
 
 

 مالحظات مركز أدفا على مشروع القانون الحكومي
 :بخصوص رفع نسبة المشاركة في قوى العمل وتقليص الفجوات االجتماعية

 بند ضريبة الدخل السلبية
21.3.2007 

 
 . بدأت الكنيست مؤخًرا مناقشة مشروع القانون الحكومي الذي يتضمن الشروع بتطبيق ضريبة دخل سلبية

 
ا في السابق أن في يد الحكومة التي ترغب في زيادة دخل الُمستخَدمين ذوي الدخل لقد ادعى مركز أدف

المنخفض وسائل وآليات عمل أفضل من ضريبة الدخل السلبية لتحقيق تلك الغاية وفي مقدمة تلك الوسائل 
 . مخصصات استكمال الدخل

 
يدة عن أن تكون أداة حقيقية لتشجيع إن نص القانون الُمقترح يعزز من اعتقادنا بأن الخطوة المقتََرحة بع

 :فيما يلي مالحظتنا. التشغيل في سوق العمل وتقليص مستويات الفقر بين العائالت العاملة الُمعيلة ألوالد
 
ضريبة الدخل السلبية، كما جاء في مشروع القانون، ستُدفع على شكل ُمخصصات تُحول بعد مدة قد  •

إضافة إلى ذلك لن تُدفع الُمخصصات دفعة واحدة إنما . م للدعوىتصل إلى سنة من تاريخ تقديم الُمستخَد
 . ستُقسم إلى أربع دفعات

 
. تعتمد ضريبة الدخل السلبية الٌمقترحة على النموذج األمريكي الذي تُدفع فيه المنحة في نهاية السنة الضريبية

 .  العاديفي بريطانيا في المقابل، تُدفع ضريبة الدخل السلبية بالتزامن مع األجر
 

، السنة التي سيبدأ فيها تطبيق ضريبة الدخل السلبية، من 2009سيتمكن الُمستخدمون الذين سيعملون سنة 
سيحصل المستحقون . 30.6.2010 وانتهاًء بتاريخ 1.1.2010تقديم الدعوى للحصول على منحة ابتداًء من 

 وتنتهي في شهر 2010أ في شهر تموز من بين مقدمي الدعاوى على المخصصات بأربع دفعات متساوية، تبد
بتأخير يزيد عن السنة بعد ات سيحصلون على آخر دفعة من المخصصات /أي أن الُمستخدمين. 2011نيسان 

 !انقضاء السنة التي عملوا فيها
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 تُحَول مباشرة كل شهر،حاليا، يحصل المستحقون لمخصصات استكمال الدخل على هذه المخصصات مرة 
 . نكيإلى حسابهم الب

 
تحليل ودراسة مشروع القانون ٌيظهر أن المستفيد الرئيسي من ضريبة الدخل السلبية سيكون  •

 3000 شهًرا في السنة وبأجر يترواح بين 12ات الذين يتم تشغيلهم على مدار شهر كامل، /الُمستخدمين
جره من أ% 9.2حتى % 6.9سيحصل من يعيل ولدين على منحة تساوي :  شاقل في الشهر4000 –

 .  شاقل سيحصل على عالوة بنسب أقل من ذلك بكثير3000من يتقاضى أجًرا يقل عن . السنوي
 

 شهرا كامال 12ات أجر كهذه يتم تشغيلهم لمدة /المشكلة في هذا السياق هي أن ليس كل العاملين بمستويات
 شاقل 4000 إلى 3000  أن األجور التي تترواح بين2004تُظهر ُمعطيات التأمين الوطني لسنة . في السنة

 11-6كانت شائعة بين الرجال الذين اشتغلوا من شهرين إلى خمسة أشهر وعند النساء اللواتي اشتغلن من 
  1. شهًرا

 
 

بناء على ذلك فإننا نقترح أن يطلب أعضاء الكنيست، عشية تصويتهم على مشروع القانون، أن توفر لهم 
 عدد العمال المتواجدين في درجات األجر هذه والذين يتم تشغيلهم وزارة المالية معطيات قابلة للفحص تُبين

 . فقط بهذه الطريقة يمكن تقييم تأثير القانون وفرص استنفاذه.  شهًرا كامالً في السنة12لمدة 
 
 
لن ُيطلب من الحاصلين على المنحة : اإليجابيات. لن يتم اعتبار منحة ضريبة الدخل السلبية أجًرا •

لن يتم احتساب المنحة : اإلخفاق الكبير. ين الوطني وضريبة الصحة عن المبلغ المقبوضدفع رسوم التأم
ات ذوي / المستخدمينأجرهذه الحقيقة تَسخَُر من نوايا الحكومة الُمعلنة المتعلقة زيادة . ألغراض التقاعد
 .األجر المنخفض

 
 . ر حقيقيا وليست أجشبه مخصصاتضريبة الدخل السلبية، كما هي ُمقترحة، ستكون 

 
يعني .  للجهة ذات العالقة106للحصول على الزيادة في األجر ينبغي على الُمشغل تقديم استمارة  •

الكثير من أرباب العمل، . ذلك أن ُيصبح الُمستخدمون متعلقين برب عملهم من أجل ممارسة حقهم القانوني
. ة، ال يديرون نظام مدفوعات سليًماخاصة الصغار من بينهم والذين تنتشر بينهم ظاهرة األجور الُمتدني

من أجل استنفاذ وممارسة هذا القانون يتوجب .  نسبة استنفاذ ُمنخفضة لضريبة الدخل السلبية-النتيجة المتوقعة
أن يكونوا واعين لوجود القانون، لحقهم في الحصول على قسائم الراتب، تقديم : ات/على المستخدمين

نسبة كبيرة من المستخدمين لن .  أن الُمشغل يقوم بعمل ما هو مطلوب منهالدعاوى لسلطات الضرائب والتأكد
 . تتمكن من تحقيق هذه الشروط

 

                                                      
 . 49، جدول 2006األول  ، تشرين2004-2003مؤسسة التـأمين الوطني، معدالت األجر والدخل حسب مكان السكن وحسب متغيرات اقتصادية ُمختلفة،   1
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كان يتوجب على وزارة المالية عشية النقاش الُمتوقع على مشروع القانون أن تنشر علنًا كيف تنوي الوصول 
 .  الدخل السلبيةإلى كل الُمستخدمين والُمستخدمات المستحقين للحصول على منحة ضريبة

 
ة مؤسسة التـأمين /ت الُمشغل/ إال إذا بلّغ-لن ُيسري القانون الُمقترح على العامالت في البيوت •

 .  الوطني عن تشغيل العاملة
 
ُيميز القانون الُمقترح ضد الُمستخدمين والُمستخدمات العرب، ألنه ينص بأن تملُك العقار، باستثناء  •

من نافل القول أن األراضي في التجمعات السكانية العربية . تحقاق للمنحةشقة سكنية واحدة، يحجب االس
 بخالف التجمعات السكانية اليهودية حيث األراضي ُمسجلة باسم -ُمسجلة في العادة باسم الساكنين عليها

تستغل السلطات هذه الفرق كحجة لحرمان المواطنين العرب من الحصول على . دائرة أراضي إسرائيل
 . ات ُمختلفة ومن بينها مخصصات ضمان الدخلُمستحق

 
ستكون الزيادة لمتلقي األجر الُمنخفض مرتبطة بجدول غالء المعيشة، ال باألجر المتوسط في سوق  •

 . في الظروف السائدة هذه األيام، يعني ذلك تآكل قيمة الُمخصصات. العمل
 

 إسرائيل الدرس من تجربة مشابهة طُبقت كان من المفترض أن تتعلم حكومة:  تجربة سابقة في هذا السياق
حينذاك طلبت الحكومة منح المستخدمين ذوي األجر الُمنخفض عالوة على . 1973-1970بين السنوات 

وجد . رافي روطر. رافق التجربة بحث شامل أجراه الباحثان البروفيسور أفراهام دورون ود. دخلهم
 اإلجمالي الذي نوت الحكومة صرفه على القانون كان ضئيالً الباحثان، وكما في التجربة الحالية، أن المبلغ

، كما في التجربة الحالية، كانت المبالغ أقل من أن تُساعد )هذه المرة يدور الحديث عن مليار شيقل تقريبا(
العديد من المستخدمين على تجاوز خط الفقر؛ وكما سيحصل في  التجربة الحالية، كانت نسبة استغالل 

. ، ذلك ألن االستغالل كان مرتبطا بوعي الُمشغلين ووعي الُمستخدمين%)66 -%45بين (نخفضة البرنامج م
 . أهمل البرنامج بعد سنتين على البدء بتطبيقه

 
من المستحسن في . في الماضي كما في أيامنا هذه، تم تبني الخطة العتبارات سياسية: وهاكم خالصة أخرى

 : احثان في البحث المذكور أعالهما قاله البهذا السياق اقتباس بعض 
 

وجدنا أنه لم يكن هناك أي عمل تخطيطي مالئم وال أي محاولة لتقدير ُمسبق لجدوى الخطوات " 
وجدنا أيضا أن الخطة لم تتبلور في . وقدرتها على تحقيق األهداف االجتماعية التي جاءت لتحقيقها

لت بها إلى طاولة التخطيط، لم تنل الدعم القنوات المتعارف عليها ومن هنا فمن اللحظة التي وص
 2.المطلوب من الجهاز اإلداري الذي كان من المفترض أن يقوم هو بتنفيذها ودفعها قدما

 

                                                      
العمل االجتماعي على اسم بول القدس مدرسة . 1970-1973منح الغالء في السنوات : ُمستخدمون بأجور منخفضة ودعم ألجورهم. أفراهام دورون ورفائيل روطر 2

 . بروفلد ومؤسسة التأمين الوطني
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، تبلورت الخطة في مكتب رئيس الحكومة في محاولة لمواجهة الفقر بين طبقات 1973-1972بين العامين 
آنذاك، لم يتشاور مكتب رئيس . قاب حرب األيام الستةالمجتمع التي لم تستفد من النمو الذي طرأ في أع

حاليا يفرض . الحكومة مع مؤسسة التأمين الوطني التي كان من المفترض أن تُخرج الخطة إلى حيز التنفيذ
مكتب رئيس الحكومة ومكتب وزير المالية فكرة ضريبة الدخل السلبية على موظفي وزارة المالية لكي 

 ". ن الفقريكافحا"يظهران وكأنهما 
 

 


