات المحلية لإلسهام في تمويل النفقات في المدارس

ويجب اإلشارة وتسليط الضوء على أن البلديات التي تحصل ضريبة التعليم في الضفة الغربية 
اإليراد لتمويل  يفترض بها أن تودع هذا اإليراد في حساب مستقل، وبمقدورها فقط أن تستخدم هذا

 . كل من النفقات الرأسمالية في المباني المدرسية والنفقات المتكررة أساساً في صيانة المدارس
غير أنه في بعض الحاالت تقوم هذه البلديات عملياً بمساعدة وزارة التربية التعليم في النفقات 

مواد مثل األدراج المدرسية، التشغيلية، مثل استئجار األماكن لغاية التعليم ودفع أثمان بعض ال
 . السبورات، الكتب المدرسية، وكذلك اللوازم المدرسية

ومع ذلك، فإن جزء من هذا اإليراد يمكن تخصيصه لتغطية نفقات متكررة في صيانة مكتبات 
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية في مجال التعليم، والتي تعتبر أكثر . عامة

لمالية أهمية، فإنها تشمل عموماً إنشاء المدارس، عمليات إعادة تأهيل وإصالح المخصصات ا
أما فيما يتصل بالنفقات التشغيلية للمدارس والمرتبطة . المدارس، وبناء غرف صفية جديدة

 . برواتب الموظفين والمدرسين فهي ال تزال من مسؤولية وزارة التربية والتعليم
 : تحويالت الحكومة المركزية

تشير هذه التحويالت إلى إيرادات الميزانية والمحولة من الحكومة المركزية إلى البلديات والتي 
. عادة ما تكون على شكل مساعدات وهبات صغيرة، اختيارية ومرة واحدة، ألجل أغراض محددة

الل وتعتبر المساعدات والهبات بمثابة موارد نقدية والتي يحق لعدد من البلديات أن تتلقاها من خ
وزارة الحكم المحلي الفلسطيني في حاالت الطوارئ أو ألجل نفقات محددة أخرى، مثل موازنة 

وعادة ما يتخذ قرار بإجراء تحويالت لحاالت طارئة من قبل مجلس . الميزانيات التشغيلية
 . الوزراء استناداً إلى توصيات مقدمة من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني

ى أن هذا القسم يشير إلى التحويالت المالية التي تنفذها الحكومة المركزية على وتجدر اإلشارة إل
شكل دفعات نقدية فقط لدعم الميزانيات، وهي ال تشمل التحويالت العينية التي تقوم بها الحكومة 

 . المركزية
دوق ومثال على ذلك، تكون المساعدة المالية الموجهة لتغطية النفقات الرأسمالية من خالل صن

وتعمل . تطوير وإقراض البلديات عموماً على شكل عيني وال يتم عكسها على ميزانيات البلديات
تحويالت صندوق تطوير وإقراض البلديات بشكل عملي بمثابة حساب إضافي للميزانيات ومن 
 أجل منفعة البلديات، كما أنه يدفع مباشرة للموردين لقاء أشغال عامة محددة تم إنجازها مرتبطة



وتنفذ حواالت صندوق تطوير وإقراض البلديات لدعم الميزانية . بالبلديات وكذلك سلع وخدمات
التشغيلية للبلديات في حاالت الطوارئ، مثل تلك المقدمة إلى بلديات غزة والتي هي أيضاً 

وال تستخدم السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً برنامج المنح المشروطة لحث . تحويالت عينية
كومات المحلية على االستثمار في تقديم خدمات معينة والتي يمكن اعتبارها على أنها مصلحة الح

 . وطنية
 تقييم مختصر لمصادر اإليرادات المحلية 4-2

 : الضرائب المحلية
إن حقيقة أن ضريبة الملكية غير مطبقة لدى كافة البلديات، ربما يكون الميزة األكثر غرابة ما بين 

وكما تم توضيحه سابقاً أعاله، . وممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة/ يبية السياسات الضر
وبينما تقوم كافة البلديات بفرض هذه الضريبة، تقوم وزارة المالية في الضفة الغربية بتحصيل 

 . بلدية فقط 29هذه الضريبة في نحو 
اً تحت إطار تغطية خدمات وكما تم تبيانه سابقاً تحت إطار النفقات حسب الخدمة، وكذلك أيض

البلديات وجودتها، فقد غدت االحتياجات للموارد المالية اإلضافية من أجل تمويل البنى التحتية 
بلدية أن تفيد بشكل  78من هنا، يمكن للبلديات التي ال تقوم بتحصيل هذه الضريبة وعددها . جلية

 . كبير من هذه الموارد المالية غير المستغلة
 : ضريبة الغرف

على النقيض من ضريبة الملكية فهي من حيث المبدأ ومن ناحية عملية ضريبة متناقصة 
وهي كذلك ألن الوحدة السكنية ليست بمقياس مرتبط مباشرة بالقيمة السوقية للممتلكات، ). تنازلية(

 . أو بقيمته التأجيرية، أو بالقدرة على الدفع من قبل دافع الضريبة
. فرض ضريبة ثابتة يمثل نسبة مئوية كبيرة ألسرة ذات مستوى دخل متدني وبوضوح، فإن

 . وبالتالي، فهذه ال تبدو أن تكون شكل من أشكال الضريبة التي يقتضي تشجيعها
 ضريبة التعليم

وعلى وجه العموم فإن وظيفة التعليم بما في ذلك المدارس، تعتبر . وهي أيضاً ضريبة شاذة
يل آنفاً تحت خدمة البلديات، وحتى لو كانت هذه الضريبة يعني بها فقط وكما ق. مسؤولية قومية

وبسبب اإلنصاف في الوالية (أو إعادة تأهيلها فإن هذه الوظائف /ألجل صيانة المدارس و
هذه . ال تعتبر مالئمة برغم أنها مسؤوليات محلية) القضائية البينية ومن أجل الكفاءة االقتصادية



ليست جميع البلديات لديها المقدرة المالية الكافية لدعم هذه الوظائف  صحيحة بوجه خاص ألنه
 . ضمن معايير وقواعد معينة في حدها األدنى

 الرسوم
وأن أكثرها إلحاحاً هي التي . هناك العديد من الهموم والمخاوف الناشئة عن بعض الرسوم الحالية

تبدو مرتبطة بحقيقة وجود هياكل رسوم كثيرة ولكنه يتمخض عنها إيرادات متدنية بينما تفرض 
تكاليف إدارية ملموسة، بحيث تؤدي إلى جعل العديد من هذه الرسوم غير مجدية من ناحية 

 . صاديةاقت
فعلى سبيل المثال، تقوم . ويجدر بالذكر أيضاً أن بعض هذه الرسوم قد أصبحت زائدة ومتكررة

وزارة المالية في الوقت الحاضر بدراسة إمكانية توحيد رسوم المهن والصناعات مع رسوم 
وعالوة على ذلك، وبالرغم من أن قيم . الحرف وذلك من أجل تخفيف وإزالة إمكانية تكرارها

ض هذه الرسوم منخفضة نسبياً، إالّ أن المجالس المحلية تفتقر إلى الصالحية إلجراء تغيير بع
وهذا الجمود والمحددات الموروثة للرسوم تسهم في الحاجة لدفع البلديات للبحث عن . عليها

 . مصادر إيرادات بديلة
 : رسوم المستخدمين

لكل ) رسوم المستخدمين(ي تحديد األسعار على النقيض من الرسوم، تملك البلديات االستقاللية ف
وهذا أتاح للبلديات التي توفر هذه الخدمات . من المياه، الكهرباء وكذلك جمع النفايات الصلبة

أن تضع األسعار ) وبخاصة الكهرباء والمياه، والتي هي بين أعلى األولويات بالنسبة للمواطنين(
 . ة تقديم الخدماتالتي عادة ما تولد إيرادات تكون أعلى من كلف

وبالرغم من ذلك، تجدر المالحظة إلى أنه في حالة خدمة الكهرباء، تكون الكلفة الفعلية لتقديم هذه 
الخدمة قد تم تخفيضها بشكل مصطنع من قبل تلك البلديات التي أخفقت في االمتثال إلمكانية 

وهذا . شركة الكهرباء اإلسرائيلية الوفاء بسداد أثمان الطاقة الكهربائية التي تم شرائها بالجملة من
أدى إلى إحداث تشويهات ملحوظة في كل من ) والمشار إليه بمثابة صافي األقراض(الوضع 

 . هياكل اإليرادات والنفقات لدى عدد كبير من البلديات التي لديها إدارة مالية سليمة
ديات سيتم تقليصه تدريجياً من غير أن هذا االفتقار إلى االنضباط المالي والمساءلة في مالية البل

قبل السياسة القطاعية، وبخاصة من خالل تحويل خدمات الكهرباء التي تقدمها البلديات إلى 
وتقتضي الحاجة بالطبع إلى معالجة اآلثار المالية السلبية . مؤسسات عامة تقدم هذه الخدمة

وقد . ة الهيكلة المالية للبلدياتالمرتبطة بهذا اإلصالح على مالية البلديات كجزء من برنامج إعاد



أدرك كل من وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي الفلسطيني هذا الوضع وهما يدرسان حالياً 
 . اإلجراءات المناسبة الالزمة التخاذها

 القروض والتسهيالت االئتمانية
(تفوض المجالس المحلية 

68F

الحكم باقتراض األموال من أي جهة بناء على مصادقة وزارة  )69
غير أنه وفي حالة أن مثل هذه العملية تتطلب كفالة السلطة التنفيذية، فإنه ينبغي . المحلي على ذلك

وبإيجاز فإن هذه . التشاور مع مجلس الوزراء ومن ثم موافقته لالضطالع بمهمة االقتراض
 : العملية تحتاج بشكل أساسي إلى اتخاذ اإلجراءات التالية

 لسلطة التنفيذية، الحصول على كفالة ا) 1(
 التشاور مع مجلس الوزراء، ) 2(
موافقة السلطة التنفيذية من أجل السماح للمجالس المحلية لإلضطالع باإلجراءات الضرورية ) 3(

 . تمهيداً للحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية
(، اقترضت بلدية واحدة 2008وفي عام 

69F

إلى معلومة  من بنك تجاري، استناداً) جباليا(وهي  )70
من ) كتاب بالموافقة(فقد تم الحصول  على) كفالة(وبما يعادل الضمان . بلدية 94عن عينة الـ 

من قبل بلدية جباليا من أجل التمكن من ) وزارة الحكم المحلي الفلسطيني(السلطة التنفيذية 
 . الحصول على القرض، وكان الهدف منه هو تمويل النفقات التشغيلية

باالقتراض من البنوك التجارية بغرض ) بلدية دورا وحلحول(لديتين أخريين هما كما قامت ب
وتجدر اإلشارة إلى أن المعايير المحددة التي تستخدمها وزارة الحكم . تمويل أشغال عامة صغيرة

 .  المحلي الفلسطيني للمصادقة على طلب االقتراض أو رفضه لم تحدد بموجب القانون
 
 في الممارسات العملية مصادر اإليرادات 4-3

(بلدية، أظهرت النتائج التجريبية 94إستنادا إلى العينة المكونة من نحو 
70F

أن رسوم المستخدمين  )71
فيما يتعلق بالكهرباء وإمدادات المياه هي اإليرادات المتكررة الرئيسية ) أسعار المستخدمين(

من إجمالي إيرادات % 36فاإليرادات المتأتية من الكهرباء هي األعلى، وبنسبة . الخاصة بالبلديات
ن مبيعات المياه تبلغ نسبتها نحو البلديات المتحققة من هذا المصدر، بينما اإليرادات المتحققة م

                                                           

.1997لسنة  1من قانون المجالس المحلية رقم 21كما نصت عليه المادة  )69(  
.  بلدية 94تستند هذه النتيجه الى معلومه عن مصادر االيرادات للعينة المشتملة على  )70(  

  .بلدية والتي استجابت الستبانة اإليرادات 94تستند النتائج إلى العينة المكونة من  )71(



أما بخصوص جمع النفايات الصلبة والتخلص منها فتبلغ نسبة إيرادات الرسوم . فقط% 14
 . وهي النسبة األدنى من الرسوم التي يجري تحصيلها% 2.9المتعلقة بها ما نسبته 

(%)4.44(لغ أما المورد التالي لإليرادات من حيث األهمية فهو ضريبة الملكية وبنسبته تب
71F

72( ،
أما مصادر اإليرادات األخرى . وهي مصدر الضريبة األقل%) 2.3(بينما ضريبة التعليم نحو 

أي، رسوم (المتأتية من غير الضريبة من حيث ترتيب األهمية فتشمل تصاريح اإلنشاءات 
لية ومن الواضح أن األوزان النسبية لهذه المصادر التشغي%) 4.23ترخيص البناء وبنسبة تبلغ 

هي متدنية إلى حد ما، بينما األوزان النسبية للمتبقي من مصادر اإليرادات التشغيلية فهي عمليا 
كما هو مبين في الجدول  –أو أقل من ذلك % 1غير جديرة باألهمية، وتتراوح نسبتها في إطار 

 . اليوفيما يتعلق بنصيب الفرد الواحد من اإليرادات، فسيتم تناوله في القسم الت. 27رقم 
وتجدر اإلشارة إلى أن المقارنات أعاله تتم فيما يرتبط بالميزانيات الموحدة للبلديات وذلك لكافة 

وتعتبر هذه المقارنات مفيدة إلظهار األحجام النسبية لمصادر اإليرادات . البلديات المشمولة بالعينة
 . المختلفة في قطاع البلديات ككل

 . سبية لهذه المصادر المختلفة من اإليراداتأدناه يوضح األوزان الن 13والشكل 
 

 

                                                           

تجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات المتأتية من ضريبة الملكية والمعلن عنها في ميزانيات البلديات تشير إلى  )72(
وتوجد حاليا  .صافي التحويالت المالية من وزارة المالية بعد اقتطاع أية متأخرات متعلقة بالكهرباء والمياه

ولذلك فإن  .مالية بتحصيل ضريبة الملكية منهاتقوم وزارة ال ،نحو عشرة بلديات وهي مزودة لخدمة الكهرباء
ضع فإن أهمية هذه وبالنظر لهذا الو .هذا الرقم الوارد في الميزانية يقلل من األهمية النسبية لضريبة الملكية

يلها استنادا إلى تحصيالت الضريبة الفعلية التي تم الحصول عليها من وزارة المالية لغرض الضريبة يتم تحو
  .هذه الدراسة



 
 )الوزن النسبي حسب المصدر: ايرادات البلديات(اعاله  13الشكل 
  34جدول رقم : المصدر

 فيما يلي ترجمة اليرادات البلديات حسب وزنها النسبي و وفق الخدمة من اليسار الى اليمين
 ضريبة التعليم •

 ضريبة الغرف -ضريبة المسكن او المسقفات •

 ***اخرى •

 )تصاريح االنشاءات ( رسوم ترخيص البناء •

 رسوم المهن و الصناعات •

 ****رسوم الملكية العامة •

 رسوم مختلفة •

 امدادات المياه •

 امدادات الكهرباء •

 رسوم شبكات الصرف الصحي و صهاريج النضح •
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2007ايراد    

2008ايراد   



 معالجة المياه العادمة •

 النفايات الصلبة و طرحهاجمع  •

 المسالخ •

 اسواق الفواكه و الخضراوات •

 معالجة النفايات الصلبة •

 رسوم وقوف السيارات •

 )متنزهات(اخرى  •

 ضريبة الملكية •

 ضريبة االراضي الزراعية •

 )رسوم النقل(ترخيص المركبات  •

 البنزين) / الفيول( ضريبة المحروقات  •

 الميزانية التشغيلية للمنح •

 يةالمنح الراسمال •

 القروض و التسهيالت االتمانية ألجل الميزانية التشغيلية •

 القروض و التسهيالت االتمانية ألجل الميزانية الراسمالية •
 

أدناه األوزان المطلقة والنسبية لكل مصدر من مصادر اإليرادات للسنة  32ويتضمن الجدول رقم 
 . 2008والسنة المالية  2007المالية 

  



 
 32الجدول 
 الوزن النسبي وفق المصدر: البلديات ايرادات 

 %)71.2(بلدية  94: عدد المتجاوبين 
 

 

 مصادر االيراد الرمز

 2007ايرادات 
بالشيقل 

 االسرائيلي

 2008ايرادات 
بالشيقل 

 االسرائيلي

النسبة 
% المئوية

لاليرادات 
2007 

النسبة 
% المئوية

لاليرادات 
2008 

  2.26  2.30 14,375,756 11,304,256 ضريبة التعليم 1
  1.59  1.58 10,117,284 7,746,209 ضريبة الغرف/ضريبة المسكن او المسقفات 2
  0.08  0.08 508,500 385,266 أخرى 3
  4.23  5.63 26,922,033 27,654,131 )تصاريح االنشاءات(رسوم ترخيص البناء  4
  0.73  0.80 4,631,085 3,932,771 رسوم المهن والصناعات 5
  0.67  0.58 4,294,044 2,845,645 تراخيص المهن 6
  1.29  5.84 8,200,245 28,688,210 رسوم الملكية العامة 7
  1.49  1.27 9,517,047 6,252,360 مصاريف متنوعة 8
  14.27  12.91 90,833,576 63,480,088 امدادات المياه 9

  35.95  35.50 228,915,056 174,509,509 امدادات الكهرباء 10

11 
رسوم شبكات الصرف الصرف الصحي وصهاريج 

 الصرف الصحي
4,975,701 7,029,405 

1.01  1.10  
  2.91  2.72 18,497,597 13,357,099 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13
  0.27  0.16 1,691,176 801,207 المسلخ 14
  1.04  1.09 6,604,459 5,357,434 اسواق الفواكه والخضراوات 15
  0.00  0.00 400 4,330 معالجة النفايات الصلبة 16
  0.07  0.08 467,423 404,684 رسوم توقف السيارات 17
  1.10  1.18 7,014,885 5,807,193 )متنزهات( أخرى 18
  4.44  3.74 28,293,087 18,383,505 )الحكومة المركزية( ضريبة الملكية 19
  0.01  0.01 47,421 29,706 )البلدية( األراضي الزراعيةضريبة  20
  3.22  5.97 20,534,555 29,325,485 )رسوم النقل( ترخيص المركبات 21
  0.28  1.93 1,810,778 9,490,448 )الحكومة المركزية(الميزانية التشغيلية للمنح أ23
  1.26  0.98 7,995,518 4,819,953 صندوق تطوير واقراض البلديات ب23
  0.35  2.46 2,242,358 12,098,771 المانحين ج23
  0.84  0.70 5,365,785 3,452,745 وتبرعات المجتمع المحلي القطاع الخاص د23

  2.73  6.07 17,414,439 29,861,917 )د+ج+ب+أ( الميزانية التشغيلية للمنح فرعي
 79.45 88.52 505,909,473 435,106,706 االيرادات الجارية:المجموع الفرعي 

  0.63  0.20 4,012,758 995,246 الحكومة المركزية أ24
  2.26  0.53 14,360,756 2,616,334 صندوق تطوير واقراض البلديات ب24
  15.50  6.99 98,719,336 34,345,389 المانحون ج24



  1.10  0.30 7,030,579 1,491,022 و تبرعات المجتمع  القطاع الخاص د24
  19.49  8.02 124,123,429 39,447,991 المنح/ ايرادات الرأسمالية:المجموع الفرعي 

  0.36  0.92 2,301,005 4,518,423 الميزانية التشغيلية للقروض والتسهيالت االتمانية فرعي
  0.57  2.49 3,660,530 12,223,744 الميزانية الرأسمالية للقروض والتسهيالت االتمانية فرعي

 %100 %100 636,749,175 491,625,564 مجموع االيرادات  

 

  4الملحق  –بلدية  94االستجابات من : استبانة ايرادات البلديات :المصدر
ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه ليست كافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكنها بلوغ 

مصادر اإليرادات ذاتها، فإنه بات مهما أيضا تحديد األهمية النسبية ما بين تلك البلديات التي 
 . يمكنها الوصول فعليا إلى تلك المصادر

د األهمية النسبية لمصادر اإليرادات الرئيسة، إال وبالرغم من أن النتائج المجزئة لهذا التحليل تؤك
 : أنه ينبغي تسليط الضوء على االستنتاجات التالية

من ميزانية %) 63.5(تمثل اإليرادات المتأتية من الكهرباء أكثر من النصف وبنسبة  )1(
اإليرادات الجارية للبلديات وذلك بالنسبة لبلدية عادية، وحتى أن الحصة الوسيطية هي 

 . من المتوسط%) 66.5(أعلى إذ بلغت 

 و%) 15بينما يبلغ الوسيط (تعادل الواردات من المياه خمس ميزانية اإليرادات  )2(

وأن مصدر اإليراد %) 4.1(اإلنشاءات نحو ) رخص(تبلغ نسبة الوزن النسبي لتصاريح  )3(
 . في هذا القطاع ككل%) 4.2(الرئيس الرابع، يقترب إلى حد ما من الوزن النسبي 

 33جدول 
 االيراد الجاري لمصادر مختارة كنسبة مئوية

 2007لميزانية االيرادات المتكررة للسنة المالية 
 

 مصادر ايرادات البلديات

عدد 
الحكومات 

المحلية 
التي تقوم 

بعملية 
 التحصيل

حجم 
 العينة

مصدر 
االيرادات 
الجارية 

للبلديات  
 

ميزانية 
االيرادات 
المتكررة 
 للبلديات 

متوسط 
االيراد عبر 

حصص 
الحكومات 

 المالية 

الحصة 
الوسيطية 

على ميزانية 
االيرادات 
 المتكررة

 -  - -  

ماليين 
 الشواقل

ماليين 
 % % الشواقل

 %66.50 %63.50 408.4 174.5 40 58 الكهرباء .1



 %15.20 %21.60 604.0 63.5 74 106 المياه .2
 %4.30 %5.70 393.3 13.4 81 121 النفايات الصلبة .3
 %2.90 %5.90 682.3 27.7 92 109 تصاريح االنشاءات .4
 %12.23 %16.47 618.0 64.7 29 29 ضريبة الملكية .5
  %1.64 %2.69 551.0 11.3 37 46 التعليم ضريبة .6

، وتحصيالت ضريبة الملكية من 2007ميزانيات االيراد المنفذة للبلديات للسنة المالية :المصدر
 .قبل وزارة المالية

وفي مقابالت أجريت في الضفة الغربية مع رؤساء بلديات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة الحجم، 
دافع رؤساء البلديات وكادرهم الوظيفي عن رأيهم بأن مبالغ اإليرادات المتأنية من ضريبة الملكية 

سع إلى كما أن الجدال ات. المتوقعة والتي لم يجري تحصيلها من قبل وزارة المالية هي مبالغ كبيرة
حد أبعد بأن االفتقار للسلطة المحلية على إدارة ضريبة الملكية تفرض تكلفة للفرصة البديلة 

 . بلدية ال تقوم بتحصيل ضريبة الملكية 78على نحو ) الضائعة(
 . ويبدو أن األدلة التجريبية تدعم بقوة هذه الحجج

يتم تحصيلها من قبل وزارة  بلدية في الضفة الغربية 29حيث أن تحصيالت ضريبة الملكية في 
والتي يبلغ تعداد سكانها (، على سبيل المثال، في مدينة البيرة 2008وفي عام . المالية هي كبيرة

فإن الحصة المئوية لضريبة الملكية في ميزانيات إيراداتها الجارية بلغت ) نسمة 40.000نحو 
في بلدة صغيرة إلى حد ما مثل  ، في حين أنه%)49.36(حوالي نصف ميزانية اإليرادات وبنسبة 

فقد بلغت حصة ضريبة الملكية في الميزانية الجارية ) نسمة 4000بعدد سكان يبلغ (ترمس عيا 
بتعداد سكان يبلغ (كما أنه أيضا في بلدية متوسطة الحجم مثل بيت اهللا %. 31.6للبلدية نحو 

 . يات إيراداتها الجاريةمن ميزان%) 38.7(فقد زاد الوزن النسبي عن الثلث ) نسمة 16700
غير أنه، هناك أيضا أمثلة في بلديات كبيرة نسبيا والتي تبدو فيها ضريبة الملكية محدودة، أو أنها 

%). 3.5(، ونابلس %)10.3(، الخليل %)4.5(غير مستغلة جيدا، مثال ذلك في مدينة قلقيلية 
بلدية، والتي هي  29متعلقة بـ وهذه البلديات الثالث تقع دون كل من المتوسط وحصة الوسيط ال

ومن الواضح، أن األدلة التجريبية يبدو أنها تدعم الحالة لصالح . على التوالي% 12.2و % 16.4
لذلك، تبرز الحاجة لدراسة عوامل .توسيع تطبيق ضريبة الملكية لتشمل باقي الحكومات المحلية 

ها تعترض سبيل تطبيق ضريبة الملكية ولعل أن أكثر القيود إلحاحا والتي يبدو أن. تحديد متعددة
) أو خطة للبلدة(بلدية، هي الحاجة القانونية لوضع خطة رئيسية  78في البلديات المتبقية وعددها 

من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني ألجل وزارة المالية لتمكينها قانونيا من السير قدما في 



ديات لموافقة قانونية على خططها الرئيسية من ومع ذلك، تحتاج البل. تخمين األراضي والمباني
وعالوة على ذلك، يمكن . قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني وذلك قبل أن يصار إلى تبنيها

وما أن تتم المصادقة على الخطة وتبنيها . لوزارة المالية تخمين األراضي المدرجة في خطة البلدة
ر قدما في إجراءات مطابقة ومراجعة كافة السجالت فعليا، بعد ذلك، يمكن لوزارة المالية السي

غير أن السجالت العقارية الحالية . العقارية ذات الصلة، بما في ذلك كل من األراضي والمباني
 ). قديمة(أو أنها قد عفا عليها الزمن /تظهر إما أنها ناقصة المعلومات و

ي تحتاج أن تكون في الموضع المناسب أما العوامل األخرى فتتمثل بالطبع بالمقدرة المؤسسية الت
إلدارة قواعد البيانات المتعلقة بالضريبة، وكذلك توفير األموال لتمويل تحديث مسح األراضي 

التابعة للبلدية، والحصول على المعدات من تكنولوجيا المعلومات الالزمة، والبرمجيات، 
اج مسوحات األراضي الحالية إلى هذا، وتحت. والراسمات، ورسم الخرائط، والتجهيزات المكتبية

تحديث، ليس في الوثائق القانونية المتعلقة بالملكية فحسب، ولكن أيضا في الوصف المادي 
الضريبة /، وكذلك التخمين المالي)بما في ذلك األراضي والمباني(الجاري، وأبعاد األمالك 

 .  المماثلة على القيم اإليجارية لمثل هذه العقارات
، )وقاعدة دافعي الضريبة(مل المحددة األخرى للتغطية الفعلية للقاعدة الضريبية وكذلك العوا

وبخاصة في بعض المدن الكبرى بما في ذلك المستوطنات اإلسرائيلية، ومخيمات الالجئين 
 . واألراضي الواقعة في المنطقة ج، والتي عليها ال يمكن تطبيق ضريبة الملكية

بلدية تقوم فيها  29ية النسبية لتحصيل ضريبة الملكية في نحو أدناه يوضح األهم) 34(والجدول 
 . وزارة المالية الفلسطينية بفرض هذه الضريبة

  



 )34(جدول رقم 
 أهمية ضريبة الملكية

الميزانية المتكررة  البلدية الرقم
2007 

تحصيل ضريبة 
 2008الملكية 

 التعداد السكاني
نسبة المشاركة 

في الميزانية 
 المتكررة

نصيب الفرد الواحد 
من ضريبة الملكية 
 بالشيقل االسرائيلي

 428.39 38.49 25,467 10,909,734 28,346,914 رام اهللا 1

 283.37 49.36 39,538 11,203,752 22,696,083 البيرة 2

 70.67 3.57 134,116 9,477,327 265,493,863 نابلس 3

 75.50 10.31 116,003 8,757,937 84,978,564 الخليل 4

 138.47 36.43 29,927 4,143,972 11,375,308 بيت لحم 5

 120.12 19.26 35,760 4,295,574 22,307,574 جنين 6

 53.13 5.76 53,896 2,863,404 49,730,838 طولكرم 7

 91.51 12.23 20,416 1,868,315 15,276,945 أريحا 8

 40.58 4.56 44,709 1,814,358 39,790,228 قلقيلية 9

 52.80 12.59 21,554 1,138,124 9,038,178 دورا 10

 89.68 38.77 16,689 1,496,726 3,860,214 بيت جاال 11

 132.49 25.11 13,274 1,758,703 7,003,562 بيتونيا 12

 67.38 31.98 15,388 1,036,875 3,241,918 بيت ساحور 13

 14.22 4.02 19,694 280,028 6,961,854 قباطية 14

 6.67 1.93 14,429 96,199 4,979,976 يعبد 15

 9.30 4.11 9,990 92,885 2,257,240 عرابة 16

 18.37 7.34 16,087 295,490 4,023,434 طوباس 17

 28.03 4.58 7,315 205,076 4,478,925 عنبتا 18

 8.53 3.55 9,456 80,614 2,271,800 دير الغصون 19

 40.87 4.54 9,756 398,743 8,786,310 سلفيت 20

 41.49 22.21 6,928 287,454 1,294,422 دير دبوان 21

 79.39 17.22 6,624 525,871 3,054,383 بير زيت 22

 39.35 29.29 7,253 285,417 974,495 سلواد 23

 26.48 22.84 5,173 136,976 599,612 المزرعة الشرقية 24

 47.76 31.63 4,448 212,433 671,658 ترمس عيا 25

 17.00 11.42 7,089 120,535 1,055,605 الدوحة 26

 9.81 4.37 17,398 170,667 3,907,757 العيزرية 27

 25.24 17.57 21,803 550,207 3,131,964 حلحول 28

 3.84 2.55 42,853 164,376 6,434,542 يطا 29



 83.65 10.46 773,033 64,667,772 618,024,166 المجموع

  71.05 16.47 =المتوسط  الملكية من قبل وزارة الماليةتحصيالت ضريبة 
شيقل كنصيب للفرد الواحد، فإنه يقدر  41.49استنادا إلى الوسيط الوطني لضريبة الملكية والبالغ 

(بلدية في الضفة الغربية ال تحصل  78اإليراد السنوي المفقود من قبل 
72F

فيها ضريبة الملكية  )73
كما يعتقد المدراء . مليون دوالر أمريكي سنوياً 7,3مليون شيقل أو ما يعادل حوالي  29,10بنحو 

الماليون للبلديات أيضاً أنه تبرز الحاجة في الوقت الحاضر لنظام معلومات إداري أكثر شفافية 
معلومات الحالية عن بخصوص ضريبة الملكية والذي ينبغي أن يقدم ما بين أمور أخرى ال

تخمينات ضريبة الملكية، االلتزامات الضريبية، الفواتير، التحصيالت الفعلية وكذلك المتأخرات 
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يبدي هذا النظام للمعلومات اإلدارية حول ضريبة الملكية . الضريبية

 . من رسوم التحصيل بشفافية% 10المبالغ المحجوبة حالياً من قبل وزارة المالية لتغطية ما نسبته 
ومع األخذ بعين االعتبار، وسط أمور أخرى التأثير المالي الصافي السلبي القادم على إيرادات 

واستناداً إلى . البلديات، فإنه بات من الضروري تزويد البلديات بمصادر إيرادات محلية كافية
اإليرادات الضريبية المحلية المتينة،  مصادر )أو نقص(الوضع الحالي لهيكل اإليرادات، وتوفر 

 . فإنه من المتوقع أن يكون الوضع المالي للعديد من البلديات صعب إلى حد ما
ولذلك، من األهمية بمكان تطوير وتعزيز ضريبة الملكية للبلديات، وسط عدة مصادر إيرادات 

ها من نحو ثمانية ضف إلى ذلك، وبالنظر إلى أن خدمة الكهرباء سيتم تحويل. محلية أخرى
 . وخمسون بلدية إلى مؤسسات عامة خدمية إقليمية

فإن النتائج الواردة أعاله، تسلط الضوء على برنامج إعادة الهيكلة المالية للبلديات والذي من شأنه 
 . أن يساعد البلديات ذات الصلة بأن تكيف أوضاعها في هذه المرحلة االنتقالية

المالية المقترح على تحديد تلك البلديات التي ستواجه تعديالت  وسيعمل برنامج إعادة الهيكلة
مالية حرجة، وسيزود هذه البلديات بالمساعدة الفنية الالزمة حول كيفية إعادة هيكلة كل / أميرية 

وستوجه هذه التعديالت، وسط . من االلتزامات اإلنفاقية وتحصيل اإليرادات المحلية بتدرج
(ات قومية عناصر أخرى من خالل مؤشر

73F

حول األداء المالي من أجل تحويل أوضاع  )74

                                                           

شيقل  41,49نسمة مضروباً في  701,771نحو ) 29  -107(بلدية  78يبلغ عدد السكان التابعين لنحو  )73(
  .مليون 29،1يولد نحو 

في المجاالت (يتم أخذ مؤشرات األداء بعين االعتبار من أجل توجيه ومراقبة تعزيز كل من كفاءة اإلنفاق  )74(
في مجاالت مثل (وكذلك كفاءة تحصيل اإليرادات ) إلخ ...لخدماتكلفة الوحدة من ا ،مثل تعيينات الموظفين



. ميزانيات البلديات من العجز المالي الحالي إلى عمليات أكثر توازناً خالل إطار زمني محدد
وكذلك، واستناداً إلى النتيجة المجمعة والتي يظهر فيها أن ما يزيد عن ثلث الميزانية التشغيلية 

من %) 63,12(الكهرباء أو كما يتضح أدناه بأن نحو ثلثي تتأتى من إيرادات %) 36(بنسبة 
اإليرادات التشغيلية للميزانيات تتحقق من الكهرباء وذلك عندما يتم  تقديرها لمزودي الكهرباء 

فقط، ومن ثم يمكن االستدالل أنه بتحويل هذه الخدمة فإنه من المحتمل أن تترك اثرا ملحوظا على 
 . مالية البلديات

(قة، فقد قدرت دراسة حديثة وفي الحقي
74F

(أن التأثير المالي الصافي  )75
75F

الناجم عن تحويل ونقل  )76
خدمة الكهرباء إلى مؤسسات عامة خدمية إقليمية من شأنه أن يؤدي إلى خفض متوسط إيرادات 

بلدية على  41حيث أن . وهذا تأثير كبير جداً% 39,6البلديات التي تقدم خدمة الكهرباء بنحو 
بلديات ستستفيد من هذا  8ستفقد إيرادات بنسب متفاوتة، بينما ال يقل عن ) 58أصل  من(األقل 

 ). أي تلك التي تنفق زيادة عن ما تحصله(التحويل للخدمة 
توفر خدمة ) بلدية 132بلدية من أصل  58(من البلديات % 43,9وأخيراً، وبالنظر إلى ما نسبته 

في الدراسة التحليلية الموحدة، نجد أن العينة المكونة  الكهرباء والتي تمثل أضخم مورد لإليرادات
بلدية قد قسمت إلى مزودين وغير مزودين للكهرباء من أجل المساعدة بعمل المزيد من  94من 

ومثال على ذلك، ووسط البلديات التي ال تقدم خدمة . التحليل العميق على خصائصها الخاصة
تية من مبيعات المياه تشكل مورد اإليراد الرئيس لهذه الكهرباء، نجد أن رسوم المستخدمين المتأ

 . المجموعة
ومن هنا، ومن أجل أن يكون المرء قادراً على دراسة اختالفات اإليراد المحتملة ما بين المزودين 

بلدية إلى عينتين  94وغير المزودين لخدمة الكهرباء من البلديات، تم تقسيم العينة المكونة من 
وتظهر النتائج المتعلقة بهيكل . ن وذلك لتغطية كل واحدة من هاتين المجموعتينفرعيتين منفصلتي

                                                                                                                                                                             

 –رسوم المستخدمين في خدمات البلديات األساسية بغرض ضمان إمكانية استرداد التكاليف وفرض الضريبة 
  .)الصلة بالموضوع عندما يكون ذلك وثيق

ات الكهرباء على البلديات والتأثير األسباب الرئيسية لمتأخر .صندوق تنمية البلديات .هيرتاندو ،غارزون )75(
 ،رام اهللا .المالي المتوقع لتحويل خدمة الكهرباء على البلديات والتأثير المالي المتوقع لتحويل خدمة الكهرباء

. 2009 ،كانون ثاني/ يناير  28 ،الضفة الغربية وقطاع غزة  
يعرف صافي التأثير المالي على ميزانيات اإليرادات للبلديات على أنه الفرق ما بين ما تنفقه البلديات عن  )76(

  .تقديم خدمة الكهرباء مطروحاً منه ما تقبضه من إيرادات محصلة من الكهرباء



النفقات لدى البلديات المزودة لخدمة الكهرباء أنه عملياً تتأتى اإليرادات المتكررة من المصادر 
 : الثالث التالية

يراد المتحقق وبما أن اإل. رسوم ترخيص البناء) 3(إيرادات المياه، ) 2(إيرادات الكهرباء، ) 1(
من الكهرباء والمياه ينبغي أن يكون من حيث المبدأ مقصوراً على تغطية تكاليف تقديم هذه 

تراخيص (الخدمات، ومن ثم فإن معظم البلديات سيكون لديها فقط مصدراً رئيسياً من اإليرادات 
. المستخدمينلتمويل البنى التحتية العامة المحلية وخدمات أخرى غير مناسبة لرسوم ) البناء

و % 16,47وينبغي اإلشارة الى أن متوسط إسهام ضريبة الملكية وضريبة التعليم تعادل نحو 
. تقريباً من ميزانيات البلديات المتكررة، والتي تعتبر نسبة هامة في حالة ضريبة الملكية% 2,69

البلديات التي ال تقدم  وكما سيتم بحثه الحقاً في هذا الفصل، فقد أظهرت النتائج التجريبية أيضاً أن
إلى ذلك، فإن .خدمة الكهرباء تمارس جهداً ضريبياً محلياً أكثر من تلك التي تقدم هذه الخدمة 

معظم الحكومات المحلية ربما يمكنها أن تفيد بشكل ملحوظ إذا ما أصبحت هاتين الضريبتين 
 . متاحتين لكافة البلديات ألجل تمويل البنى التحتية للبلديات

ر اإلشارة إلى أنه من حيث المبدأ ينبغي أن تحقق ضريبة الملكية ضعف اإليرادات المتأتية وتجد
، %)7مقابل % 17(من ضريبة التعليم، وذلك بما أن معدل الضريبة لها يبلغ أكثر من الضعف 

ومع ذلك وفي الممارسة العملية فإن البلديات ضمن المجموعة المزودة لخدمة الكهرباء تحصل 
ولكن يبدو أن هذه النتيجة تحققت . يد من ضريبة التعليم، من تلك من ضريبة الملكيةعلى المز

بسبب حقيقة أن وزارة المالية الفلسطينية تقتطع إيرادات ضريبة الملكية من أية متأخرات لدى 
إلى ذلك، فإن اإليراد المتأتي من ضريبة الملكية . البلديات المزودة لخدمة الكهرباء أو المياه

علن عنه في ميزانيات البلديات يشير فقط إلى صافي اإليراد المحول من قبل وزارة المالية والم
 . بدالً من اإليراد الفعلي المحصل

 . أدناه حول هيكل اإليرادات بالنسبة للبلديات المزودة للكهرباء) 35(انظر الجدول 
 
 
 
 
 
 



 
 )35(جدول 

 



 .4بلدية في الملحق  94استجابات من : استبانة ايرادات البلديات : المصدر

 2008و  2007الماليين الوزن النسبي للعاميين : مصادر االيرادات
 )بلدية 94والمتعلق بمزودي خدمة الكهرباء من عينة البلديات المكونة من (

 مصادر االيرادات الرمز

 2007ايرادات 
بالشيقل 

 االسرائيلي

 2008ايرادات 
بالشيقل 

 االسرائيلي

النسبة 
المئوية 

لاليرادات 
2007 

النسبة 
المئوية 

لاليرادات 
2008 

 %1.21 %1.17 4,397,439 3,589,076 ضريبة التعليم 1

 %0.22 %0.20 806,043 615,550 ضريبة الغرف/ضريبة المسكن او المسقفات 2

 %0.05 %0.06 185,817 174,078 أخرى 3

 %2.36 %3.02 8,548,950 9,243,404 )تصاريح االنشاءات(رسوم ترخيص البناء  4

 %0.48 %0.50 1,739,445 1,537,399 رسوم المهن والصناعات 5

 %0.29 %0.24 1,035,117 732,982 تراخيص المهن 6

 %1.14 %4.57 4,121,619 13,991,730 رسوم الملكية العامة 7

 %1.54 %1.28 5,580,480 3,909,116 مصاريف متنوعة 8

 %12.75 %11.42 46,223,179 34,958,242 امدادات المياه 9

 %63.12 %57.02 228,915,056 174,509,509 امدادات الكهرباء 10

11 
رسوم شبكات الصرف  الصحي وصهاريج الصرف 

 الصحي
1,321,437 1,705,382 

0.43% 
0.47% 

 %1.68 %1.47 6,080,836 4,510,501 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 %0.33 %0.17 1,185,547 515,505 المسلخ 14

 %0.46 %0.48 1,681,039 1,457,333 اسواق الفواكه والخضراوات 15

 %0.08 %0.07 273,138 227,415 رسوم مواقف السيارات 17

 %1.26 %1.15 4,557,832 3,519,329 )متنزهات( أخرى  18

 %0.26 %0.10 958,242 304,837 ضريبة الملكية 19 

 %1.81 %1.82 6,576,370 5,560,318 رسوم النقل/ ترخيص المركبات 21 

 %0.21 %1.66 768,949 5,092,603 التشغيلية للمنحالميزانية  أ 23

 %0.58 %0.28 2,108,981 859,603 صندوق تطوير واقراض البلديات ب23

 %0.08 %3.28 282,887 10,048,684 المانحون ج23

 %0.20 %0.25 712,031 776,335 تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المحلي د23

 %1.07 %5.48 3,872,848 16,777,225 )د+ج+ب+أ (الميزانية التشغيلية للمنح فرعي 

 
 %90.32 %89.64 327,486,137 277,150,149 االيرادات الجارية

 %0.76 %0.00 2,740,781 0 )الحكومة المركزية( المنح الرأسمالية أ24

 %2.45 %0.61 8,901,629 1,863,076 صندوق تطوير واقراض البلديات ب24

 %4.28 %6.02 15,515,558 18,410,210 المانحون ج24

 %0.89 %0.26 3,223,942 785,939 تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المحلي د24

 %8.38 %6.88 30,381,910 21,059,225 المنح/المجموع الفرعي و االيرادات الرأسمالية  

 %0.33 %1.13 1,189,520 3,460,641 الميزانية التشغيلية للقروض والتسهيالت االتمانية فرعي

 %0.72 %1.32 2,614,555 4,047,175 الميزانية الرأسمالية للقروض والتسهيالت االتمانية فرعي

 
 %100.00 %100.00 361,672,122 305,717,190 مجموع االيرادات



ومن ناحية أخرى، يمكن تلخيص النتائج التجريبية على هيكل إيرادات البلديات غير المزودة 
 : بخدمة الكهرباء على النحو التالي

تختلف هياكل اإليرادات المتعلقة بالبلديات غير المزودة لخدمة الكهرباء إلى حد كبير عن : أوالً
ادها الرئيس المتكرر، وكما ورد ذكره وعموماً فإن مصدر إير. تلك التي تقدم خدمة الكهرباء

 . أعاله، هو إمدادات المياه
من المثير لالهتمام بما يكفي، أن غير المزودين وكما يبدو أنهم يميلوا إلى االعتماد أكثر : ثانياً

 : على ثالثة أنواع من الضرائب على الملكية
وربما أن هذه هي . التعليموضريبة ) 3(، )التسقيف(ضريبة المسقفات ) 2(ضريبة الملكية، ) 1(

الحالة من ناحية جزئية بسبب الحقيقة أنه بما أن هذه المجموعة ال تحمل متأخرات على الكهرباء، 
فإنه بات من غير الضروري على وزارة المالية أن تقتطع جزء من هذه المتأخرات من تحويالت 

 . ضريبة الملكية
و مشابه لمزودي الكهرباء فهو رسوم ترخيص وعلى نح: أما المصدر الثالث من مصادر اإليراد

والمصدر الرابع المهم فهو تقاسم إيردات البلديات من رسوم تسجيل المركبات ويكون ذلك . البناء
عن طريق تحويلها من وزارة المالية وتكون أيضاً معفاة من االقتطاع عوضاً عن متأخرات 

اردة أعاله بالنسبة للبلديات غير المزودة أدناه النتائج الو) 36(ويوضح الجدول رقم . الكهرباء
 . لخدمة الكهرباء
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 2008و  2007االوزان النسبية للعاميين الماليين : هيكل االيرادات

 .بلدية  94غير المزودوين لخدمة الكهرباء من بين كامل العينة البالغ عددها 

 مصادر االيرادات الرمز

االيرادات المالية 
 2007لعام 

بالشيقل 
 االسرائيلي

االيرادات المالية 
 2008لعام 

بالشيقل 
 االسرائيلي

النسبة 
المئوية 

لاليرادات 
 2007لعام 

النسبة 
المئوية 

لاليرادات 
 2008لعام 

 %3.64 %4.16 9,978,317 7,715,180 ضريبة التعليم 1

 %3.40 %3.84 9,311,241 7,130,659 ضريبة الغرف/ضريبة المسكن او المسقفات 2

 %0.12 %0.11 322,683 211,188 أخرى 3

 %6.70 %9.92 18,373,083 18,410,727 )تصاريح االنشاءات(رسوم ترخيص البناء  4

 %1.05 %1.29 2,891,640 2,395,372 رسوم المهن والصناعات 5

 %1.19 %1.14 3,258,927 2,112,663 تراخيص المهن 6

 %1.49 %7.92 4,078,626 14,696,480 رسوم الملكية العامة 7

 %1.44 %1.26 3,936,567 2,343,244 مصاريف متنوعة 8

 %16.27 %15.37 44,610,397 28,521,846 امدادات المياه 9

 %0.00 %0.00 0 0 امدادات الكهرباء 10

11 
رسوم شبكات الصرف  الصحي وصهاريج الصرف 

 الصحي
3,654,264 5,324,023 1.97% 1.94% 

 %0.00 %0.00 0 0 معالجة المياه العادمة 12

 %4.53 %4.77 12,416,761 8,846,598 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 %0.18 %0.15 505,629 285,702 المسلخ 14

 %1.80 %2.10 4,923,420 3,900,101 أسواق الفواكه والخضراوات 15

 %0.00 %0.00 400 4,330 معالجة النفايات الصلبة 16

 %0.07 %0.10 194,285 177,269 رسوم مواقف السيارات 17

 %0.90 %1.23 2,457,053 2,287,864 )المتنزهات( أخرى  18

 %10.25 %9.92 28,089,583 18,407,368 ضريبة الملكية 19 

 %5.09 %12.80 13,958,185 23,765,167 رسوم النقل/ ترخيص المركبات 21 

 %0.00 %0.00 0 0 البنزين)/ الفيول( ضريبة المحروقات  22

 %0.38 %2.37 1,041,829 4,397,845 )الحكومة المركزية( الميزانية التشغيلية للمنح  أ23

 %2.15 %2.13 5,886,537 3,960,350 صندوق تطوير واقراض البلديات ب23

 %0.71 %1.10 1,959,471 2,050,087 المانحون ج23

 %1.70 %1.44 4,653,754 2,676,410 المحليتبرعات القطاع الخاص والمجتمع  د23

 %4.94 %7.05 13,541,591 13,084,692 الميزانية التشغيلية للمنح فرعي 

 
 %65.00 %85.10 178,172,411 157,950,714 االيرادات الجارية: المجموع الفرعي 

 %0.46 %0.54 1,271,977 995,246 )الحكومة المركزية(المنح الرأسمالية أ24

 %1.99 %0.41 5,459,127 753,258 صندوق تطوير واقراض البلديات ب24

 %30.35 %8.59 83,203,778 15,935,179 المانحون ج24



 %1.39 %0.38 3,806,637 705,083 تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المحلي د24

 %34.20 %9.91 93,741,519 18,388,766 المنح/االيرادات الرأسمالية: المجموع الفرعي  

 فرعي 
الميزانية التشغيلية للقروض والتسهيالت 

 االئتمانية
1,057,782 1,111,485 0.57% 0.41% 

 فرعي 
الميزانية الرأسمالية للقروض والتسهيالت 

 االئتمانية
8,176,569 1,045,975 4.41% 0.38% 

 %100.00 %100.00 274,106,827 185,597,582 مجموع االيرادات  

 .4بلدية في الملحق  94استجابات من : استبانة ايرادات البلديات : المصدر
(ميزانيات اإليرادات الجارية والرأسمالية 4-4

76F

77( 
من العائدات الرأسمالية % 20من اإليرادات المتكررة و % 80، شكلت ما نسبته 2008في عام 

(هيكل اإليرادات ككل
77F

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى حصول زيادة كبيرة في إيرادات رأس . )78
حيث أن . 2008في عام % 19.49وهي متدنية إلى نسبة مرتفعة جدا نحو % 8المال من نسبة 

إيرادات رأس المال ارتفعت بأكثر من الضعف بسبب الزيادة الكبيرة في مساهمات المانحين عام 
ومن ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أنه في . أدناه 37رقم وكما هو موضح في الجدول  2008
بلغت المساهمات الرأسمالية المباشرة في ميزانيات البلديات من قبل المانحين ما يعادل  2008عام 

من إجمالي ميزانيات إيراداتها، في حين أن التخصيصات غير المباشرة من خالل % 15.5
 .  من إجمالي ميزانياتها% 2.3يعادل  صندوق تطوير وإقراض البلديات بلغت ما

 نصيب الفرد الواحد من اإليرادات حسب المصدر 4-5

                                                           

زانيتين يطلق عليها تقسم الميزانيات الجارية للبلديات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة عموما إلى مي )77(
وتشير ميزانية العمليات إلى األنشطة اإلدارية العامة  .»ميزانية المشروع«و» ميزانية العمليات«مسمى 

بينما تتعلق ميزانية المشروع فقط باإليرادات والنفقات المرتبطة مباشرة  ،)اإليرادات والنفقات(وتتضمن 
وهي » ميزانية التطوير«زانية الرأسمالية والتي تسمى هناك أيضا المي ،ومن جهة أخرى .بخدمات البلديات

  .تشير إلى اإليرادات والنفقات فقط ألجل توسيع تقديم الحاجيات واألشغال العامة وكذلك الخدمات
بشكل كبير بالمنح المقدمة من جمهور تدعم ميزانية اإليرادات الرأسمالية  في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنو

. المانحين  
وضح الخبرة الدولية بشكل عام على أن النسب ما بين الميزانيات الجارية والرأسمالية تتفاوت حسب حجم ت )78(

ففي البلدات الصغيرة نجد أن النسبة األكبر هي الميزانيات الجارية بينما األصغر هي الميزانيات  .البلديات السكاني
: ، يبدو أن الحالة على العكس من ذلكوفي المقابل، نجد أنه في المدن الكبرى نسبيا. الرأسمالية  

ومن الواضح . بينما الميزانيات الجارية تستحوذ على النصيب األصغر. فالميزانيات الرأسمالية هي النسب األكبر
. أن هيكل الميزانية العادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يبدو أنه يشبه أكثر حالة المجتمعات الصغيرة نسبيا  

 



من األغراض الدافعة إلى تقدير نصيب الفرد الواحد من اإليرادات هو دراسة جهد اإليراد الفعلي 
عبر البلديات وكذلك التحسين الممكن لإليرادات، وبخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم 

وينبغي أن تعكس رسوم المستخدمين من الناحية العملية كلفة تقديم الخدمة وأسباب . فةالمختل
الكفاءة االقتصادية، بما في ذلك التشوهات االقتصادية المحتملة، كما أنه ال يجب استخدامها لدعم 

 . تقديم الخدمات األخرى
في معظمها عبر مختلف  وتظهر النتائج التجريبية أن متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات

وهذه . مصادر اإليرادات في معظمها عبر مختلف مصادر متدنية نسبيا فيما يتعلق بقوتها الشرائية
شيقل  40وعموما فإن هذه اإليرادات هي دون . هي الحالة لبعض الرسوم، ورسوم المستخدمين

بلغ متوسط نصيب  وعلى سبيل المثال،. دوالرات 10للفرد الواحد في السنة، وهي تعادل نحو 
شيقل إسرائيلي ما يعادل  14.5(الفرد الواحد من اإليرادات المتأتية من تراخيص اإلنشاءات نحو 

دوالرا  2.67شيقل ما يعادل  10.71(ومن رسوم تسجيل المركبات نحو ) دوالرا أمريكيا 3.51
ه يتضمن متوسط أدنا) 37(والجدول رقم . دوالر أمريكي لكل فرد 10وجميعها تقل عن ) أمريكيا

 . نصيب الفرد الواحد من اإليرادات الرئيسة المحصلة حسب المصدر
هذا وفي المقابل، فإن متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات المتأتية من الكهرباء بلغ 

شيقل أو ما يعادل  47.39(، والمياه نحو )دوالر أمريكي 29.85شيقل، أو ما يعادل  119.43(
 . وهما أعلى مصدرين إليرادات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة) كيدوالر أمري 11.85

وهو ) دوالر أمريكي 2.41شيقل إسرائيلي ما يعادل  9.65(أما فيما يتعلق بجمع النفايات الصلبة 
ثالث أهم رسوم محصلة من المستخدمين، إال أن اإليرادات الجارية من هذا المصدر، في 

 . ة المنفقة على تقديم هذه الخدمةالمتوسط، ال تعوض الكلف
وأخيرا، هناك مصادر إيرادات أخرى وهي متدنية جدا إذ أن الدفعات الخاصة بها يمكن اعتبارها 

دوالر  1.87شيقل إسرائيلي ما يعادل  7.50(وهذه هي الحالة بالنسبة لضريبة التعليم . رمزية
، ورخص )دوالر أمريكي 0.60 شيقل إسرائيلي ما يعادل 2.42(، ورسوم الصناعات )أمريكي
أدناه يقدم مقارنة ) 14(والشكل ) دوالر أمريكي 0.56شيقل إسرائيلي ما يعادل  2.24(المهن 

 . لمصادر اإليرادات المختلفة



 )14(شكل رقم 
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 نصيب الفرد الواحد     نصيب الفرد الواحد                            

   2007من ايرادات     2008من ايرادات                               

 37جدول :المصدر 
 :فيما يلي ترجمة اليرادات البلديات حسب وزنها النسبي و وفق الخدمة من اليسار الى اليمين

 ضريبة التعليم •

 ضريبة الغرف -المسكن او المسقفاتضريبة  •

 ***اخرى •

 )تصاريح االنشاءات ( رسوم ترخيص البناء •

 رسوم المهن و الصناعات •



 ****رسوم الملكية العامة •

 رسوم مختلفة •

 امدادات المياه •

 امدادات الكهرباء •

 رسوم شبكات الصرف الصحي و صهاريج النضح •

 معالجة المياه العادمة •

 جمع النفايات الصلبة و طرحها •

 المسالخ •

 اسواق الفواكه و الخضراوات •

 معالجة النفايات الصلبة •

 رسوم وقوف السيارات •

 )متنزهات(اخرى  •

 ضريبة الملكية •

 ضريبة االراضي الزراعية •

 )رسوم النقل(ترخيص المركبات  •

 البنزين) / الفيول( ضريبة المحروقات  •

 الميزانية التشغيلية للمنح •

 المنح الراسمالية •

 تمانية ألجل الميزانية التشغيليةالقروض و التسهيالت اال •

 القروض و التسهيالت االتمانية ألجل الميزانية الراسمالية •
 
 
  



 )37(جدول رقم 
 نصيب الفرد الواحد من االيرادات حسب المصدر

 % 71.2بلدية بنسبة  94استنادا الى استجابات من 

 مصادر االيرادات رقم
 2007ايرادات 

 بالشيقل االسرائيلي

ايرادات 
بالشيقل 2008

 االسرائيلي

نصيب 
الفرد 

الواحد 
في عام 
2007 

نصيب 
الفرد 

الواحد في 
عام 

2008 
 7.50 5.90 14,375,756 11,304,256 ضريبة التعليم 1

 5.28 4.04 10,117,284 7,746,209 ضريبة الغرف/ضريبة المسكن او المسقفات 2

 0.27 0.20 508,500 385,266 ***أخرى 3

 14.05 14.43 26,922,033 27,654,131 )تصاريح االنشاءات(البناء رسوم ترخيص  4

 2.42 2.05 4,631,085 3,932,771 رسوم المهن والصناعات 5

 2.24 1.48 4,294,044 2,845,645 تراخيص المهن 6

 4.28 14.97 8,200,245 28,688,210 ****رسوم الملكية العامة 7

 4.97 3.26 9,517,047 6,252,360 مصاريف متنوعة 8

 47.39 33.12 90,833,576 63,480,088 امدادات المياه 9

 119.43 91.05 228,915,056 174,509,509 امدادات الكهرباء 10

 3.67 2.60 7,029,405 4,975,701 رسوم شبكات الصرف  الصحي وصهاريج الصرف الصحي 11

 9.65 6.97 18,497,597 13,357,099 جمع النفايات الصلبة وطرحها 13

 0.88 0.42 1,691,176 801,207 المسلخ 14

 3.45 2.80 6,604,459 5,357,434 أسواق الفواكه والخضراوات 15

 0.00 0.00 400 4,330 معالجة النفايات الصلبة 16

 0.24 0.21 467,423 404,684 رسوم مواقف السيارات 17

 3.66 3.03 7,014,885 5,807,193 )المتنزهات( أخرى  18

 14.76 9.59 28,293,087 18,383,505 ضريبة الملكية 19
 10.71 15.30 20,534,555 29,325,485 رسوم النقل/ ترخيص المركبات 21
 0.00 0.00 0 0 البنزين)/ الفيول( ضريبة المحروقات  22

 0.94 4.95 1,810,778 9,490,448 الميزانية التشغيلية للمنح أ23

 4.17 2.51 7,995,518 4,819,953 البلدياتصندوق تطوير واقراض  ب23

 1.17 6.31 2,242,358 12,098,771 المانحون ج23
 2.80 1.80 5,365,785 3,452,745 تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المحلي 23

 9.09 15.58 17,414,439 29,861,917 الميزانية التشغيلية للمنح  

 2.09 0.52 4,012,758 995,246 المنح الرأسمالية: المجموع الفرعي  أ24

 7.49 1.37 14,360,756 2,616,334 صندوق تطوير واقراض البلديات ب24

 51.51 17.92 98,719,336 34,345,389 المانحون ج24
 3.67 0.78 7,030,579 1,491,022 تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المحلي 24

 64.76 20.58 124,123,429 39,447,991 المنح الرأسمالية  

 1.20 2.36 2,301,005 4,518,423 الميزانية التشغيلية للقروض والتسهيالت االئتمانية 25



 1.91 6.38 3,660,530 12,223,744 الميزانية الرأسمالية للقروض والتسهيالت االئتمانية 26

 12.78 9.87 636,749,175 491,625,564 مجموع مصادر االيرادات  

 10.29 9.07 512,625,746 452,177,573 للمنح الرأسمالية صافي االيرادات 

 2009) نيسان(بلدية في ابريل  94استجابات من : استبانة ايرادات البلديات : المصدر
وقد تمت مقارنة متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات في العينتين الفرعيتين للبلديات التي 

أي مع القيود الميسرة والقيود (تتوافق مع كل من المزودين لخدمة الكهرباء وغير المزودين لها 
 : حيث يمكن تلخيص النتائج التجريبية كما يلي)  القاسية للميزانية

إن متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات بالنسبة للعينة الفرعية للبلديات التي ال تقدم : أوال
خدمة الكهرباء أعلى بكثير من تلك التي لديها نفس المصادر الرئيسة من اإليرادات وسط البلديات 

 . التي تقدم خدمة الكهرباء
فيه متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات فاالستثناء الوحيد هو خدمة إمداد المياه والذي يكون 

، كما هو موضح )شيقل إسرائيلي 47(في كلتا العينتين، من حيث الممارسة العملية ذات الشيء 
 . أدناه 38في الجدول 

من الممكن المجادلة بأن هيكل اإليرادات بالنسبة لغير المزودين لخدمة الطاقة الكهربائية هي : ثانيا
 . أكثر تنوعا

 . يع حصص الفرد من اإليرادات، حسب مصادر اإليراد الرئيسة مختلفة كثيرافجم
فعلى سبيل المثال، إن متوسط نصيب الفرد الواحد من إيرادات البلديات فيما يتعلق بجمع النفايات 

وحتى التفاوت في . بالنسبة لعينة غير مزودي خدمة الكهرباء) شيقل إسرائيلي 6.28(الصلبة هو 
ة يكون أكبر، بينما حصة الفرد الواحد من اإليرادات في عينة مزودي خدمة ضريبة الملكي

شيقل إسرائيلي  29.61، مقابل )شيقل إسرائيلي 0.99(الكهرباء هي أقل من واحد شيقل أي 
ومع ذلك وكما . كنصيب للفرد الواحد من اإليرادات بالنسبة لعينة غير المزودين لخدمة الكهرباء

يعزى سبب ذلك إلى االقتطاعات من عائدات ضريبة الملكية من متأخرات  أشير إليه أعاله، وقد
ومع هذا، ينبغي اإلشارة الى نصيب الفرد الواحد من العائدات . الكهرباء المرتبطة بالبلديات

الضريبية المتأتية من ضريبة التعليم، والتي تدار مباشرة من قبل البلديات وهي ال تزال أعلى من 
شيقل  10.52شيقل إسرائيلي مقابل  4.54أي (نة غير المزودين لخدمة الكهرباء تلك المتعلقة بعي

 ). إسرائيلي بالنسبة لغير المزودين بالكهرباء



يمكن القول أن جهود حشد وتعبئة اإليرادات المحلية تبدو أنها أكبر بكثير وسط البلديات التي : ثالثا
وأن التفسير . التي ال توفر مثل هذه الخدمة ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء من تلك لدى البلديات

 : األكثر قبوال وترجيحا فيما يتعلق بطبيعة هذه النتيجة هي كما يلي
في حين أن مزودي خدمة الطاقة الكهربائية من حيث الممارسة العملية وكان لديهم المرونة أو 

ئيلية، والتي تسمح لهم حرية التصرف بعدم دفع كافة الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء اإلسرا
ببسط ومد ميزانياتهم التشغيلية، وأن غير المزودين لخدمة الكهرباء لمن يكن لديهم بالطبع المرونة 

، وقد أجبروا من الناحية العملية على توظيف كافة )أو أنهم يفتقرون لالنضباط المالي(المالية 
رسوم المستخدمين، والضرائب  بما في ذلك –موارد إيراداتهم الخاصة بطريقة أكثر فاعلية 

فأن السبيل الوحيد لبسط ومد ,  المحلية، والرسوم وبما أنه ال يتوفر لديهم عمليا أية بدائل مالية
ميزانياتهم هو زيادة إيراداتهم الخاصة، وذلك بالمخاطرة بعد حصولهم على إيرادات كافية للوفاء 

 . بنفقاتهم التشغيلية مثل الرواتب
ضح المخاطرة المعنوية بالسماح للبلديات بالعمل مع وجود قيود ميسرة على وهذه النتائج تو

 . الميزانية والتي تؤدي إلى إضعاف سالمة النظام المالي المحلي المستخدم لدى البلديات
 38الجدول 

 
مقارنة نصيب الفرد الواحد من االيرادات عبر البلديات في ما يتعلق بالمزودين وغير 

 زيع الكهرباءالمزودين لخدمة تو

 مصادر االيرادات الرئيسية

المزودين 
لخدمة 

الكهرباء ، 
نصيب الفرد 
الواحد من 
االيرادات 

للسنة المالية 
2008  

غير 
المزودين 

لخدمة 
الكهرباء ، 

نصيب الفرد 
الواحد من 
االيرادات 

للسنة 
المالية 
2008  

نسبة مئوية 
أعلى لغير 
المزودين 

لخدمة 
الكهرباء 

للسنة 
المالية 
2008 

 

 

بالشيقل 
 االسرائيلي

بالشيقل 
 % االسرائيلي

 رسوم المستخدمين:
 0.00 0.00 236.51 توزيع الطاقة الكهربائية -1   



 0.00 47.02 47.76 امدادات المياه -2
 108.43 13.09 6.28 جمع النفايات الصلبة -3

       :الضرائب
 2890.91 29.61 0.99 ضريبة الملكية -4
 1081.92 9.81 0.83 المسقفاتضريبة  -5
 131.71 10.52 4.54 ضريبة التعليم -6

       :الرسوم
 119.36 19.37 8.83 تصاريح االنشاءات -7
 116.64 14.71 6.79 تسجيل المركبات -8
 69.44 3.05 1.80 الرسوم المهنية والصناعية -9

  220.56 3.43 1.07 ترخيصات المهن -10
 .المرتبطة بأرقام الفرد الواحد والمتعلقة بمزودي وغير مزودي خدمة الكهرباءالجداول : المصدر

ومن ناحية أخرى، وبغرض دراسة التأثير المحتمل لحجم البلدية السكاني على إيرادات المجالس 
بلدية إلى أجزاء فرعية مكونة من أربعة فئات  94المحلية، فقد تم تقسيم العينة المكونة من 

صت النتائج حول إيرادات الفرد الواحد عبر البلديات بمختلف أحجامها في الجدول وقد لخ. سكانية
 . أدناه) 39(رقم 

  



 )39(جدول رقم 
عينة البلديات (مقارنة نصيب الفرد الواحد من االيرادات حسب المصدر وحجم البلدية السكاني 

 .2008للسنة المالية ) بلدية 94المكونة من 
 

 

 

 ايرادات البلديات

 نصيب الفرد الواحد من االيرادات حسب الفئات السكانية
I 

 أقل من 

5,000 

II 
 إلى 5,000

10,000 

III 
 إلى  10,001

50,000 

IV 
 أكثر من 

50,000 
بالشيقل 

 االسرائيلي

بالشيقل 

 االسرائيلي

بالشيقل 

 االسرائيلي

بالشيقل 

 االسرائيلي

 128.62 90.73 146.95 142.40 الكهرباء 1

 50.98 43.32 42.88 55.70 المياه 2

 5.47 12.77 15.60 11.83 النفايات الصلبة 3

 8.46 12.88 11.46 17.84 ترخيص المركبات 4

 6.88 33.82 4.03 2.42 ضريبة الملكية 5

 5.90 12.76 2.63 1.57 ضريبة التعليم 6

 0.30 14.07 3.11 0.67 ضريبة التسقيف 7

 7.84 26.13 9.31 6.70 تصاريح االنشاءات 8

 1.57 3.89 2.02 1.85 رسوم المهن والصناعات 9

 4.88 3.20 0.01 1.12 األسواق العامة 10

 . استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من استبانة إيرادات البلديات: المصدر
 

تظهر النتائج التجريبية أن متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات يرتفع لكل فئة سكانية، 
باستثناء ما يتعلق بالفئة الرابعة، إذ أن المجموعة الرابعة تتضمن تلك البلديات بتعداد سكاني 

ظهر وهذا الهبوط في اإليرادات في المجوعة األعلى تعدادا سكانيا، ي. يتجاوز خمسون ألف نسمة
بسبب حقيقة أن من بين البلديات الستة الواقعة ضمن هذه الفئة السكانية، أربعة منها تقع في قطاع 

غزة، كما أن األدلة التجريبية، وكما وردت في هذه الدراسة، بينت أن نصيب الفرد الواحد من 
في الضفة  اإليرادات في بلديات قطاع غزة هي أدنى بكثير من نصيب الفرد الواحد من اإليرادات

وبإيجاز فقد أظهرت النتائج التجريبية حول اإليرادات أنها  . الغربية لذات مصادر اإليرادات



(تزيد
78F

مع حجم البلدية، باستثناء تلك في الفئة السكانية األكبر، وذلك بوضوح بسبب تأثيرات  )79
جي بالنسبة ومن األمثلة على ارتفاع نصيب الفرد الواحد من اإليرادات بشكل تدري. قطاع غزة

للفئات السكانية الثالث األولى والمتضمنة، مصادر اإليرادات مثل، ضريبة الملكية، ضريبة التعليم 
. ، رسوم تصاريح إلنشاءات، وكذلك رسوم المهن والصناعات)المسقفات(وضريبة التسقيف 

ئة الرابعة، وبالتالي فإنه يمكن االستدالل بأن أكبر حصة للفرد الواحد من النفقات، تقع في الف
ممولة ليست من خالل إيرادات األفراد فحسب، ولكن من خالل المعونات غير المباشرة المتأتية 

من إيرادات الكهرباء بالنسبة لمدينتي الخليل ونابلس واللتين هما جزء من البلديات المصنفة ضمن 
 . الفئة السكانية الرابعة

ارنة ما بين مصادر اإليرادات للبلديات في قطاع وأخيرا، فإن الجزء الوارد أدناه يتناول وضع مق
 . غزة مع تلك في بلديات الضفة الغربية

وما عدا اإليرادات المتحصلة من خدمة توزيع الكهرباء وضريبة التعليم فإن مصادر اإليرادات 
ومن الناحية العملية، . بالنسبة للبلديات في قطاع غزة وتلك في الضفة الغربية هي عموما ذاتها

إن متوسط نصيب الفرد الواحد من اإليرادات الخاضعة للضريبة والمفروضة من قبل بلديات ف
قطاع غزة عادة ما تكون أقل بكثير من اإليرادات المحصلة من قبل بلديات الضفة الغربية من تلك 

ومثال على ذلك، هذه هي الحالة بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من اإليرادات المتحققة . المصادر
شيقل إسرائيلي في قطاع غزة، مقابل  20.36(فالمياه نحو : ن أهم رسمين من رسوم المستخدمينم

 13.35شيقل مقابل  3.99(وجمع النفايات الصلبة ) شيقل إسرائيلي في الضفة الغربية 74.89
 0.29(ضريبة الملكية : وهناك موقف مشابه يميز ويصف صنفين من الضرائب المحلية). شيقل

، وضريبة )شيقل إسرائيلي 22.31يلي في غزة، بينما في الضفة الغربية يبلغ ما يعادل شيقل إسرائ
ومن بين الرسوم التي بقيت على حالها، ). شيقل في الضفة الغربية 10.87مقابل  0.00(التعليم 

شيقل إسرائيلي في  4.27(عموما بسبب الظروف، فعلى سبيل المثال، في تصاريح اإلنشاءات 
 ). شيقل في الضفة الغربية 17.04غزة مقابل 

ومع ذلك، هناك استثناء واحد في الرسوم التي تكون هامشية نسبيا وذلك فيما يتعلق برسوم 
ففي ). شيقل في الضفة الغربية 13.92شيقل في غزة مقابل  17.89(ترخيص المركبات /تسجيل

                                                           

تفسير هذه النتيجة جزئيا من خالل اقتصادات التجمع الحضري، والتي قد توصف عادة بانتاجية قد يكون ) 79(
وهذا يعني قوة شرائية أكبر وذلك لكل من السلع والخدمات . أعلى، تنعكس في مداخيل فردية وأرباح مرتفعة

.الخاصة والعامة  
 



يل العوائد المطابقة قطاع غزة، تقوم حكومة األمر الواقع بتحصيل رسوم تسجيل المركبات وتحو
وعلى العموم، فإن االختالفات المحددة في نصيب الفرد الواحد من اإليرادات لدى . إلى البلديات

بلديات غزة، بالمقارنة مع بلديات الضفة الغربية، فإنه يمكن القول، يعزى إلى اختالفات ناجمة 
قليلة في مصادر إيراداتها  عن مقدرة مواطنيها بالمساهمة، أكثر من السبب في اختالفات محددة

 . أدناه هذه االختالفات) 40(ويلخص الجدول رقم . الفعلية
  



 

 )40(جدول رقم 
 مقارنة نصيب الفرد الواحد من إيرادات البلديات لكل من قطاع غزة والضفة الغربية

 

 
 قطاع غزة

الضفة 
 الغربية

 

 مصادر اإليرادات الرئيسية

نصيب الفرد 
من 

 اإليرادات

الفرد  نصيب
من 

 اإليرادات
االختالف 

 بالنسبة

 

للسنة 
المالية 
2008 

للسنة 
المالية 
2008 

الضفة 
 غزة/الغربية

 

بالشيقل 
 اإلسرائيلي

بالشيقل 
 % اإلسرائيلي

 رسوم المستخدمين
 0.00 0.00 0.00 توزيع الكهرباء -1   

 267.83 74.89 20.36 امدادات المياه -2
 234.59 13.35 3.99 جمع النفايات الصلبة -3
 14.94 4.00 3.48 رسوم المجاري والصرف الصحي -4
 305.62 7.22 1.78 اسواق الفواكه والخضراوات -5
 21.43- 0.33 0.42 المسلخ -6

 :الضرائب
 7593.10 22.31 0.29 ضريبة الملكية -7   

 14.13 1.05 0.92 )المسقفات(ضريبة التسقيف -8
 .N.A 10.87 0.00 ضريبة التعليم -9

 :الرسوم
 299.06 17.04 4.27 تصاريح اإلنشاءات -10   

 22.19- 13.92 17.89 تسجيل المركبات -11
 976.67 3.23 0.30 رسوم المهن والصناعات -12
 156.91 3.16 1.23 رخص المهن -14
 222.65 7.55 2.34 رسوم الملكية العامة-15
  .N.A 0.22 0.00 رسوم وقوف السيارات -16

 استبانة اإليرادات: المصدر



N/A ال ينطبق 

 معوقات نمو اإليرادات والفرص 4-6
هناك عدد من العوامل في الوقت الحالي المؤثرة على نمو اإليرادات وبالتالي رسوم المستخدمين 

وبدون هذه . وأن أكثر األسباب شيوعا هو نقص المعلومات عن كلفة تقديم وحدة الخدمة الفعلية
ر كما أن االفتقا. مستخدمين مناسبة) أسعار(المعلومات يكون من الصعب إلى حد ما تحديد رسوم 

لتحديد رسوم المستخدمين ) بصرف النظر عن حجم البلدية(إلى الصالحية من قبل البلديات 
لذا فإنه يطلب من البلديات الحصول على موافقة . التابعين لها يشكل في حد ذاته محددا كبيرا

ية ، والتي يمكنها أيضا تسوية أية مسؤولية مال)وزارة الحكم المحلي الفلسطيني(الحكومة المركزية 
 . من أجل استدامة الخدمة واسترداد التكاليف

ومثال على . ومن جهة اخرى، تترك العوامل االجتماعية والسياسية آثارا على استرداد التكلفة
ذلك، فإن نظم اإلنفاذ المحلية الالزمة لضمان االمتثال لاللتزامات المالية، مثل دفع وسوم 

كما أنه بالنظر إلى معدالت كفاءة التحصيل . ستخدمالمستخدمين، تعتبر ضعيفة إلى حد ما وقلما ت
الحالية، والتي يعترف بتدنيها المسؤولين الحكوميين المحليين، بعد ذلك، يحتاج نمو اإليرادات إلى 

وتحديدا، يتوجب البدء بإزالة اإلهماالت في النظام، قبل تطبيق أية زيادة في . البدء باالمتثال
وهذه المسائل ذات اإلجحاف األفقي في النظام تحتاج إلى . عون فعلياالتعرفات على أولئك الذين يدف

ومن جهة أخرى، يجب اإلشارة إلى أنه بموجب اإلدارة المالية الحالية للبلديات، فإن . معالجة
كما أن . مستهدفات تحصيل اإليرادات ومؤشرات أداء اإليرادات ليست بمطلوبة وال بالمطبقة

وباختصار، ال يوجد تقريبا مساءلة . يرادات ليست مستغلة بشكل اعتياديالحوافز المتعلقة بأداء اإل
داخلية وال ضوابط تتحكم باإليرادات واألداء المالي، كما أنه ال يتوفر مساءلة خارجية على 

 . االنضباط المالي للحكومة المحلية
لى أمور أخرى ومن ناحية أخرى، فإن فرص حشد وتعبئة اإليرادات المحلية قد تشمل باإلضافة إ

 : ما يلي
دعم بناء القدرة المؤسسية للبلديات، وبخاصة في إدارة اإليرادات المحلية، ومثال على  )1(

ذلك، مساعدة اإلدارات المحلية في المهام والوظائف مثل، إصدار الفواتير، تحصيل 
 . اإليرادات واإلنفاذ

ليها حاليا رسوم وضع هدف يتمثل في استرداد الكلفة في تلك الخدمات التي تطبق ع )2(
فبالرغم من اإلدراك أنه في بعض المجاالت التي تصل فيها معدالت . المستخدمين



وبالتالي يصبح من %) 30تصل إلى ارتفاع يبلغ (البطالة الحالية إلى أرقام عالية 
الصعب إلى حد ما استرداد الكلفة، ومع ذلك، فإنه يدرك بأن هناك عدد كبير من 

المحلية الذين لديهم القدرة على الدفع، وهم المستفيدين ليس من  المستفيدين من الخدمات
ضعف إدارات اإليرادات المحلية فحسب ولكن أيضا وعمليا من عدم تطبيق نظم اإلنفاذ 

وبهذا الشأن يمكن إيالء االهتمام، . لكل من رسوم المستخدمين وكذلك الضرائب المحلية
بين القطاعين العام والخاص لدعم عملية  على سبيل المثال، إلى الشراكات القائمة ما

هذا ومن الصعوبة . تحصيل لإليرادات، وكذلك تطوير تغطية الخدمات المحلية وجودتها
بمكان الفرض بالقوة إجراء الدفعات على الخدمات عندما يكون تكرار تقديم الخدمات 

 ). أو بشكل عام تكون جودة الخدمات متدنية(
 : استنتاجات 4-7

ة تحصيل اإليرادات في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة فيما يتعلق بمصادر تختلف مهم
 . اإليرادات الثالث المحلية

أوال، فضريبة الملكية  يجري تحصيلها في الضفة الغربية من قبل وزارة المالية بالنيابة عن 
أما في قطاع غزة فيسمح لكافة البلديات . بلدية 107بلدية من أصل  29البلديات، بينما تتم في 

 . العاملة حالية بتحصيل ضرائب الملكية الخاصة بها بشكل مباشر
 و) منها 46حوالي (تعليم من قبل بلديات الضفة الغربية فقط ثانيا، يتم تحصيل ضريبة ال

بلدية فقط في  58المستخدمين لخدمة تقديم الكهرباء من قبل ) أثمان(ثالثا، يتم تحصيل رسوم 
 . الضفة الغربية تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية

لكية، وضريبة التعليم ومن هنا، وباستثناء اإليرادات المتأتية من خدمة الكهرباء، فإن ضريبة الم
هما عموما مصادر اإليراد بالنسبة للبلديات في قطاع غزة وكذلك تلك ذاتها للبلديات العاملة في 

ومن الناحية العملية، فإن النتائج التجريبية تدعم هذا القول وأن متوسط اإليراد . الضفة الغربية
من اإليرادات المحصلة من قبل  المفروض على الفرد الواحد من قبل بلديات غزة هو أقل بكثير

 . بلديات الضفة الغربية من ذات الموارد أو ما يعادلها
كما بينت النتائج التجريبية أيضا أن هذه اإليرادات تزداد مع زيادة حجم البلدية، باستثناء تلك التي  

، ويعود السبب في ذلك بوضوح إلى انخفاض )عدد سكاني كبير(لديها فئات سكانية مرتفعة 
 . نصيب الفرد الواحد من اإليرادات لدى كبرى البلديات الواقعة في قطاع غزة



وعالوة على ذلك، فقد بينت النتائج التجريبية أن نصيب الفرد الواحد من اإليرادات بوجه عام 
بالنسبة للعينة الفرعية من البلديات التي لديها قيود ومحددات قاسية في ميزانياتها أعلى بكثير من 

 . تي لديها قيود ومحددات ميسرة في ميزانياتهاتلك ال
. وهذه النتيجة توضح بعض من التأثيرات المالية الضارة للقيود والمحددات الميسرة في الميزانيات
وهذا التأثير المالي السلبي الواقع على مالية البلديات يحتاج إلى المعالجة أساسا من خالل فرض 

 . تقيود ومحددات قاسية على الميزانيا
وأخيرا، وينبغي االخذ بعين االعتبار وسط عوامل أخرى االحتياجات لتغطية أوسع للخدمات، 

وصيانة أفضل لخدمات البلديات وأشغالها العامة، وكذلك الحاجة إلى معادلة األثر السلبي القادم 
كما . ميةعلى إيرادات البلديات، والحاجة إلى إيالء اهتمام خاص لتقوية مصادر اإليراد األكثر أه

أشارت النتائج التجريبية إلى إيرادات محتملة وبخاصة  من ضريبة الملكية والحاجة إلى تعديل 
وعالوة على ذلك، وبالنظر إلى . عمليات جمع النفايات الصلبة بحيث تغطي كلفة تقديم هذه الخدمة

ج البلديات المكونة القاعدة االقتصادية الصغيرة نسبيا للعديد من البلديات، فقد غدت طروحات اندما
من وحدات حكم محلي صغيرة من حيث المبدأ على األقل خيارا يستحق الدراسة وذلك بهدف 

 . جعل مثل هذه البلديات قابلة للحياة من النواحي المالية
بلدية في  78لألقسام المالية في نحو ) الضائعة(وتجدر المالحظة إلى أن تكلفة الفرصة البديلة 

 . لتي ليس لديها في الوقت الحاضر إمكانية لتحصيل ضريبة الملكية، كبيرةالضفة الغربية وا
حيث بلغت نسبة هذه الضريبة في ميزانية اإليرادات الجارية بالنسبة للبلدية الوسيطة والعادية في 

 . على التوالي% 12.2و % 16.47الضفة الغربية نحو 
  



الوضع المالي للبلدية : الفصل الخامس 

 بين النفقات والعوائد حسب الخدماتمقارنة  5.1

يقول كًل من رؤساء البلديات وموظفيها عموما، وبخاصة في قطاع غزة، أن معظم أثمان 

كما أنهم . االستخدام التي يتم تحصيلها من المشتركين ال تكفي لتغطية تكاليف توفير الخدمات

من الصعب تنفيذها ألن  سيكون) أثمان االستخدام(يؤكدون أن أي زيادة على تعرفة الخدمات 

لذلك فهم يقولون أنه . العديد من االسر ال يستطيعون تحمل ذلك بالنظر إلى التكلفة الحالية للخدمات

فإن كفاءة التحصيل من شأنها , إذا تم زيادة التعرفات بحيث تغطي التكلفة الفعلية لتوفير الخدمات

جنبا إلى جنب مع , هذا االدعاء و مدى صحة. أن تكون أكثر صعوبة، و على األرجح ستنخفض

. سيتم مناقشتهما في هذا الفصل, الوضع المالي العام للبلدية

للعوائد و النفقات المنجزة،  المبنية على المالحظة و االختبارفإنه استنادا إلى األدلة على أي حال و

 (ات لكل فرد و متوسط النفق)  37في الجدول رقم  (فإن المقارنة بين متوسط العوائد لكل فرد 

فإن المتوسط الحالي  اءتشير إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات مثل الكهرباء و الم)  20الجدول رقم 

على سبيل المثال فقد و . كل فرد هو أكبر بكثير من المتوسط الحالي للنفقات لكل فردلعوائد لل

هذا الرقم ما  بحيث شكل, )شيكل 119.43(هي   2008كانت عوائد الكهرباء لكل فرد في عام 

التي يتكبدها هؤالء ) شيكل 96.80(٪ أكثر من النفقات لكل فرد أو التكاليف المباشرة 23يقارب 

 23.5كانت نحو ) شيكل 47.39(و بالمثل، فإن عوائد الماء لكل فرد . الذين يقدمون هذه الخدمة

بل فإنه ليس من و بالمقا). شيكل 38.36(٪ أعلى من النفقات لكل فرد على الماء لتلك السنة 

المستغرب أن يبين الوضع المالي لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وجود عجز 



و عموما فإنه اسهل نسبيا أن تكون من الذين . ككل 94للبلديات ال ) % -73.86(تنفيذي كبير 

الكهرباء أو مع  كما هو الحال مقابلها دون ان تضطر للدفع جمع النفايات الصلبة تُقدم لهم خدمة

خدمتي الكهرباء و بعكس الماء، كون هذه الخدمة ال يمكن ايقافها بسهولة عنك عند عدم الدفع 

هي ) شيكل 36.92(و على وجه التحديد، فإن النفقات المباشرة لكل فرد في جمع النفايات . الماء

اإلشارة إلى أن النفقات ومع ذلك، تجدر ). شيكل 9.65(الثة أضعاف العوائد لكل فرد ثرب اما يق

التكلفة المباشرة للتشغيل والصيانة، و ال تشمل التكاليف غير تعلق بالتي يتم أخذها بعين االعتبار ت

.  المباشرة لالدارة العامة للبلدية

ال يبدو أنها تدعم  ,على األقل على أساس السيولة النقدية و ما يتعلق بالتكلفة المباشرة ,وهذه النتائج

و رغم ذلك، . قائم حول العجز الضمني للسيولة النقدية في تقديم الخدمات البلدية العاديةالجدل ال

وأنه في واقع األمر أكثر صعوبة , فمن المسلم به أن الوضع المادي يتفاوت بين الحكومات المحلية

.  في قطاع غزة، كما يتضح من تحليل العوائد

فعلى . االستحقاق فإن بعض هذه النتائج قد تختلفال بد من التأكيد على أنه على أساس , و ختاما

. سبيل المثال فإن تكلفة توفير الطاقة قد تكون أعلى بكثير لو تم إدراج المتأخرات في الحسابات

: أدناه 41وقد تم تلخيص نتائج السيولة النقدية في الجدول 

  



 41الجدول 

مقارنة بين العوائد لكل فرد و النفقات للخدمات التي يتم تمويلها بالعادة من خالل  أثمان 

االستخدام  

 2008السنة المالية 

الفرق النفقات العوائد  

الصافي 

/ 1تعديل 

النفقات 

/ 2تعديل 

لفرق ا

نصيب 

 الفرد

نصيب 

 الفرد

نصيب 

 الفرد

نصيب 

الفرد 

 

% شيكل % شيكل شيكل 

 4.56 114.22 23.38 96.80 119.43: الكهرباء

-  4.71-  3.99 0إنارة الشوارع 

 4.70 45.26 23.54 38.36 47.39: الماء

- 36.66 5.79- 25.25 4.91 3.67 نظام المجاري

معالجة مياه الصرف 

 الصحي

0 1.97  -2.32  -



- 77.85 43.57- 73.86 36.92 9.65 :لنفاياتجمع ا

-  1.14-  0.97 0 الصلبة معالجة  النفايات

 128.63 3.28 169.78 2.78 7.50لمدارس ا/ضريبة المعارف

 68.03 2.05 98.28 1.74 3.45أسواق الغذاء 

- 64.82 2.50- 58.49 2.12 0.88المسالخ 

- 14.63 224.86-  190.56 191.97المجموع  

) عام(لتشمل النفقات غير المباشرة المرتبطة   1.18معدله بعامل / 1

.  على افتراض أن التكلفة اإلدارية العامة نسبية لكل نفقة من نفقات الخدمة/ 2

.  37و  20الجداول : المصدر 

تبين النتائج، وال سيما تلك المتعلقة  بإمدادات الكهرباء والماء، إن هذين :  الكهرباء والماء

المصدرين من مصادر العوائد يجب أن يساهما في الوضع الطبيعي في تمويل نفقات البلدية 

و هذا هو الحال حتى بعد تعديل النفقات المباشرة لتشمل تكاليف اإلدارة العامة والتي ال . األخرى

 .باشر بعملية توفير مثل هذه الخدماتتتصل بشكل م

على المأل خالل بعد لم يتم إعالنها   2008و بالنظر إلى أن الميزانيات البلدية المنجزة لعام 

التكاليف غير أي (لغرض احتساب تكلفة اإلدارة العامة  2009النصف األول من السنة الميالدية 



79Fو قد قُدر. 2007فإن عملية الحساب استندت إلى أرقام  الميزانية لعام ) المباشرة

أن متوسط  80

٪ من مجموع الميزانية الحالية التي تتضمن كال من ميزانية 18التكلفة غير المباشرة يعادل 

ل ، والتي تعكس تكاليف التشغيل المباشرة لك)أو ميزانية الخدمات" (ميزانية المؤسسة"التشغيل و

وبالتالي فإنه من أجل إجراء مقارنات أكثر دقة،  تم تعديل النفقات حسب الخدمة صعودا . خدمة

و بعد إدخال هذا التعديل، كما ذكرنا أعاله، فإنه ما زال يمكننا القول بأن الكهرباء . 1.18بعامل 

.  أعاله 41والماء يولدان فائضا كما هو مبين في الجدول 

بإمكاننا القول بأن النفقات لكل فرد حسب الخدمة يمكن أن تكون أيضا ل و رغم ذلك، فإنه ال يزا

فإنه ألغراض هذا , ومع هذا. تقديرا معتدال إلى حد ما نظرا ألنها ال تشمل تكاليف االستهالك

80Fالتحليل يمكن اعتبار التكلفة المعدلة انعكاسا جيدا

.  للوضع المالي الفعلي في تقديم الخدمات 81

إذا كان هذا التحليل قد تم إجراؤه على أساس االستحقاق بدال من أن يكون على  وعالوة على ذلك،

من  تقلل  ,أساس السيولة النقدية، فإن النفقات لكل فرد على الكهرباء، وإلى حد أقل على الماء

و هذا التقليل في التقدير يعود إلى حقيقة أن عددا كبيرا من . تقدير التكلفة الحقيقية لتوفير الخدمة

لتقديم هذه  فعليا لكهرباء ال تدفع تكاليف التشغيل الكامل المطلوباالبلديات التي تقوم بتوزيع 

ال تدفع  لشركة  كما هو موثق في متأخرات الكهرباء- ذلك ألن معظم البلديات- و, الخدمة

                                                           
80 خدمات إجمالي ميزانية ال) + إجمالي الميزانية التشغيلية الًمنجزة / ( "الُمنجزةالنفقات العامة : "ساب نسبةمن حالنسبة المئوية  هأتي هذت 

 100) *شيكل  691,539,781/ شيكل 124,843,557  : (أي -132ال لبلديات بعد دمج ا هذا هو مجموع النفقات المتكررة   و. "الُمنجزة
 =18.05.%  

 
المحسوبة  (حسب الخدمة غير المباشرة  التكاليف المباشرة وفإن  ،الخدمةحسب ة باعتبار أن ليس هناك نظام لمحاسبة التكاليف البلدي 81

 .على أساس السيولة النقدية' تهاتكلف' لتشكل أفضل التقديرات المتاحة )  لهذه الدراسة
 



من  81F82٪54.54وتدفع البلدية المتوسطة نحو . الكهرباء اإلسرائيلية سعر شراء الجملة من الكهرباء

تشكل المتأخرات التي دفعت بشكل )  ٪45.46 (فاتورة جملة الكهرباء، في حين أن بقية التكلفة 

لذلك فأنه في الوضع الطبيعي هناك دعم كبير  و. غير مباشر من خالل ضريبة القيمة المضافة

على  و إنما أيضا, نوعا ما ال يعود فقط بالنفع على مشتركي الكهرباء الذين ال يدفعون فواتيرهم

بدال من   لبلديات التي تستخدم جزءا من عوائد الكهرباء الخاصة بها لتمويل النفقات األخرى-ا

و بالطبع فإن الدعم الضمني للبلدية ينعكس . دفع كامل جملة فواتيرهم لشركة الكهرباء اإلسرائيلية

. في نفقات كهرباء أقل كما ورد في الميزانيات المنجزة للبلدية

82Fاالستدامة المالية لخدمة الكهرباء فقد أظهرتو فيما يتعلق ب

األدلة المبنية على المالحظة  83

أعلى من سعر ) سعر الوحدة(واالختبار أيضا ان البلديات تتقاضى عموما معدل تجزئه كافي  

و في الممارسة العملية، فإن . الجملة الذي يجب على البلديات دفعه لشركة الكهرباء اإلسرائيلية

يضمن االستدامة ) و المطبق أيضا من جانب المرافق اإلقليمية(أو هامش الربح هذا االنتشار 

.  المالية لهذه الخدمة

ثمة حالة مماثلة، وإن كانت على نطاق أصغر بكثير، تؤثر على هيكل النفقات الخاصة بالماء،  و

ض ناك متأخرات الماء التي تعادل في الوضع الطبيعي الدعم المقدم على حد سواء لبعه و

. ن ال يدفعون لقاء استخدامهم لهذه الخدمةالذياإلدارات البلدية التي تقدم الخدمة  و مشتركي الماء 

يكون مع ذلك فإنه لضمان االستدامة المالية لهذه الخدمة يتم في العادة تعيين سعر لتعرفة الماء  و

                                                           
الضفة , رام هللا". لكهرباءلتحويل خدمة ا المتوقع لماليو التأثير االبلدية األسباب الرئيسية لمتأخرات الكهرباء . "ندو غارزونهرنا  82
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ذلك فإنه في الوضع  و رغم. أعلى بكثير من التكلفة الفعلية للحصول على الماء من أجل التوزيع

إضافة لذلك . إصدار الفواتير و تحصيلهافي كفاءة ال معدلالطبيعي تعتمد استدامة هذه الخدمة على 

يكون )  بسبب الفقر الشديد على سبيل المثال (فإنه بسبب عدم قدرة بعض المشتركين على الدفع 

غير / كدعم داخلي (االنتشار هناك عدم كفاءة في تحصيل الفواتير التي يجب استيعابها من خالل 

. و إعانات خارجية محددة و مستهدفه)  مباشر

 

بالنظر إلى أن أثمان االستخدام ال يمكن تطبيقها مباشرة على : إنارة الشوارع و توزيع الكهرباء

و التي هي إلى  ,المستفيدين من إنارة الشوارع، و إنما على األسر التي تستفيد من توزيع الكهرباء

فإنه يبدو من المبرر النظر في إدراج تكلفة إنارة , من المستفيدين من إنارة الشوارع حد كبير

و بهذه الطريقة يمكن توفير التمويل الكافي و الفعال لهذه . الشوارع في تعرفة توزيع الكهرباء

 الكهرباء تقوم المرافق اإلقليمية بجمع التكلفة المناظرة ةو بعد أن يتم نقل خدم. الخدمة أيضا

لكل فرد الحالية فإن النفقات ,  أعاله 34و كما ورد في الجدول . لإلنارة العامة نيابة عن البلدية

بالمقارنة مع النفقات لكل فرد في توزيع الكهرباء ) شيكل 3.99(نسبيا  ع قليلةفي إنارة الشوار

). شيكل 96.80(

في المقام األول بالطبع ستعتمد ية و االستدامة المالية المستقبلية في إطار مرافق الكهرباء اإلقليم

83Fعلى معدل

في عام  (كفاءة التحصيل لمبيعات التجزئة، والتي تكون منخفضة نسبيا في البلديات  84

                                                           
84 أما الحاالت التي . )جيديكو (  ٪ في100أكثر من و ) غيديكو ( ٪ في 66تراوح بين تالمرافق  فيكانت نسبة التحصيل  ،2005في عام  

.٪82مع ) سيلكو (  نسبة التحصيل، ومن  ٪ 98مع ) هيبكو ( بينها فقد كانت ل   
 



و بالتأكيد يرتبط جزء من هذا القصور . 84F85) %56.6انخفضت إلى أدنى مستوياتها وهي    2007

و قلة االمتثال بسبب وجود  -85F86٪25ن ويقُُدر بما ال يقل ع  في التحصيل بعدم القدرة على الدفع-

مع ذلك فإن االفتقار للكفاءة بسبب  و. 86F87)٪18.4أي نحو (المستهلكين غير المسجلين في النظام 

الذي يعمل في العادة عبر الدعم  و) االنتشار(عدم القدرة على الدفع يتم تغطيته عموما من خالل 

و على سبيل المثال، كان هذا . لناحية الماليةالداخلي، مما يجعل من الخدمة قابلة لالستمرار من ا

باإلضافة . ٪100مع استرداد للتكاليف وصل إلى أكثر من  2005في عام ) جيديكو(هو الحال ل 

المستخدمين غير المسجلين في 'إلى ذلك، فإن البطاقات المدفوعة مسبقا تساعد في القضاء على 

. النظام

 

يتعلق بوضع  تعرفة استخدام الماء، و بالنظر إلى أن و فيما : أنظمة المجاري و الصرف الصحي

المستفيدين من إمدادات الماء هم عموما من المستفيدين من شبكات المجاري، فإنه يبدو من المبرر 

تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي في )  إلى حد ما(ضم التكاليف المرتبطة بنظام المجاري و 

را إلى أن المستفيدين من معالجة مياه الصرف الصحي مع ذلك، فإنه نظ و. هيكل تعرفة الماء

فإنه يجب النظر , شتركين بإمدادات الماء، و إنما أيضا من قطاعات اقتصادية أخرىالمليسوا فقط 

التمويل اإلضافي لمعالجة مياه الصرف الصحي من القطاعات األخرى التي من الحصول على في 
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الزراعة  و صيد  يعلى سبيل المثال فإن قطاعو . شأنها أيضا أن تستفيد من هذه الخدمة

التي ئية موارد الماعلى الن من الحفاظ البيئي ا، سوف يستفيدىآخرقطاعات من بين ,  األسماك

. تتلوث عموما بسبب عدم وجود نظام الصرف الصحي و محطات معالجة مياه الصرف الصحي

لي في العمليات الخاصة بهاتين و يمكن لنهج متعدد القطاعات أن يسهم في تمويل العجز الحا

. الخدمتين

 

 شيكل 7.50 (ال تغطي العوائد الفعلية من ضريبة المعارف : صيانة المدارس و ضريبة المعارف

، )لكل فرد  شيكل 2.78 (النفقات المتكررة فقط في مجالي صيانة المدارس وإمداداتها ) لكل فرد 

والمباني المدرسية، و التي تم اإلشارة لها في ميزانية و إنما تمول أيضا بناء الفصول الدراسية 

 (و هذا التخصيص كان في الواقع أعلى بمرة ونصف ).  أي ميزانية التنمية (النفقات الرأسمالية 

. من مخصصات صيانة المدارس)  169.7٪

ومع ذلك ، فمن المهم أن نعتبر أن طفو الضرائب المحلية مثل ضريبة المعارف يعتمد كليا على 

و أيضا فإن ضريبة المعارف في الواقع ليست متاحة لجميع البلديات . القاعدة االقتصادية المحلية

ها ألنها تعتمد، على األقل من حيث المبدأ، على توافر تقديرات ضريبة المسقفات التي تقوم ب

و رغم ذلك فإنه لكون ضريبة المعارف تقوم على أساس القيمة التأجيرية . وزارة المالية

النسبة للممتلكات، كما هو الحال مع ضريبة المسقفات، فإنه من هذا المنظور يمكن القول أن 

٪ مخصصة للمدارس و تجمعها 7٪، منها 24٪ بل 17 تليس مسقفاتضريبة الل القانونية الفعلية

% 42و في هذا الصدد فإنه من المثير لالهتمام أن نالحظ أنه في الممارسة العملية هناك . تالبلديا



في حين أن , تقوم بجمع ضريبة المعارف)  107من أصل  46(من البلديات في الضفة الغربية 

. بلدية فقط 29ضريبة المسقفات يجري جمعها  من جانب وزارة المالية في 

 

أظهرت النتائج المبنية على المالحظة و االختبار أن الخدمات مثل : لخاألسواق الغذائية و المسا

و في الواقع . وحتى المسالخ، يمكن تمويلها عن طريق فرض أثمان االستخدام, األسواق الغذائية

ا ابل عجز تنفيذي كبير نسبيـمق) ٪ 98.27 (فإن األسواق الغذائية تقوم بتوليد فائض كبير نسبيا 

و عموما، فإن  المسالخ  تعتبر خدمة مموله ذاتيا، كما ). 34جدول ال( سالخ في الم%) 58.49(-

قام المدراء  ,و في حاالت استثنائية ,مع ذلك و. هو الحال مع الكهرباء و الماء و جمع القمامة

الماليين للبلديات في الضفة الغربية و قطاع غزة باستخدام الدعم بين الخدمات، و ذلك حسب 

لك، لتكون قادره على تطبيق أثمان استخدام مناسبة يجب على البلديات أن ال و مع ذ. الحاجة

تحتاج فقط لحساب التكاليف لكل خدمة من خدمات البلدية، و إنما أيضا يجب عليها أن تملك 

تحديد أثمان االستخدام عند مستوى يسمح لها باسترداد تكاليف اإلدارة  و التشغيل في الحرية 

.  والصيانة

 

خدمات البلدية الممولة بشكل رئيسي عن طريق الضرائب  ال 5.2

غطى القسم السابق أعاله الخدمات البلدية الرئيسية التي ينبغي أن تمول عن طريق تطبيق أثمان 

و يغطي هذا القسم تلك الخدمات التي ال يمكن تمويلها من خالل . أستخدام مناسبة للمستفيدين منها



على االستهالك في هذه  راصقتالاعدم (لمميزاتها الخاصة  مثل فرض أثمان استخدام عليها نظرا 

بحيث أصبحت هناك حاجة إلى , لهذه األنواع من السلع االقتصادية) إخفاق السوق(، أو )الخدمات

, و بشكل عام. تمويل وجودها و صيانتها عن طريق استخدام الضرائب المحلية في المقام األول

تتضمن هذه السلع والخدمات العامة البنية التحتية المادية التي تعطي مميزاتها الخاصة فرصة 

ومن هنا كانت  من حيث المبدأ تكون خالية من أي أثمان مباشرة- جميع المواطنين-الوصول ل

.  الحاجة لفرض الضرائب

 

هذا األشغال البلدية العامة الخمسة األهم في  إن: الطرق والشوارع وغيرها من البنى التحتية

ياه ـم تصريف) ج ( الشوارع ) ب ( الطرق الداخلية ) أ : ( النوع من البنى التحتية هي

لكن هناك أيضا خدمات أخرى ال عالقة لها   و. الحدائق العامة) ه ( األرصفة ) د ( طار ـاألم

بالبنى التحتية المادية و لكنها تحتاج إلى االعتماد على الضرائب المحلية كون فرض أثمان 

ابر و التنظيم والضبط والرصد و إدارة المرور الع: و تشمل , استخدام عليها لن يكون مناسبا

.  مكافحة الحرائق وغيرها

 

كما سبق و وضحنا ال يوجد هناك سوى اثنين من الضرائب البلدية التي تساعد : مصادر الضرائب

ومع ذلك، فإن هاتين الضريبتين ليستا . في الحفاظ على األنواع الخمسة من البنى التحتية المادية

عن إدارة كل من تحصيل بشكل مباشر ة و وزارة المالية هي المسؤول. متوفرتين لجميع البلديات



عن , ، وبشكل غير مباشر)بلدية 107فقط من أصل  29التي تجري حاليا في (ضريبة المسقفات 

تحديد أحتمالية ضريبة المعارف كون هذه الضريبة من المفترض ان تكون مبنية على تقديرات 

ضافية تقوم بتحصيل ضريبة بلدية إ 17و كما سبقت اإلشارة، فإن حقيقة أن . ضريبة المسقفات

، )46مما يرفع عددها إلى (  بتحصيلها بلدية األخرى التي تقوم بالفعل 29لى جانب ال إالمعارف 

يمكن اعتباره مؤشرا   ,17في حين ان ضريبة المسقفات لم يتم جمعها بعد في نطاقات السلطة ال 

حاجة الملحة في بعض البلديات الذي يكون على األرجح ناتجا عن الو على جهد الضريبة المحلية 

.  لتوفير مصادر إضافية للعوائد المحلية

تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت العوائد التي يتم تحصيلها من ضريبة المعارف , و على أي حال

تتحدد بدقة من خالل حاجات العوائد الفعلية لصيانة و بناء المدارس و يتم استخدامها فقط في 

فيمكن القول عندئذ بأنه على أرض الواقع ليس هناك سوى واحدة , حال بالفعلالمدارس، كما هو ال

التي يمكن استخدامها لتمويل جميع األنواع الخمسة ) مسقفاتأي ضرائب ال(من الضرائب البلدية 

 (وبالتالي يمكن القول بأنه في ظل هذا الوضع الحالي لضريبة المسقفات . من البنى التحتية المادية

، قد يكون هذا المصدر ) كن اعتبارها من الناحية العملية غير مستغلة أو غير مطورةالتي يم و

من مصادر العوائد، في حد ذاته، غير كاف لتلبية جميع االحتياجات المالية الحالية لصيانة البنية 

.  التحتية والبناء

 

رين من مصادر يوجد للبلديات مصد: رسوم البناء و ترخيص المركبات: المصادر غير الضريبية

العوائد غير الضريبية التي ال ترتبط بأي خدمة معينة؛ و على هذا النحو، قد تستخدم عوائدهما 



وهذين . الطرق والشوارع الداخلية في المقام األول لتمويل صيانة البنية التحتية المادية-

كبات، أو ترخيص المر ، و)لكل فرد  شيكل 14.05عادل ت( المصدرين هما رسوم رخصة البناء 

شيكل  24.76 إلى يصل مجموع هذين المصدرين و). لكل فرد شيكل 10.71عادل ت(رسوم النقل 

وهو مجموع نصيب االنفاق البلدي , شيكل 34.78أقل بكثير من ) كما هو متوقع(والذي . لكل فرد

و الواضح أن هذين المصدرين ليسا كافيين . فرد في االنواع الخمسة من البنى التحتية الماديةكل ل

لتغطية النفقات الجارية في البنية التحتية، وبالتالي تبرز أهمية المصادر األخرى مثل ضريبة 

.  المسقفات

 

االستدامة المالية للبنية التحتية المادية المحلية   5.3

مالية الصعوبات الجمع النفايات الصلبة والتخلص منها  خدمة واجهتنا أعاله، كما سبق و أن ناقش

.  من بين تلك الخدمات التي ينبغي أن تمول عن طريق فرض أثمان استخداماألكبر 

التحتية المادية، والتي يتعين تمويلها في المقام األول من خالل الضرائب  ىوبالمثل، من بين البن

و ال . الشوارع هي الخدمات البلدية العامة التي تفتقر إلى التمويل الكافيالمحلية، فإن الطرق و 

عموما من المصادر المالئمة للتمويل الكافي للبنية  المركبات تعتبر تراخيص البناء و تسجيل

و العوائد التي يتم تحصيلها من هذين المصدرين تكون على األرجح قليلة جدا . التحتية المادية

و النتائج المبنية على المالحظة و االختبار في الضفة الغربية . الحتياجات الفعليةبالمقارنة مع ا

والمصادر النموذجية، وفقا للمعايير . وقطاع غزة، كما هو مبين أعاله، تُظهر أدلة تؤيد هذه الحجة



لمقام الدولية، التي تُستخدم لتمويل أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع الداخلية هي في ا

ت تحصيال ومع ذلك فإن. إلى جانب مصادر أخرى ت التحسيناألول ضريبة المسقفات و تحصيال

شكل جزءا من هيكل العوائد البلدية، في حين أن ضريبة تُفي الضفة الغربية وغزة ال  التحسين

  .منها) ٪60(, و هي غير منفذه في أكثر من نصف البلديات, المسقفات غير مستغلة إلى حد كبير

.  ويقدم القسم الوارد أدناه مقارنة شاملة  بين النفقات والعوائد

التوازن بين النفقات والعوائد   5.4

يتناول هذا القسم التوازن بين العوائد والنفقات، بما في ذلك جميع الخدمات البلدية للسنوات المالية 

من هذا  حظة و االختبارالمبنية على المالو أهم النتائج الرئيسية ). 2008و  2007(األخيرة 

: االستعراض يمكن تلخيصها على النحو التالي

و خالل . شيكل 8.00يبلغ متوسط النفقات لكل فرد في جميع الخدمات ما يعادل نحو ) أ ( 

 7.60من  ت٪، حيث ارتفع14.3العامين الماضيين إزداد النفقات لكل فرد على الخدمات بنحو 

.  شيكل للفرد الواحد 8.69شيكل إلى 

. ٪13.4حيث نمت بمقدار اسمي يقدر بنحو , إزدادت العوائد بمعدل أبطأ قليال من النفقات) ب ( 

شيكل للفرد الواحد خالل نفس الفترة  10.29إلى  9.07و تحسن متوسط العوائد لكل فرد من 

قدرة ويبدو أن هذه النتائج تشير إلى بعض النمو في كل من النفقات والعوائد، فضال عن . الزمنية

. البلدية المتوسطه لتغطية تشغيل وصيانة الخدمات الرئيسية



بين العوائد والنفقات على الخدمات ايضا الى ان البلديات في المتوسط  2007تشير مقارنة ) ج ( 

 تو في حين أن النفقات لكل فرد قد بلغ. كانت من الناحية العملية تعمل ضمن ميزانيات متوازنة

٪  بحيث 19.3و قد كانت العوائد أكبر بنحو . شيكل 9.07عوائد لكل فرد ال تشيكل فقد كان 7.60

و مع هذا، ال بد من التأكيد على أن .  غطت متوسط التكلفة غير المباشرة المتصلة باإلدارة العامة

 .هذه النتائج تشمل كال من الدعم الكبير لعوائد الكهرباء لبعض البلديات، و بنسبة أقل، دعم الماء

 ولكن ليس على أساس االستحقاق المعدل-, ا التوازن هو فقط على أساس السيولة النقديةأي أن هذ

.  كما سيتم مناقشته أدناه

و في . 2007بين النفقات والعوائد فقد أظهرت حالة مشابهة إلى حد ما لمقارنة  2008أما مقارنة 

٪  18.4فرد أعلى بنسبة شيكل ، كان متوسط العوائد لكل  8.69حين بلغ متوسط النفقات لكل فرد 

و من المهم أن نالحظ أن هذه النتائج ال تأخذ بعين االعتبار متأخرات . شيكل 10.29ليصل إلى 

الكهرباء والماء التي يتم استخدامها كدعم ضمني من جانب معظم البلديات التي تقدم هاتين 

. الخدمتين

و في . عملت ضمن ميزانية متوازنةو بالظاهر فإن هذه النتائج تشير إلى أن البلدية المتوسطة 

حين أن هذا قد يكون صحيحا ضمن ميزانيات صارمة للسيولة النقدية، فإن هذا ليس هو الحال 

بالعادة عند أخذ متأخرات الكهرباء و الماء بعين االعتبار في البلديات التي هي من مزودي 

لى أن االلتزامات المالية السنوية التحليل القائم على أساس االستحقاق المعدل إو يشير . الكهرباء

لذا فإنه على أساس االستحقاق المعدل، قد . ٪ من البلديات، تفوق بكثير عوائدها المتحققة 64.7ل



يكون من المتوقع أن تبين النتائج وجود عجز كبير في العمليات، وال سيما على أساس فردي بين 

.  وهذا الوضع سيتم تحليله في القسم الوارد أدناه. أكبر المدينين

 

الخالصة بشأن الوضع المالي للبلدية   5.5

على أساس االستحقاق المعدل، تبين النتائج المبنية على المالحظة و االختبار أن معظم بلديات 

. تعاني من عجز في الميزانية ال يمكن القبول بإستمراره% ) 64.7( الضفة الغربية وقطاع غزة  

توزيع حجم هذا العجز  كبير نسبيا، ال سيما بين وحدات الحكم المحلي التي تقوم بتقديم خدمة و 

87Fو عند مقارنة األداء المالي ل. الكهرباء

بلدية في الضفة الغربية تقوم  بتقديم هذه الخدمة في  8851

بلدية ال تقدم هذه الخدمة، يتبين أن متوسط العجز في ميزانية البلدية  ضمن  74الوقت الراهن مع 

العجز في ميزانية  ٪ من ميزانيتها التشغيلية؛ أما47بلدية  هو حوالي  51العينة المكونة من 

على وجه التحديد، فإن أكثر من ثلث  و . ٪ فقط2البلديات التي ال تقدم خدمة توزيع الكهرباء فهو 

٪ من 50يعانون من عجز في التشغيل على أساس االستحقاق يفوق ) ٪ 37.2( مزودي الكهرباء 

بلدية تقوم  51لي في أدناه حجم العجز الما 42و يوضح الجدول .  ميزانيات العوائد الخاصة بها

. بتوفير خدمة توزيع الكهرباء

 42الجدول 

                                                           
توفرت عنها معلومات  ةبلدي 51هذا التحليل خاص جرى مع عينة من فإن ، 58على الرغم من أن عدد البلديات التي توزع الكهرباء هو 88

  . تتعلق بكل من المتأخرات و الوضع المالي



تصنيف البلديات حسب األداء المالي 

) بعد خصم ما يقابلها من متأخرات سنوية( 

 2007السنة المالية 

النسب المئوية عدد البلديات التصنيف الفئة 

 11.8 6 %10الفائض     أ 

ميزانية متوازنة       10ب 

10% 

12 23.5 

 27.5 14 %50عجز    -     10ج 

 17.6 9 %100عجز    -     50د 

 19.6 10 عجز%      100-ه 

 100.0 51 المجموع 

وفقا للميزانيات المنجزة للبلديات و بيانات وزارة المالية عن متأخرات الكهرباء و : المصدر

 .الماء

تُظهر النتائج المبنية على المالحظة و االختبار أن هناك عالقة مباشرة بين حجم العجز في 

). أدناه 16المخطط (ميزانية البلدية على أساس االستحقاق و حجم المتأخرات المستحقة للبلدية 



من  يبدو أنهم يمولون عجز السيولة النقدية من العوائد المتأتية" المزودين"بمعنى أخر أن معظم 

الكهرباء و التي في الواقع ال يتم استخدامها لدفع مشتريات البلدية من جملة الكهرباء لشركة 

كان العجز على  2007في عام , فعلى سبيل المثال). و بهذا تكون متأخرات(الكهرباء األسرائيلية 

والتي في (بينما كانت المتأخرات الخاصة بها , مليون شيكل 33.5أساس االستحقاق لنابلس حوالي 

وخالل هذا العام لم تستطع البلديات ال . مليون شيكل 34حوالي ) واقع األمر قامت بتمويل العجز

لتمويل " غير المنتظم"التي ال تقوم بتوفير خدمات الكهرباء اللجوء بشكل واضح لهذا الخيار  74

يقات صعبة في بلدية مع 74و قد واجه المدراء الماليين لهذه المجموعة المكونة من . العجز

و التي قامت بالعمل , بلدية في هذا التحليل 51مقارنة بالمجموعة األخرى المكونة من , الميزانية

/ و قد وفرت هذه النتائج دليال قويا على الخطر االفتراضي و . بوجود معيقات قليلة في الميزانية

. لتي تؤكد على أهمية التخلص منهاو ا, أو المخاطر المالية المرتبطة بالمعيقات القليلة في الميزانية

88Fأدناه االوضاع المالية المختلفة على أساس االستحقاق المعدل 15و يوضح المخطط 

و لهاتين . 89

و على الجانب األيمن من المخطط هناك البلديات التي . المجموعتين من وحدات الحكم المحلي

أما الجانب , )بها أكبر من صفر أي تلك التي تكون المتأخرات الخاصة( تقوم بتزويد الكهرباء 

أي تلك التي تكون المتأخرات الخاصة ( األيسر فيشير إلى البلديات التي ال تقوم بتزويد الكهرباء 

).  بها مساوية لصفر كونها ال توفر هذه الخدمة

 

 
                                                           

بما يقابلها من متأخرات لدراسة ألغراض هذه افقد تم تعديلها ، ةالنقدي السيولةعلى الرغم من ميزانيات البلديات تم إعدادها على أساس  89
. المعدل االستحقاقالحقيقي البلديات على أساس ن أجل تحديد الوضع المالي سنوية م



 2007عام  العالقة بين الفائض أو العجز و المتأخرات-: الضفة الغربية و قطاع غزة

م ع   /المتأخرات  

م ع ) / العجز / الفائض (                

 

 

). الكهرباء و الماء( الميزانيات البلدية المنجزة و بيانات وزارة المالية حول المتأخرات :المصدر

 ). بما في ذلك ميزانية المؤسسة و التشغيل المتكرر (مجموع العوائد : م ع 

 

أو أي مبلغ قريب من (باإلضافة إلى ذلك، فإنه من المهم أن نالحظ أن استرداد التكاليف بالكامل 

كون هناك ما ) أي صافي اإلقراض(لن يصلح تلقائيا المتأخرات ) ٪ من كفاءة التحصيل100

 على(هذا يعني أنه تحقيق استرداد التكلفة الكاملة حتى و . زالت مسألة تحويل العوائد البلدية



89Fافتراض التسعير المناسب

لن يحل مسألة المتأخرات طالما استمر تحويل العوائد  90F91)للخدمة 90

ما يقارب ) تحويل(تم  2007فعلى سبيل المثال فإنه في عام  . بتسوية مدفوعات مشتريات الجملة

التي كان ينبغي أن تستخدم لتسديد الدفعات الى ) ٪  45.46( نصف عوائد البلدية من الكهرباء 

و لم يؤدي هذا سوى إلى مزيد من تفاقم صافي . المشترياتشركة الكهرباء االسرائيلية عن جملة 

). ٪  56.6( اإلقراض، الذي تأثر بالفعل بشكل كبير من المعدل المنخفض لكفاءة التحصيل 

٪ من إجمالي 85.3ويجب علينا أن نضع في اعتبارنا أنه بينما تشكل متأخرات الكهرباء حوالي 

91F٪ منها14.7ثل فقط نحو فإن متأخرات الماء تم, المتأخرات للبلدية

92 . 

و أيضا، فإن الخطر االفتراضي للمعيقات القليلة في الميزانية ينعكس من جهة في عجز مالي كبير 

، بينما يتميز من جهة أخرى بالحالة االكثر تطرفا من عدم االنضباط )على أساس االستحقاق ( 

الفوائض التي يمكن في الواقع  المالي، والذي يتمثل من جانب عدد قليل من البلديات التي تدير

إال أن وحدات الحكم المحلي هذه , أستخدامها للقضاء على المتاخرات السنوية لتلك البلديات

السيولة النقدية " فوائض"و قد اختارت البلديات عمليا الحفاظ على . اختارت عدم القيام بذلك

و . دام المساءلة في نظام الحكم المحليالكبيرة نسبيا وتحمل المتأخرات، و االستفادة الكاملة من انع

فعلى سبيل المثال، في . هذا يوضح بعض اآلثار الضارة المرتبطة بالمعيقات القليلة في الميزانية

٪ من ميزانية العوائد 58أغلقت قلقيلية العمليات بفائض من السيولة النقدية يعادل  2007عام 

٪ 48لتزاماتها المالية الواجبة الدفع و التي تعادل في حين أنها لم تف بعد با, الجارية الخاصة بها
                                                           
90 .استرداد التكلفة اإلجمالية لتقديم الخدمة الذي يمكنهتعرفة الهيكل  هو" المناسب" المقصود بكلمة    
 
91 عمليات الكهرباء البلدية للضفة : "، انظرللخدمة)  فةهيكل التعر ( ناسبالمبالنسبة لبعض القضايا في بعض البلديات بشأن التسعير  

.على الصفحة االلكترونية للصندوق البلدي لالقراض و التنميةهي متوفرة  و . 2008آب   28" الغربية  
 
92 .59ص , )أ  2009 (ارزون غ     



و من المثير لالهتمام أن نالحظ أنه إذا كانت تلك المدفوعات قد تم تغطيتها . من ميزانية العوائد

على ( بشكل صحيح، فإن هذه البلدية كان بإمكانها إغالق عملياتها مع وجود فائض أصغر حجما 

و تنطبق هذه الحجة نفسها . ٪ من ميزانيتها التشغيلية 10عادل أي ما ي, )أساس االستحقاق المعدل 

و بما أنه في الممارسة العملية . أدناه 43على البلديات األربع األخرى كما هو مبين في الجدول 

والتي هي واحدة من الضرائب الوطنية , يتم دفع المتأخرات من ضريبة القيمة المضافة

في حين أن عدد قليل من البلديات يستفيد من هذه المتأخرات،  الفلسطينية، فإنه يجوز القول بأنه

من خالل االستقطاعات (فإن جميع الفلسطينيين، في الممارسة العملية، ينتهي بهم األمر بالدفع 

. للمعيقات القليلة في الميزانية) اإلسرائيلية على ضريبة القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

 

 



أ  42الجدول  

" دينالمزو"األداء المالي ل 

الضفة الغربية 

) إقتطاع المتأخرات السنوية للكهرباء و الماء : على أساس االستحقاق المعدل( 

 2007السنة المالية 

النسب المئوية عدد البلديات التصنيف الفئة 

 16.95 10 %10الفائض     أ 

 23.72 14 %10ميزانية متوازنة       10ب 

 25.42 15 %50عجز    -     10ج 

 16.95 10 %100عجز    -     50د 

 16.95 10 عجز%      100-ه 

 100.0 59 المجموع 

 

و بيانات وزارة المالية  2007وفقا للميزانيات المنجزة للبلديات للسنة المالية , 8الملحق : المصدر

. حول متأخرات الماء



 

و في الواقع فإن أكثر . معظم البلديات التي تقدم  و تزود الكهرباء قد تتميز بأداء مالي ضعيف

تعاني من عجز في المتأخرات في ميزانياتها ) منها% 64ليس أقل من (من نصف هذه البلديات 

و األمثلة على ضخامة هذا العجز ). أ أعاله 42أنظر الجدول ( 2007التشغيلية للسنة المالية 

و ) ٪ 41 ( -و طولكرم ) ٪ 177( -مكن توضيحها من خالل الحاالت المتعلقة بجنين ي

و رغم ذلك، هناك بعض . ٪57و متوسط عجز االستحقاق هو حوالي -). ٪14(- سـلـناب

 10، كان لحوالي 2007فعلى سبيل المثال، في عام . االستثناءات لهذا النمط من األداء الضعيف

٪ من ميزانياتها 10فوائض استحقاق  تزيد عن ) ٪ من المجموع الكلي 16.85( من هذه البلديات 

. اصة بهاـيزانية العوائد الخـ٪ من م12و كان متوسط فائض االستحقاق يعادل . التشغيلية

.= 132عجز االستحقاق والفائض لكل من البلديات ال  7ويتضمن الملحق 

يتم تمويله في المقام األول من " المزودين" و كما ناقشنا أعاله، فإن العجز المالي الكبير ل

). أي من صافي اإلقراض بشكل عام ( متأخرات الكهرباء، وإلى حد أقل من متأخرات الماء 

أنه ما دام هناك خيار ) كما سبق القول ( وهذه النتيجة بوجه خاص تبدو و كأنها تتضمن 

ستمر على األرجح بتوليد أداء مالي ضعيف ، فإن هذه االحتمالية ست'المعيقات القليلة في الميزانية'

.  لمعظم هذه البلديات

 

ب 42الجدول  



" غير المزودين"األداء المالي ل 

الضفة الغربية 

) إقتطاع المتأخرات السنوية للماء : على أساس االستحقاق المعدل( 

 2007السنة المالية 

 

النسب المئوية عدد البلديات التصنيف الفئة 

 52.0 25 %10الفائض     أ 

 20.8 10 %10ميزانية متوازنة       10ب 

 14.6 7 %50عجز    -     10ج 

 6.3 3 %100عجز    -     50د 

 6.3 3 عجز%      100-ه 

 100.0 48 المجموع 

 

و بيانات وزارة المالية  2007وفقا للميزانيات المنجزة للبلديات للسنة المالية , 8الملحق : المصدر

. حول متأخرات الماء



 

و في الواقع . قد يتميزون بإدارة مالية سليمة" غير المزودين"فإن " المزودين"على النقيض من 

في ميزانيات العوائد % 10لديها فوائض تزيد عن % ) 52( فإن أكثر من نصف هذه البلديات 

و هذه النتيجة %. 25.5هو حوالي " غير المزودين"فإن متوسط الفائض ل . الحالية الخاصة بها

و . منهم يوجد لديه فائض% 16.95الذين فقط " المزودين"تأتي كمقارنة دقيقة لمتوسط الفائض ل 

و هذا . ينفذون عمليا ميزانيات متوازنة" غير المزودين"من % 20.8فإنه بالنظر إلى أن , أيضا

( إدارة مالية سليمة يمكن أن يتسموا ب" غير المزودين"٪ من مجموع 72.8يعني أن ما يقارب 

الذين واجه حوالي " المزودين"و هذه النتيجة هي عمليا العكس عند ). ب أعاله  42انظر الجدول 

و من الواضح أن هذه النتائج متسقة مع . ٪ منهم فعليا عجزا كبيرا خالل العام المالي نفسه64

وعالوة على ذلك، فإنه ". مزودينغير ال"مقارنة ب " المزودين"النتائج المتعلقة بالعوائد لكل فرد ل 

٪ من 12.6فحوالى , هناك بعض االستثناءات من هذا النمط العام في األداء" المزودين'على غرار 

و بلغ متوسط . واجهت عجز مالي تشغيلي كبير إلى حد ما) بلديات  6أي " ( غير المزودين"

).  7ر الملحق انظ( ٪ 49حوالي -" غير المزودين"العجز على أساس االستحقاق ل 

و وحدات الحكم . كبيرة" غير المزودين"و ينبغي التأكيد على أن الفوائض للبلديات التي هي من 

دو ـو ب% ) 67( و تل عرموس % ) 89( الزيتونة : المحلي الثالث التي لها الفائض األكبر هي

لدى بعض و هذه النتيجة تثير السؤال المتعلق بسبب وجود فائض كبير نوعا ما % ). 59( 

البلديات في عملياتها عندما تكون احتياجاتها للصيانة و التأهيل و التوسيع و التحسين لنوعية 

و عموما، وفقا ألفضل الممارسات الدولية فإن تحقيق فوائض في . الخدمات األساسية ملحة



نة المالية تُخصص للنفقات الرأسمالية في الميزانية للس) الوفورات في العمليات ( الحساب الجاري 

و مع ذلك، فإن معظم  النفقات الرأسمالية في ميزانيات البلديات في الضفة الغربية وقطاع . التالية

لذلك ال يبدو أن هناك حاجة . يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة) أي ميزانيات التنمية ( غزة 

. كبيرة لتخصيص هذه األموال لميزانيات التنمية المحلية

وجد حتى اآلن نظام فلسطيني لألئتمان البلدي لالستفادة من هذه الوفورات في تمويل و أيضا، ال ي

و ليس هناك أيضا أي نظام لربط المنح بالتنمية الحضرية . األشغال العامة في البنية التحتية للبلدية

اإلضافة وب. و الذي يمكنه االستفادة من هذه الوفورات لرفع مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية

إلى ذلك، فإن معظم المنح والمساعدات من الجهات المانحة ال تتطلب المقابل المالي المحلي، أو 

أو / و, شكال من أشكال التمويل المشترك لتعزيز كفاءة تخصيص الميزانية الرأسمالية للبلدية

ناك بعض االمكانات هذه النتائج تشير إلى أنه، على األقل، هو . مكافأة جهود تعبئة العوائد المحلية

بين بعض البلديات للبدء بالمشاركة في تمويل بعض الجهود التي تبذلها الجهات المانحة في مجال 

أي بنفس الطريقة التي يتم القيام بها في أفضل الممارسات الدولية و لكن على  التنمية المحلية-

  .نطاق أوسع

ية وقطاع غزة، والتي يمكن أن تتميز و مع ذلك، بالنظر إلى الظروف الخاصة في الضفة الغرب

فإن , بمستوى أكبر نسبيا من عدم اليقين بشأن االستقرار السياسي واالقتصادي في هذه المناطق

 .بررهـملياتها يبدو أن له ما يـفي ع) أي وفورات ( وجود بعض البلديات التي لديها فوائض 

أو األزمات المالية المحتملة، بسبب هذه الوفورات بالطبع تسهيل التعامل مع المخاطر ويمكن ل

للمزودين وغير ) الوفورات ( و لذلك، فإن هذه الفوائض . األوضاع السياسية واالقتصادية الراهنة



، قد تكون مؤشرا لمعاناة من الخطر، وربما تأثير بديل )كلما أمكن ذلك(المزودين على حد سواء 

لميزانية ) المباشر أو غير المباشر ( التمويل  في المسؤوليات المالية للبلدية، وذلك بسبب سهولة

.  من جانب الجهات المانحين) النقدية أو العينية ( التنمية للبلدية من خالل المساهمات 

 

ج  42الجدول  

األداء المالي للبلدية  

قطاع غزه 

) إقتطاع المتأخرات السنوية في الخدمات : على أساس االستحقاق المعدل( 

 2007السنة المالية 

النسب المئوية عدد البلديات التصنيف الفئة 

 12 3 %10الفائض     أ 

 4 1 %10ميزانية متوازنة       10ب 

 12 3 %50عجز    -     10ج 

 32 8 %100عجز    -     50د 

 40 10 عجز%      100-ه 



 100.0 48 المجموع 

 

و بيانات وزارة المالية  2007للبلديات للسنة المالية وفقا للميزانيات المنجزة , 8الملحق : المصدر

. حول متأخرات الماء

 

الوضع المالي للبلديات في قطاع غزة هو أسوأ حاال من تلك لنظرائها في الضفة / األداء 

. 2007٪ منها تعاني من عجز على أساس االستحقاق في ميزانية عام 84حوالي . الغربية

و في الواقع فإن متوسط . ديات يبلغ نحو نصف حجم ما تحتاجه فعالمتوسط ميزانية العوائد للبلو

و يمكن لبلدية واحده فقط أن تُصنف على أساس ). د  42انظر الجدول  ( ٪ 99 العجز هو -

العمل ضمن ميزانية متوازنة، و ثالث بلديات فقط يوجد لديها فوائض استحقاق في ميزانياتها 

و هذه النتائج تتسق مع العوائد لكل فرد التي، كما ). ه ج أعال 42أنظر الجدول ( التشغيلية 

في الضفة الغربية، في حين أن المسؤوليات " غير  المزودين"يتضح، هي أقل بكثير من تلك ل 

و تقوم البلديات في قطاع غزة بالعادة بتمويل العجز في . المتعلقة بالنفقات هي عمليا نفسها

والتي قد تشمل تعرفات الماء و متأخرات الكهرباء عن  الميزانية من مزيج من مصادر مختلفة

و هذا الوضع . استهالكها للطاقة و التأخر في دفع الرواتب و دعم الميزانية من الجهات المانحة

.  هو بالطبع متوقع أن يستمر على ما هو عليه عمليا طالما أستمر الوضع األقتصادي الحالي

 



د  42الجدول 

ديات ملخص الوضع المالي للبل

الضفة الغربية و قطاع غزة 

الفائض أو العجز في 

ميزانية العوائد 

الحالية 

قطاع غزه الضفة الغربية 

غير المزودين المزودين 

% 99 -% 49 -% 57 -متوسط العجز 

% 23% 25.5% 12متوسط الفائض 

 

بسبب ) ٪ 99( -فإن أسوأ حاالت العجز المالي هي بين البلديات في قطاع غزة  , و بالملخص

٪ 57( -الظروف االقتصادية الراهنة، تليها تلك البلديات التي تقوم بتحصيل العوائد من الكهرباء 

التي ، في حين أن أقل عجز نسبيا هو بين تلك البلديات "المعيقات القليلة في الميزانية"بسبب ) 

أو، على نحو مقابل، متوسط الفائض األكبر هو لغير المزودين . تواجه قيود كبيرة في الميزانية

في حين أن أقل , يليها البلديات القليلة التي حققت أفضل أداء في قطاع غزة, في الضفة الغربية

الوضع  انظر ملخص الفوائض هي بين تلك البلديات التي يمكن أن تعتمد على عوائد الكهرباء-

. د أعاله 42المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة في الجدول 



 

 43الجدول 

البلديات التي لديها فوائض و متأخرات 

 2007وفقا للوضع المالي للسنة المالية 

الفائض على أساس البلدية 

السيولة النقدية 

على * المتأخرات

من % أساس 

مجموع الميزانية 

المتكررة 

الفائض على أساس 

االستحقاق المعدل 

  % % %

 17 22.81 39عزون 

 16 32.95 49صريف 

 12 42.06 54قبالن 

 10 17.27 28كفر اللباد 

 10 48.11 58قلقيلية 

و المتأخرات التي قامت وزارة  2007الميزانيات المنجزة للبلديات للسنة المالية : المصدر



. المالية بتزويدها

مجموع ميزانية العوائد المتكررة تم حسابها كنسبة مئوية من * 

ملحق الوضع المالي : المصدر

   

وعلى . تبدو الفوائض على أساس السيولة النقدية مضللة للوضع المالي الحقيقي للحكومات المحلية

، فإن 92F93)في الميزانيات التي تكون على أساس صاف من السيولة النقدية(السطح بشكل واضح 

بين مزودي الكهرباء تُعطي االنطباع , ائد، أو األفضل، الفوائض النقديةالتوازن بين النفقات والعو

.  بأن عددا كبيرا من البلديات ال يملكون ببساطة أي حاجة مالية واضحة لموارد محلية إضافية

و أخيرا، كجزء من هذا الملخص للوضع المالي للبلدية، ال بد من التأكيد على أن معظم ميزانيات 

يتم إنفاقها على عمليات ) ٪ 49.7( و قطاع غزة ) ٪ 48.8( من الضفة الغربية  البلديات، في كل

٪ في الضفة الغربية، بينما تعادل في 35.2و تمثل الرواتب واألجور نحو . التشغيل والصيانة

و من ناحية أخرى، بلغ . ٪ من متوسط مجموع النفقات في الميزانية46.3قطاع غزة حوالي 

غربية ـ٪ في الضفة ال16حوالي ) أي ميزانية التنمية(ميزانية ـلية في المتوسط النفقات الرأسما

. ٪ فقط في متوسط الميزانية البلدية في قطاع غزة4و

                                                           
الميزانية على  النقدية، والميزانيات على أساس السيولة بشكل عام م تستخدجدر اإلشارة إلى أن البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة ت  93

ولة لتقييم ج المتأخرات في هذا التحليل في محااأدرفقد تم  نظرا لهذا الوضعو . ال تشمل المتأخرات, حسب تعريفها, أساس السيولة النقدية
 .معدلميزانية و محاسبة على أساس االستحقاق الدية بموجب بلللالوضع المالي 



كما سبق و أشرنا فإن هيكل النفقات يبدو مشابها للحالة النموذجية للمدن متوسطة الحجم أو 

رة نسبيا، و مصادر العوائد الفعلية و هذه البلديات قد تتسم بقاعدة أقتصادية صغي. الصغيرة نسبيا

التي تقوم بشكل رئيسي بتوليد العوائد لتغطية التكاليف اإلدارية، مع بعض العمليات والصيانة، في 

والبلديات ). أي التنمية المحلية ( حين ال توجد سوى موارد محدودة نسبيا لألشغال العامة الجديدة 

واجه أصعب أوقاتها في دفع الرواتب، على النقيض الصغرى، كما لوحظ بالفعل، تبدو و كأنها ت

باستثناء , من الحكومات المحلية الكبرى التي تقوم في واقع األمر بتحصيل عوائد أكبر من كل فرد

.  المناطق الحضرية الكبرى في قطاع غزة

 و يبدو.  و مع ذلك، هناك اختالفات أخرى هامة بين البلديات، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة

الذين يتميزون (أن البلديات الكبرى توفر خدمات أكثر من البلديات الصغرى؛ و مزودي الكهرباء 

و في . ينفقون في الواقع أكثر على كل من الموظفين والخدمات) بمعيقات قليلة في ميزانياتهم

ة المقابل، تقوم الحكومات المحلية في غزة عموما بتوظيف المزيد من الموظفين لكل فرد مقارن

بنظيراتها في الضفة الغربية، إال أنها تواجه صعوبات أكثر من ناحية دفع الرواتب، و تواجه 

صعوبات أكثر أيضا من ناحية تعبئة العوائد المحلية نتيجة للظروف الخاصة في اقتصادياتها 

. المحلية

 

لديات واحدة من الحجج بشأن تمويل البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أن معظم الب

و في الواقع فإن تحليال للوضع المالي للبلديات . لديها ما يكفي من العوائد الذاتية لتمويل عملياتها

فعلى سبيل المثال، إذا . بلدية يبدو أنه يدعم هذه الحجة 132على أساس الميزانيات الُمنجزة في  



ات تتعلق بالميزانية، فإنه ، وهي السنة األخيرة التي تتوفر عنها معلوم2007أخذنا السنة المالية 

من مجموع البلديات أغلقت ) ٪ 60.6( من هذه البلديات، والتي تشكل  80يمكن أن يتبين أن نحو 

٪ من مجموع العوائد المتكررة في 10عملياتها للسنة المالية بفائض من السيولة النقدية يفوق 

سنة المالية نفسها قادرة عمليا على بلدية كانت في ال 36و باإلضافة إلى ذلك فإن نحو . ميزانياتها

بلديات،  106و هاتين المجموعتين من البلديات تُشكالن . ادارة عملياتها بوجود ميزانية متوازنة

. ٪ من مجموع البلديات الكلي، وتعمالن كما يبدو من دون أي صعوبات مالية87.3أي ما يعادل 

٪، تواجه عجزا في 12.1ي ما يعادل أ, )منها 16(و فقط مجموعة صغيرة نسبيا من البلديات 

ه أدناه األدلة المبنية على المالحظة و  42و يقدم الجدول . السيولة النقدية في ميزانياتها التشغيلية

. االختبار التي تدعم هذه الحجة

  



ه  42الجدول  

األداء المالي للبلدية  

الضفة الغربية و قطاع غزه 

) حساب المتأخرات السنوية دون : على أساس السيولة النقدية( 

 2007السنة المالية 

النسب المئوية عدد البلديات التصنيف الفئة 

 60.6 80 أ 

 27.3 36 ب 

 6.0 8 ج 

 3.8 5 د 

 2.3 3 ه 

 100.0 132 المجموع 

 

 2007وفقا للميزانيات البلديات المنُجزة للسنة المالية , 8الملحق : المصدر



 

بالنظر لهذا الدليل فإن داللة السياسة قد تكون أن الوضع المالي لبعض البلديات فقط يمكن أن و 

لذا فإنه إستنادا إلى هذه النتائج يمكن االستنتاج بأنه ال تبدو . يوفر بعض األسباب الداعية للقلق

.  هناك حاجة ألي أصالحات رئيسية في سياسات قطاع البلديات

 

أو عجز السيولة النقدية، في حد ذاتهما، أن يكونا مظللين إلى حد كبير  و مع ذلك، يمكن لفائض

و هذا ناتج عن أن تحليل السيولة النقدية ال يأخذ االستحقاق بعين  .للوضع المالي الفعلي للبلدية

. متأخرات الكهرباء أو الماء أو غيرها من المتأخرات كالرواتب, على سبيل المثال, االعتبار، مثل

و إنما أيضا , هذه المتأخرات يمكن له بسهولة أن يوازن ليس فقط ميزانية السيولة النقدية و أي من

يؤدي الى فائض مصطنع من السيولة النقدية، أو أن يجعل العجز يظهر أصغر بكثير مما هو عليه 

. على أرض الواقع

عجز، ذات أهمية ونظرا ألن جميع العوامل المذكورة أعاله، و التي قد تؤثر على وجود فائض أو 

كبيرة في الضفة الغربية و قطاع غزة، و ال سيما متأخرت الكهرباء والماء، فإن كالهما قد تم 

و هما مقياس أكثر دقة للوضع . أو العجزء القائمين على االستحقاق/ إدراجه لحساب الفائض و

لمتأخرات اسها وتعديل نف  2007فعلى سبيل المثال، عند أخذ السنة المالية . المالي الحالي البلدية

، لديها 80بلدية فقط، بدال من  38فإن النتائج تشير إلى أن , بلدية 132في الميزانيات المنجزة ل 

، تعمل وفقا 36من هذه البلديات، بدال من  25و أيضا، فقط %. 10فائض تشغيلي أكبر من 



، تواجه عجز تنفيذي أكبر 16بلدية، بدال من  69و من ناحية أخرى، فإن . لميزانية متوازنة نسبيا

و هذه النتائج، على أساس . ٪ من المجموع الكلي لميزانيات العوائد المتكررة الخاصة بها10من 

األدلة المبنية على المالحظة و االختبار، تؤيد الحجة القائلة بأن التضليل يمكن ان يكون تحليال 

 اهدة ملخص لهذه النتائج في الجدولو يمكن مش. مقتصرا فقط على وضع ميزانية السيولة النقدية

. أدناه) و  42( 

  

و  42الجدول 

الفائض و العجز على أساس األستحقاق 

عدد البلديات 

 2007السنة المالية 

الفائض و العجز 

على أساس 

األستحقاق 

المجموع قطاع غزة الضفة الغربية 

غير المزودين المزودين 

 38 3 25 10الفائض 

 25 1 10 14ميزانية متوازنة 



 69 21 13 35العجز 

 132 48 48 59المجموع 

 

الجداول المقابلة للمزودين و غير المزودين و قطاع غزة  : المصدر 

 

إن هذه النتائج، على عكس التحليل القائم على أساس التدفق النقدي، توحي بأن هناك أسباب تدعو 

و هذا االستنتاج يتفق في الواقع مع النتائج الرئيسية التي نوقشت . للقلق ازاء الوضع البلدي الحالي

ع المالي الحرج في الفصول السابقة، مثل الخطر األفتراضي للمعيقات القليلة في الميزانية والوض

لذا يمكن أن نخلص إلى أن مصادر العوائد الخاصة بالبدية . الذي تواجهه البلديات في قطاع غزة

تستحق بالفعل االهتمام الدقيق من أجل تزويد البلديات باألدوات الالزمة للتعامل مع الوضع المالي 

٪ 12.1حقاق مقابل على أساس االست% 52.3( الراهن و الصعب نوعا ما في معظم البلديات 

و هذه النتائج هي في حقيقة األمر متسقة مع الحجة القائلة بأهمية ). على أساس السيولة النقدية

كما نوقش في  تعزيز نظام ضريبة المسقفات، إلى جانب غيرها من مصادر العوائد الذاتية-

.  الفصل المتعلق بالعوائد

  



الخالصة   5.6

الكهرباء و إلى حد ما في إمدادات الماء، أن هذين المصدرين تبين النتائج، و بخاصة في مجال 

للعوائد يجب أن يساهما في الوضع الطبيعي في تمويل نفقات البلدية األخرى مقارنة بالنفقات 

و بالطبع فإن هناك بعض البلديات التي تُشكل استثناء لهذه األنماط . الفعلية في هذين المصدرين

.  العامة

التي يمكن أن تمول عن طريق فرض أثمان استخدام فإن النتائج تشير إلى أن و من بين الخدمات 

النفايات الصلبة، على النقيض من الكهرباء والماء، هي الخدمة التي تواجه معظم الوضع المالي 

.  الصعب، و خصوصا في بلديات قطاع غزة

ساسية، مثل الطرق و من ناحية أخرى، فإن تمويل عمليات صيانة البنى التحتية المحلية األ

. والشوارع الداخلية هي األشغال العامة المحلية الرئيسية التي تواجه معظم الوضع المالي الحرج

و هذه األنواع من السلع العامة تحتاج بالضرورة ألن يكون تمويلها من خالل الضرائب نظرا 

إن الضرائب المحلية ف, و مع ذلك، كما هو موضح في الفصل المتعلق بالعوائد. لطبيعتها الخاصة

بلدية في الضفة  78و الضريبة على الممتلكات ال يتم تحصيلها في . ليست متاحة لجميع البلديات

و لذا فإنه ال . من حيث المبدأ، تعتمد على تقييمات ضريبة المسقفات, و ضريبة المعارف, الغربية

دمات التي تحتاج إلى أن توجد مصادر ضرائب محلية في عدد كبير من البلديات لتمويل هذه الخ

.  تمول من خالل الضرائب المحلية



و في مثل هذه الحاالت، تضطر البلديات إلى االعتماد على العوائد إما من المرافق إذا كان ذلك 

. ترخيص المركبات أو رسوم النقل، و رسوم رخصة البناء: ممكنا، أو على نوعين من الرسوم

ذه الرسوم هي في العادة أقل من النفقات الفعلية على هذه ومع ذلك، فإنه بما أن العوائد من ه

فإنه يمكننا القول أن صيانة الطرق والشوارع الداخلية بحاجة الى الدعم المالي , األشغال العامة

. يمكن توفيره من خالل زيادة استخدام ضريبة المسقفات, كما يبدو, الذي

 

 .الرئيسية االستنتاجات والتوصيات: الفصل السادس 

يلخص هذا الفصل  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية التي نوقشت في الفصول السابقة من هذه 

ولقد تم تصنيف االستنتاجات والتوصيات لإلجراءات  قصيرة و طويلة المدى ، والتي  . الورقة

.  ولها في هذه الورقةترد تحت كل مجال من مجاالت المواضيع الرئيسية التي تم تنا

  .الخالصة الكلية 6.1 

، يمكن القول أن المبنية على المالحظة و االختباراستنادا إلى األدلة  :أهم الخدمات البلدية  

ومع ذلك، فقد يختلف  عدد   . البلديات تلعب دورا مهما إلى حد ما في تقديم الخدمات المحلية

، ومن حيث اإلنفاق الفعلي، فإن معظم على أي حالو . ى حد كبيرالخدمات مابين  البلديات إل

و تشمل  . الرئيسية موارد الميزانية المخصصة للبلديات تتوزع على خمس إلى ست من الخدمات

 . وجمع النفايات الصلبة والشوارع والطرق اءالكهرباء والم: ما يلي يأساسبشكل هذه الخدمات 



تشكل تناقضا حادا مع قائمة الخدمات المنصوص  المبنية على المالحظة و االختبارإن هذه النتيجة 

.  عليها في القانون المحلي والمجالس المحلية

، أو أي من اختياريو أيها   إلزاميأي من هذه الوظائف  ن لم يوضحالقانو وعلى الرغم من أن 

مع مقدمي الخدمات  اآلخرين ، أو ما إذا  بالتزامندمت قُقد هذه الخدمات من المفترض أن تكون 

.  كانت بعض هذه الخدمات هي المسؤولية الخاصة بالمجلس المحلي

لمالحظة المبنية على اإن النتائج  :االختالفات في تقديم الخدمات بين قطاع غزة والضفة الغربية  

من , لخدماتل هامن حيث توفير, تؤكد أن البلديات في قطاع غزة هي أسوأ حاال و االختبار

الرئيسية التي تبرز في  سوى ثالثة من الخدماتهناك ال يوجد و  .في الضفة الغربية اتهارينظ

جمع النفايات الصلبة ) أ: (وتشمل هذه الخدمات . لكل فرد قطاع غزة على أساس حجم االنفاق

حجم وفي معظم الخدمات فان  . ت المجاريشبكا )ج(المياه، و زويد ت) ب(والتخلص منها، 

في الضفة الغربية، باستثناء خدمات  عليه في بلديات قطاع غزة  أقل مما هواالنفاق لكل فرد 

في  للخدماتر محدود إلى حد كبير يبصفة عامة، يمكن القول بأن هناك توف و. مجاريالشبكات 

.  قطاع غزة، وهي تلك الخدمات التي تتصل بتوفير الخدمات الصحية

إن تصنيف  سلطة الحكم الذاتي الفعلي للبلديات إلى أربع مجموعات كان :التصنيف البلدي الحالي 

وعلى هذا النحو، فإن هذه  . على أساس المعايير التي ليست ذات صلة بتوجيه التنمية المحلية

الدراسة قد اقترحت تصنيف جديد يشمل أربع مجموعات مختلفة تقوم على أساس  حجم السكان 

.  وعدد الخدمات المقدمة



 على الرغم من أن البيانات تشير أيضا إلى أن البلديات :وحجم البلدية الخدماتالعالقة بين عدد  

الحكومات المحلية ب مقارنة يبدو أن لديها قدرة أكبر على تقديم المزيد من الخدمات الكبرى

األصغر حجما، فان تحليل االنحدار يشير  إلى أنه ليست هناك عالقة خطية بين حجم السكان 

.  وعدد الخدمات المقدمة

ذهخباآلثار المترتبة على كون البلديات    ذهخبغيد 'أو  'ل إن اآلثار الفعلية  :لخدمة الكهرباء 'ل

: وهي دارة المالية قد خلقت وبشكل  عملي إلى حد كبير نوعين مختلفين من أنواع البلدياتاإل على

المعيقات "بموجب عمل ت ايمكن وصفه بأنهتي ، وال"الكهرباءمزودي " البلديات التي تعتبر من

 اجه، والتي في الواقع ما فتئت تو"غير المزودين"التي تعتبر من لديات و الب ,"القليلة في الميزانية

كهرباء والتي أصبحت متأخرات (الكهرباء  وائدإن جزءا من ع ."الميزانيةمعيقات كثيرة في "

ميزانية السلطة الفلسطينية من ، قد ظلت تعمل بوصفها دعم )أي صافي اإلقراض لبلدية-ل سنوية

 ال يوجد أي من البلديات في قطاعو  .لبعض تلك البلديات التي تتكبد قدر كبير من المتأخرات

.  خدمة الكهرباء بتزويد تقوم غزة

 ,من الناحية القانونية :عوائداالختالالت المالية البلدية األفقية   بين وظائف اإلنفاق ومصادر ال 

مخولة أو، على األقل، (فانه و على الرغم من أن جميع البلديات لديها وظائف اإلنفاق نفسها  

، إال أن هذه البلديات  ال تستطيع  الوصول إلى المصادر )المجموعة من الخدماتلتقديم نفس 

بلدية فقط  29متوفرة لـ   المسقفات على سبيل المثال، فان ضريبة و . المحلية عوائدنفسها من ال

، والتي هي في المقام األول مبنية  على أساس يبة المعارفالغربية ، في حين أن ضرفي الضفة 

وعلى هذا النحو ، يمكن أن  .،  تقتصر على عدد معين  من البلدياتضريبة المسقفاتتقييمات 



بين الخدمات التي هي مخولة على  األقل  أفقي مابين البلديات مالي  عدم توازن"نستنتج أن هناك 

بفعل يزداد سوءا  إن هذا التفاوت المالي األفقي .  الفعلية المتوفرة لها عوائدومصادر ال بتقديمها

..  الضمني لتلك البلديات التي تتكبد  المتأخرات الكبيرة للكهرباء الدعم

االستخدام متاحة  أثمانوعلى النقيض من الضرائب المحلية، فان  :مصادر اإليرادات البلدية  

تقديمها في المقام األول هي وفي الواقع، فان أهم الخدمات البلدية التي يجري  . لجميع البلديات

على األقل من , تمويلهاالخدمات التي يعتمد أما  . أثمان استخدامتلك التي تمول عن طريق فرض 

، أو على لهاعلى مصادر ضريبية متاحة بشكل فعال فتقتصر  الضرائب المحلية ىعل, حيث المبدأ

متأخرات تقديرات بطبيعة الحال، الدعم الضمني من , إلى جانبمصادر أخرى مثل الرسوم، 

في تبدو المالية الرئيسية التي تواجهها البلدية وعلى هذا النحو، فان واحدة من التحديات . الكهرباء

ن تلك التي قد تعتمد على أكثر م على الضرائب المحليةو صيانة الخدمات التي تعتمد  توفير

  .أثمان االستخدامفرض 

العوائد ، فان متوسط اءخدمات مثل الكهرباء والملل :لكل فرد والنفقاتالعوائد المقارنة بين  

ومع ذلك، فان هناك استثناءات لهذا النمط العام لكل  . هو أكبر بكثير من متوسط النفقات ةالحالي

هناك بعض البلديات في الضفة الغربية تنفق في الواقع و  . اء على حد سواءمن الكهرباء والم

فان  العديد من  و أيضا، .المزيد على الخدمة المقدمة أكثر مما تجمع أو تجني من هذه الخدمة

التي  وائدالبلديات في قطاع غزة ال يمكن لها  أن تغطي تكاليفها من توفير المياه بواسطة  الع

في المقابل، وليس من العجيب، فأن الوضع المالي لتوفير خدمة جمع النفايات  و. حصيلهاتن يمك

 كثرهو ا بشكل عامذا الوضع ه و  . كبير جدا عجز تشغيليوجود الصلبة والتخلص منها يبين 



إن هذا العجز  . هذه البلديات لها عوائد أقل بكثير لكل فرد أهمية بين بلديات قطاع غزة نظرا ألن

ي أثمان في خدمات معينة عادة ما يمول من اإليرادات العامة، أو من خالل تحقيق الفائض ف

.  من خالل المتأخراتو، فضال عن الرسوم والضرائب المحلية االستخدم األخرى المفروضة

أثمان عن طريق فرض تمويلها من حيث المبدأ التي ينبغي  على النقيض من الخدمات المنزلية و 

أي الطرق الداخلية والشوارع (هناك عدة أنواع من البنى التحتية المادية األساسية فإن , االستخدام

و التي يتعين تمويلها في المقام األول من  .)وتصريف مياه األمطار واألرصفة والحدائق العامة

إن هذه األنواع من البنى التحتية والخدمات البلدية الرئيسية العامة   . خالل الضرائب المحلية

تراخيص البناء ورسوم تسجيل المركبات   و ال تعتبر . تفتقر حاليا إلى مصادر التمويل الكافي

العوائد وفي الواقع، فان  . كافية لتمويل اإلنفاق على البنية التحتية الماديةالمصادر من ال عموما

تياجات الفعلية، في حين أن االستخدام بالمقارنة مع االح قليلة جدا من هذين المصدرينالمتأتية 

ويتمثل  . من البلديات%  40فهي ال تغطي سوى نحو  مقيد إلى حد ما– المسقفات الفعلي لضريبة

تلك الخدمات التي تحتاج إلى أن يكون تمويلها من خالل  فيتمويل البلديات  التحدي الرئيسي في

.  الضرائب المحلية

فهي ال تملك االستقاللية  ،لم يكن للبلديات استقاللية مالية، وال تزال كذلك :استقالل البلدية المالي 

 عوائدالمالية التي تحتاجها،على األقل على مدى محدود، لتقرر معدالت محددة لمصادر ال

سواء  رسوم إلى موافقة السلطة الفلسطينية-الضرائب وال نسبو أثمان األستخداموتحتاج .المختلفة

وعالوة على ذلك ، فان نفقات  . من خالل وزارة الحكم المحلي أو السلطة المناسبة في القطاع 

٪ في الضفة الغربية  قد تم  35٪ من الميزانية في قطاع غزة و 46الرواتب  والتي تمثل حوالي 



لية وضعها من قبل  وزارة الحكم المحلي ، وهذا االفتقار إلى االستقاللية في مجال اإلدارة الما

.  البلدية قد يعرض،  إلى حد ما، المساءلة المالية واألداء في تقديم الخدمات للخطر

التي هي صغيرة  هناك عدد كبير من البلديات و :القيود المتأصلة على أداء البلديات الصغيرة  

ال و ويبدو أن هذا هو  الحال . كافية لدفع الرواتب البلدية عوائدنسبيا  قد تمكنت بالكاد من توليد 

في كل من الضفة الغربية  سيما في صفوف بعض الحكومات المحلية في طبقات السكان الدنيا-

 يللخروج من هذا الوضع الصعب ه  إحدى الطرق إن. على وجه الخصوص في قطاع غزةو

يزيد من تعريض الدور المحدود  'الحل'إلدارة والعمليات، إال أن هذا بالطبع إنقاص كادر موظفي ا

أما  . للخطر وكذلك الدور المحدود لمقدمي الخدمات  – أصال للـحكومات المحلية الصغيرة نسبيا

هو الخيار الذي  بال شك جدير فاالندماج مع البلديات األخرى، على األقل من حيث المبدأ، 

.  باالستكشاف

المبنية على المالحظة تبين النتائج  :عبر مختلف أحجام البلديات  وائدأنماط النفقات والع 

أن البلديات الكبرى  تنفق أكثر من حيث نصيب الفرد، في توفير الخدمات، من واالختبار 

أعلى العوائد  هي الفرد لنفس مصادر  وائدوفي الواقع فان ع . ات المحلية األصغر حجماالحكوم

ويبدو أن هذه النتائج تدعم قضية اندماج  . المجالس المحلية الصغرى ب مقارنةفي البلديات الكبرى 

ومع ذلك، فإن البلديات الكبيرة الواقعة في  . الحكومات المحلية الصغيرة في نطاق سلطات أكبر

.  العوائد لكل فردقطاع غزة تبدو مستثناة، بالنظر إلى االنخفاض النسبي في توليد 



" المزودين"إن االحتمال الفعلي الستخدام  :الميزانية معيقات القليلة فيمن ال فتراضيالخطر اال 

ك  الكهرباء، حسبما يتراءى لهم، وفي الوقت نفسه زيادة متأخراتهم، قد عمل في الواقع وائد لع

إن هذا االفتقار إلى االنضباط المالي قد كان له أثر سلبي في مجال  ."الميزانيةمعيقات قليلة في "

 .المحليةوائد اإلدارة المالية البلدية، وهو ما ينعكس، من بين أمور أخرى، على جهود تحريك الع

وتشير األدلة  .الميزانية عيقات القليلة فيللمكبيرا  افتراضياخطرا وبشكل عملي، فان هذا قد يشكل 

 خدمة الكهرباء زوديهي األقل بين مالعوائد لكل فرد أن إلى  المبنية على المالحظة و االختبار

.  ير المزودين بهذه الخدمة مقارنة بغ

 على سبيل المثال،و". المزودين'كذلك ، فإن النتائج قد أشارت إلى أن مستوى اإلنفاق أعلى بين  

، كما "المزودين غير" مقارنة ب" المزودين" هو أكبر عادة لمجموعة الموظفين لكل فردفان عدد 

وجمع النفايات الصلبة والطرق والشوارع  اءقطاع الخدمات مثل المحجم االنفاق لكل فرد في أن 

.   أيضا أكبر في هذه المجموعة وه

ضح بأن بعض هذه البلديات فانه يت ليل ضيق على أساس السيولة النقديةوعالوة على ذلك، في تح 

وضعهم المالي يظهر عموما فان  على أساس االستحقاق المعدلتحوي فوائض تشغيلية، بينما 

.  يتم تمويله في المقام األول من خالل متأخرات الكهرباء اتشغيلي اعجز

المبنية على المالحظة واالختبار وفي المقابل ، فإن النتائج  :في الميزانية لمعيقات الكثيرةا مزايا 

 ،وفقا للمعيقات الكثيرة في الميزانية، و الذين يعملون المزودين للكهرباء قد أظهرت أن بين غير

معيقات الكثيرة أيضا، فإن ال و. فان   تعبئة اإليرادات المحلية أعلى عموما من حيث نصيب الفرد



الميزانية قد فرضت مزيدا من االنضباط المالي المنعكس  في العمليات السنوية المنتهية في  في

.  قرب بكثير الى ميزانيات متوازنةالعمليات المالية التي هي أ

إن النتائج تشير الى أن البلديات ، وفي  :التوظيف وتدابير التدرج  في مجال اإلدارة البلدية  

وفي حاالت معينة ، فانه قد يوجد بان بعض البلديات  قد . المتوسط ، ليست مكتظة  بالموظفين

المبنية وتشير األدلة  . خر يمكن أن يكون فعال بحاجة إلى الموظفينتكون مكتظة ، والبعض اآل

إلى أنه في حين أن متوسط عدد العاملين لكل ألف من السكان في  على المالحظة واالختبار

، فان المدى  الفعلي في عدد موظفي البلديات يتراوح   2.7الضفة الغربية وقطاع غزة ككل هو 

البلديات في قطاع غزة ، وفي المتوسط ، يبدو أنها توظف عددا أكبر من  إن. 11و  1ما بين 

' أو) 2.7"  (المزودين"أكثر من البلديات في الضفة الغربية، بالمقارنة مع )2.9(الموظفين بنسبة

وكذلك ، تشير النتائج إلى أن مجموع تكلفة األجور في جميع أنحاء  ). 2.4( المزودين غير

البلديات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مصممة ومحددة  على ما يبدو بشكل اكبر على 

.  عدد الموظفين ، أكثر من تصميمها أو تحديدها بناء على  متوسط رواتبهم

تبين أن المستويات األكبر نسبيا  المبنية على المالحظة و االختباروعالوة على ذلك ، فإن النتائج  

النتائج من تحليل  في واقع األمر ، فإن . البلديات الكبرى/ نمن الموظفين ال تتطابق مع المد

االنحدار تشير إلى أن ليس هناك عالقة خطية بين حجم سكان البلدية والعدد النسبي للعاملين في 

على هذا النحو ، يمكن أن نستنتج أن االندماج ، في حد ذاته ، لن يؤدي و . اإلدارة العامة للبلدية

ومع ذلك ، فان التنظيمات والتدابير  . في التكاليف اإلدارية) توفير(تلقائيا إلى تحقيق مدخرات

من خالل الدمج أو أي و  الكبيرة للتدرج قد  ال تزال تحدث في توفير الخدمات البلدية المختلفة --



.  سيلة أخرى معادلة له

  التوصيات الرئيسية 

  .إجراءات قصيرة المدى 6.2

.  اإليرادات والنفقات البلدية 

كافية  عوائدإن  معظم البلديات بحاجة ماسة إلى مصادر :االختالل األفقي في  التوازن المالي  

أثمان لتمويل البنية التحتية وخاصة المادية منها والتي ال يمكن عموما أن تمول عن طريق فرض 

في حين  ضريبة المسقفات و ضريبة المعارفالبلديات الوصول إلى  و ال يمكن لكل . االستخدام

ل المثال، ففي الضفة الغربية وقطاع غزة فان  حوالي أن االحتياجات كبيرة إلى حد ما، وعلى سبي

٪ من الطرق البلدية غير ممهدة ؛ وفي مدينة غزة ، وهي أكبر منطقة حضرية في الضفة  45

٪ فقط من الشوارع تحظى بالصيانة العادية ، وبخصوص النقص  30الغربية وقطاع غزة ، فان 

٪ من الفصول الدراسية التي  82ال تملك إال  في التعليم ، وأيضا كما سبق ذكره ، فان البلديات

.  تحتاجها

التي توجد  )الالمساواة األفقية(وبالتالي ، فانه ينبغي النظر إلى القضاء على عدم التوازن المالي  

.  البلدية ومصادر اإليرادات المتاحة لتمويلهاحاليا في جميع أنحاء البلديات والخدمات 

ومن اجل  معالجة العجز المالي في البلدية ،  :مؤشرات كفاءة المصروفات المتكررة والتوظيف  

ط المالي ، وال سيما بين مقدمي الخدمات فانه ينبغي النظر في تعزيز كفاءة اإلنفاق والضب



والكهرباء ، وكذلك مؤشرات الكفاءة في التوظيف والرواتب وفقا لحجم وقدرة الميزانية في كل 

ي ، وبالتنسيق مع وزارة المالية ، أن تقوما باالشتراك  في وينبغي على وزارة الحكم المحل . بلدية

أن حوالي  لمبنية على المالحظة و االختباروأظهرت النتائج ا .  تحديد مؤشرات كفاءة اإلنفاق 

إن  . نسمة يشكل المتوسط الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة 1،000من الموظفين لكل  2.7

نسمة ، والذي يبدو  1،000موظفا لكل ) 11(وأحد عشر ) 1(النطاق الحالي يتراوح ما بين واحد 

أنه يشير إلى أن هناك إمكانية لتقليص الحجم ، ال سيما في تلك البلديات التي يبدو من الواضح  

التعديالت التي تحدث  بسبب العمالة الزائدة ، سيكون من  إن. د العاملينأن فيها زيادة في عد

.  ج إعادة الهيكلة المالية للبلديةالضروري النظر بعناية إليها  كجزء من مكونات برنام

همية بمكان أن تقوم انه من األ :تكاليف الخدمات البلدية ، المعايير الدنيا ، واسترداد التكاليف  

وانه وبعدم توفر هذا العنصر األساسي فانه . البلديات بتحديد تكلفة توفير هذه الخدمات التي تقدمها

وفي حين أن بعض تقديرات  . يم الهياكل التسعيرية للخدمة بدقة كافيةال يمكن للبلديات تصم

التكاليف موجودة وال سيما بالنسبة للكهرباء والمياه والنفايات الصلبة، فان غيرها من الخدمات 

البلدية، يجب أن تطور وتنظم المعلومات المحددة بحيث يمكن تطبيق رسوم المستخدم المناسبة، 

جمع القمامة والتخلص منها، والمسالخ، ومعالجة النفايات الصلبة  على سبيل المثال، في حالة (

تقديم  MDLF/ ويجب على وزارة الحكم المحلي  .)،ومعالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها

تكلفة الخدمات، والحد األدنى من  المساعدة التقنية إلى وحدات الحكم المحلي بشأن حساب 

حفظ السجالت الخاصة بالمستفيدين وجمع 'المعايير ، وتحديد أسعار الخدمات، ونظام الفوترة، و

.  اإليرادات ، وتنفيذ السداد



أخذين بعين االعتبار بان خدمة توزيع كهرباء البلدية  :وبرنامج إعادة الهيكلة المالية للبلدية 

من  سوف يتم نقلها الى المرافق اإلقليمية ، في حين أن هناك اعتمادا كبيرا على هذه اإليرادات ، 

جانب عدد كبير من البلديات لتمويل نفقات البلدية األخرى ،فانه يبدو من األهمية بمكان الحاجة 

مثل هذا البرنامج يمكن  ). MFRP(إلى  دعم هذا التحول مع برنامج إعادة الهيكلة المالية للبلدية 

.  البلديات ذات الصلة الكامل علىأن يسهل هذا االنتقال تدريجيا يخفف من التأثير المالي  السلبي 

. األهداف طويلة المدى .3

أخذين بعين االعتبار العدد الكبير نسبيا من البلديات الصغيرة الحجم ، على سبيل المثال  :الدمج  

نسمة ، فانه ينبغي  5،000فيها عدد السكان هو اقل من ) ٪ 20.5 أي(حوالي سبعة وعشرين 

أي (النظر إلى الخيارات المختلفة التي يمكن أن تسهم في الحد من تكلفة الوحدة في تقديم الخدمات 

، فمن المسلم به أن كل   وعلى الرغم من ذلك . في توفير الخدمات البلدية) تعزيز تدابير التدرج

من الخيارات المختلفة يطرح مختلف صعوبات سياسية مختلفة و التي من شأنها أن تحتاج الى حل 

مدرجة أدناه مرتبة  الخيارات السياسية الرئيسية ال . ل على الدعم السياسي الالزممن اجل الحصو

من األكثر طموحا ، وإن كانت سياسيا هي األكثر صعوبة ؛ إلى األكثر تواضعا  ، وربما أقل 

:  فعالية ، وإن كانت سياسيا هي األسهل 

من 100وفي أوائل  األلفية الثانية ، حولت السلطة الفلسطينية نحو  1994بعد عام ) 1( 

سيما بالنسبة وينبغي النظر إلى مراجعة هذا القرار ، وال  . مجالس القرى إلى بلديات  

إن مراجعة هذا القرار قد يؤدي إلى إعادة  . نسمة 5،000للبلديات التي فيها  أقل من 



ات الصغيرة إلى وضعها السابق التي  كانت عليه فيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة البلدي

.  بالخدمات  وااللتزامات المتعلقة بالميزانية

سيكون هناك بديل إلتاحة الفرصة للبلديات المجاورة  لمناقشة إمكانية أن تصبح ) 2( 

إن دمج السلطات  الصغيرة سوف يزيد بصورة كبيرة من عدد  . كيانا واحدا منفردا

في هذه و . السكان الكلي واألسس المالية واالقتصادية ، وهذا  سيقلل من التكاليف اإلدارية

الحالة فان هذا القرار من شأنه أن يكون في أيدي سكان كل بلدية ، بدال من أن تكون 

   .القرارات المتعلقة بالسياسات في أيدي مسؤولي السلطة

التكليف بتوفير خدمات محددة من خالل الخدمات المشتركة المعادلة ، أو خدمة )  3( 

المناطق ، من حيث المبدأ ، وهذا من شأنه أن يسمح للبلديات الصغيرة باالستفادة من 

).  أي وفورات الحجم الكبير(خفاض تكاليف الوحدة ان

هو فقط للمشاريع البلدية للبلديات التي هي أكبر MDP's third windowتأسيس )  4( 

نسمة ؛ واألصغر من ذلك  ، إال إذا كانت   البلديات األصغر  منضمة  مع  5،000من 

.  بلديات أخرى لتوفير خدمات مشتركة

عن طريق هيئة األوراق المالية (تشجيع الدمج باستخدام المنح الرأسمالية الخاصة  ). 5( 

والدوائر الخاصة ، واالندماجات والشراكات البلدية لألشغال العامة والمحددة لتقديم 

) الخدمات ، ومقدمي الخدمات اإلقليمية ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص



 / MDLFالنافذة الثالثة من نوحة  من خالل نظام  توزيع رأس المال الخاص بـوالمم

MDP   )CGAS  . (

إن مصادر الضرائب عبر  :القدرات المالية للبلدية والبلديات ذات المصادر المختلفة للضرائب  

 إن. البلديات ليست موحدة ، في حين أن مسؤوليات اإلنفاق هي نفسها بالنسبة لجميع البلديات

: في الضفة الغربية وقطاع غزة تستفيد أكثر من اثنين من الضرائب المحلية  فقطبعض البلديات 

من قبل وزارة المالية  في  المسقفاتيتم تحصيل ضريبة  . ضريبة المسقفات و ضريبة المعارف

ومن  . بلدية  في قطاع غزة 25بلدية فقط في الضفة الغربية ، وبصورة مباشرة من قبل    29

بلدية في الضفة الغربية  تقوم  46، فان نحو ضريبة المعارفناحية أخرى ، وفيما يخص 

.  بتحصيل هذه الضريبة

في الضفة الغربية عالية إلى حد كبير  ،  مسقفاتإن إمكانات ضريبة ال : مسقفاتالضريبة ال 

أن متوسط قدره  شيكل ، في حين 71الضريبة هو هذه ويبلغ المعدل السنوي لنصيب الفرد من 

منتشرة تماما  ، فهي  المسقفات نصيب تحصيالت ضريبة إن . شيكل ، ال يزال كبيرا 41.5

شيكل ، وهذا يشير إلى مجموعة واسعة على بعض اإلمكانات   428إلى  3.84تتراوح من 

ذه النتائج تشير أيضا إلى أن هذه الضرائب يمكن ه . إلجراء تحسينات كبيرة في كفاءة التحصيل

أن تكون مفيدة على حد سواء لكل من تلك البلديات التي هي  في حاجة أكبر للموارد المالية 

؛ ولتلك البلديات التي ) وال سيما الطرق والشوارع الداخلية(للحفاظ على البنية التحتية المادية 

.  وذلك بسبب نقل توزيع الكهرباء والمرافق في المنطقةسوف تواجه أشد تأثير سلبي على الدخل، 



بلدية متبقية في الضفة  78في  ضريبة المسقفاتالقيود األكثر إلحاحا والتي تحول دون تنفيذ  إن

الغربية يجب أن تجتاز من خالل الحاجة التسجيالت المناسبة لألراضي، والتي يبدو أنها غير 

ن وهناك عوامل أخرى وهي الحاجة إلى  القدرة المؤسسية التي يجب أن تكون في المكا. كافية

المناسب إلدارة هذه الضريبة، فضال عن التمويل الالزم لتمويل عمليات مسح األراضي في 

فدور  وزارة  طرق سريعة، وسبل للتغلب على كل هذه القيود ينبغي النظر فيها، إن هناك . البلدية

وفي غضون ذلك، ربما ينبغي  . المالية ووزارة الحكم المحلي هو دور  حاسم لتحقيق هذه الغاية

النظر إلى شكل من أشكال مساهمة اإليرادات المحصلة من  أصحاب الممتلكات العقارية، مثل 

إن البلديات . يات الكبيرةالحد األدنى للضريبة، والتي من حيث المبدأ يمكن أن تجمع من قبل البلد

باعتبار أن البعض منها قد يفتقر إلى القدرات المؤسسية الالزمة لتحصيل هذه الضريبة  الصغيرة،

األدنى، يمكن أن تستفيد من تفويض ما يتعلق بمسؤوليات التحصيل، وهي ال تزال تستفيد من هذه 

.  العائدات المحتملة

وهذه الضريبة يتم تحصيلها وجبايتها من قبل  حوالي اثنين وأربعين في المئة  :المعارفضريبة  

 . يبةالحكومات المحلية في قطاع غزة ال تجمع هذه الضر إن. من البلديات فقط في الضفة الغربية

 29بلدية ، بدال من  46يجري تحصيلها من قبل حوالي  ضريبة المعارفوعلى وجه التحديد، فان 

ا من تشير هذه النتيجة إلى شكل مو . لمسقفاتزارة المالية والتي تفرض ضريبة ابلدية في و

بلدية، وذلك ألن هذه الضريبة هي من المفترض أن  27أشكال جهود الضريبة المحلية من قبل 

يفترض أن تكون   و. مسقفاتيتم جمعها فقط في البلديات التي تجمع فيها وزارة المالية ضريبة ال

.  مسقفاتعلى أساس تقييمات ضريبة ال لمعارفاضريبة 



  ،بشأن تمويل البلديات، وبوجه عامليست ضريبة مشتركة  فهي. غير نمطية معارفإن ضريبة ال 

وحتى لو كانت هذه الضريبة تفرض . فان وظيفة التعليم من المفترض ان تكون مسؤولية وطنية

وبسبب اإلنصاف الداخلي (من اجل صيانة المدارس وإعادة التأهيل والترميم، فان هذه المهام 

يات المناسبة كمسؤوليات محلية ، فإنها ال تعتبر المسؤول) للسلطات وأسباب الكفاءة االقتصادية

المبنية على المالحظة و وعلى الرغم من أن النتائج . وخصوصا في البلديات الصغيرة جدا

تبين أن البلديات تحصل  على المزيد من الضرائب من هذا المصدر، أكثر مما تنفقه في  االختبار

د الحد األدنى من المعايير وتوحي هذه النتائج على أهمية تحدي .الواقع على صيانة المدارس

.  المحددة لصيانة المدارس

عموما و في معظم البلدان في جميع  :ية تحسين فرض الضرائب في المناطق الحضرية والريف 

أنحاء العالم فان  هناك نوع من أنواع تحسين فرض الضرائب في المناطق الحضرية والريفية  

مع تحسين األغراض المحددة لتحسين التمويل الخاص  بتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية 

ق الحضرية، وكذلك صيانة الطرق في والحضرية، مثل البناء وصيانة شبكة النقل في المناط

 . في البلديات الفلسطينية وهذا المصدر من مصادر اإليرادات غير موجود .الريفية المناطق

وبالتالي، فإنه يجدر النظر في هذه الضريبة كمصدر محتمل لتمويل البنية التحتية، وال سيما عندما 

.  الي لتمويل صيانة الطرق الداخلية والشوارع غير كافيةتكون مصادر الدخل الح

لتمويل البنية  عوائدإن أنسب مصادر ال :بلدية، العائدات، والعالقات الحكومية الداخليةال وظائف 

كل هذه  وان. وضرائب التحسين مسقفاتالتحتية البلدية هي، ومن بين أمور أخرى ، ضريبة ال

وعلى . األمور  طويلة المدى نسبيا هي إجراءات تستحق التمعن فيها و يجدر أخذها بعين االعتبار



، ألن ذلك  %90المدى القصير فانه يبدو أن من الجدير باالهتمام   زيادة رسوم تسجيل النقل إلى 

.  لديةمن  شأنه أن يسهم، ولو بدرجة متواضعة، في تخفيف جزء من قيود اإليرادات الب

" ليةقانون المجالس المح"من  15ال يبدو أن  المادة  :وضوح مهام ومسؤوليات واجبات البلدية 

 تتولىهيئة محلية "من ناحية أنه ينص على أن  ؛فالقانون غامض. كافية لتحديد المساءلة القانونية

هذه  في تولي أن للمجلس الحق"، بينما في نفس الفقرة، يشير أيضا إلى " المهام التالية

وبشكل عملي، ومع ذلك، فإن العديد من المهام تبدو أنها تعمل بشكل أكثر  ". المسؤوليات

  .'المسؤولية القانونية'بدال من أن تكون  ،'القانوني'الخيار " باعتبارها 

إن هناك حاجة إلى توضيح قانوني، من حيث الخدمات المحلية التي تعتبر إلزامية، وتلك التي  

في نهاية المطاف ) محاسبة عليه (تعتبر  اختيارية، وما الذي ستكون المؤسسات مسئولة عنه 

سؤولية الحصرية  للمجالس أن هذه الوظائف هي الم وعلى فرض. للتوفير مثل هذه الخدمات

وعلى سبيل المثال، فإن مهام مراكز الرعاية . المحلية فإنها بحاجة إلى إعادة تنقيح ومراجعة

وفي الواقع، فان  . رامج المساعدات االجتماعية ستكون أكثر مالئمة للحكومة المركزيةالصحية وب

وإدارته حاليا من قبل من قبل الحكومة المركزية، في عددا كبيرا من هذه المؤسسات يتم تشغيله 

.  حين أن الحكومات المحلية ال تقدم هذه الخدمات 

أيضا، فإن توضيح القانون سيفيد للتفريق والتمييز  بين ثالثة مفاهيم أساسية في تقديم الخدمة  و

، والمسؤولية ، والمسؤولية المشتركفي تقديم الخدمات عبر مستويات الحكومةون التعا: المحلية 

.  المحددة  لتقديم السلع أو الخدمات العامة الحصرية



على ذلك، يمكن إعادة النظر في قانون يشرح بالضبط ما هي المسؤوليات بخصوص وعالوة     

تقديم الخدمات المحلية من بين المستويات الحكومية المختلفة ، وكذلك بين األنواع المختلفة 

وكما يبدو أن العديد من السلع والخدمات العامة في القانون ويبدو أنها . لوحدات الحكم المحلي

.  المجالس المحلية، بما في ذلك كل من البلديات والمجالس القرويةستخصص لكافة 

وهناك تعريف واضح لمن  هو في نهاية المطاف مسئول عن كل وظيفة من شأنها أن تسهم في  

ن هذا التعريف  وباإلضافة إلى ذلك، فإ. التغطية وجودة السلع والخدمات العامة المحلية تحسين 

.   سيساعد على تعزيز مصادر دخل تتم الحاجة إليها لتمويل تنفيذ مثل هذه المهمة 
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