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 أ 

 اتمالحظ

ستخدمة في هذا المنشور، وال في طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبير عن ليس في التسميات الم

أي رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو 

 لسلطات أي منها أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.

 إحدى إلى اإلحالة الرموز هذه أحد إيراد ويعني. قاموأر حروف من المتحدة األمم وثائق رموز تتألف

 .المتحدة األمم وثائق

. بذلك التنويه يُرجى ولكن استئذان، دون طبعها إعادة أو المنشور هذا في الواردة المادة اقتباس يمكن

 األونكتاد أمانة إلى طبعه المعاد أو المقتبس النص يتضمن الذي المنشور من نسخة إرسال ينبغي كما

 .Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland:التالي العنوان على

 .المتحدة لألمم العامة األمانة آراء بالضرورة تمثل وال ،ينللمؤلف هي دراسةال ههذ في اآلراء

 .مريكياأل دوالرلل هي)$(  الدوالر إلى اإلشارات كل

 .ليزيجاإلن النص من رسمية غير ترجمة ههذ
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ب   

 موجز تنفيذي
 

سرائيلةالتحريرالفلسطينيةبينمنظم0992الموقععامة،االقتصادي،أوبروتوكولالعالقاتيمثلبروتوكولباريس وا 
الفلسطينية والضريبية والتجارية العالقاتوالسياساتاالقتصادية الذييحدد العام لم.اإلطار اإلطار وفيظلهذا

ابعدإلىتقتصراالختالالتوالتشوهاتالهيكليةالمزمنةوالمتعددةاألوجهعلىاالقتصادالفلسطينيفحسب،بلذهبت
مايمكنتسميتهلروافداألساسيةللحقوقالماليةالفلسطينيةمنخاللوضعالعالقةالتجاريةفيظلمنذلكلتمسا

روتوكول،بحيثالبعدمتنفيذأسسوشروطهذااالتحادحسبمانصعليه أحادي،إضافةإِليشبهاتحادجمركي
مماأدىإسرائيلحكومةالتحصيلهافييدليةآاإليراداتالفلسطينيةومعظموضعهذااالتحادالجمركيوبشكلقسري

وإلىا آليةختالالتفيبنية الناجمة كاناستيرادعتحصيلاإليراداتالضريبة الفلسطينيسواء االستيراد نعملية
مباشرأوغيرمباشر.

 

كوضريبةالقيمةاالقتصاديفيالجزءالمتعلقبسياساتاالستيرادوالجماربروتوكولباريسوقدتناولتهذهالدراسة
 كانمرتبطبفترةانتقاليةالمضافةمعتبيانأوجهالقصورالتيتمثلتبشكلأساسيفيانهاتفاقأصبحمنالماضي

الحاليةوطموحاتهالمستقبليةفياالقتصادالفلسطينييأخذفياالعتبارتحدياتوال0999عامينتهت المفترضان
ظلدولةفلسطينيةمستقلة. التزامفضالهذا بنودإسرائيلعنعدم فيذلكالبروتوكولبتنفيذ بإعطاءبما التزامها
شراءوجماركائبضرمنالناجمةعنماتحصلهالحكومةاإلسرائيليةالحقوقالماليةكاملالسلطةالوطنيةالفلسطينية

 .القادمةعبرالموانئأوالمنافذاإلسرائيليةالفلسطينيةعلىالواردات
 

باريسبروتوكولهذااإلطارفانهذهالدراسةتقدمعرضاتفصيلياللسياساتالضريبةوالجمركيةالمنبثقةمنوفيظل
اإل الضريبي سرائيلاالقتصاديوالنظام العام منذ المحتلة األرضالفلسطينية المطبقعلى والتيوضعت0991ي ،

اليقين القلقوالتذبذبوعدم من حالة في الفلسطينية مقيدةالخزينة تجارية عنعالقة بسببالتسربالماليالناجم
الخارجيةعلىحركةفلسطينوتمثلتبشكلأساسيفيمعضلةاالستيرادغيرالمباشروعدمسيطرة .وعلىتجارتها

ليةعملضريبةآليةتحصيلالضرائبغيرالمباشرةوآضوءذلكتمعرضلطبيعةالنظامالضريبيالفلسطينيو
وال الشراء الناجمة عمشاكل باإلضافة تسربماليإلىاألسبابوالدوافعالتيأدتإلىنها، فلسطينيللخزينةوجود
منخاللاالستيرادغيرالمباشروالتهريبالجمركيوالذيتلخصتأسبابهفيشكلالعالقةالتجاريةالتياإلسرائيلية
 فيتباريساالقتصاديوبروتوكولأنتجها المنطقاإلسرائيلي إلى باإلضافة هذا البروتوكول، اإلجراءاتطبيقبنود

يةالمقيدةللتجارةالفلسطينية.سرائيلاإل


وتتناول آلية الماليلالدراسة التسرب اإل،تقدير السوق من االستيراد عن خاللهيسرائيلالناجم من والتهريبأو
وتقديرالتهريبالجمركيمنالكليمنإسرائيل،عنطريقاستخدامالبياناتاإلحصائيةالرسميةلالستيراد،الجمركي

و البياناتالمتوفرة. من النسبوالمؤشراتذاتالعالقة إيجاد إلىخالل التحليل نتائج التسربالماليتشير منأن
،%منالناتجالمحلياإلجمالي0.9يمثلالذيو،4100فيسنةمليوندوالر001يزيدعنالمصادرسابقةالذكر

الفلسطينية.01وحوالي الوطنية للسلطة يقربمنو%مناإليراداتالضريبة التسرب%من21يرجعما إلىهذا
.منالسوقاإلسرائيليالتهريبالجمركي%المتبقيةإلى91ترجعالـ،والمباشرأوغيرالمباشرمنإسرائيلاالستيراد

 



ت   

صفيوجودحاجةملحةللعملعلىتغييرجوهريمجموعةمناالستنتاجاتوالتوصيات،تتلخإلىوخلصتالدراسة
قرارهاالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبمايضمنحقممارسةةوالنظامالتجاريوآلياتاالستيراداالقتصاديالعالقاتفي

المعابر تشمل جديدة منخاللترتيباتتجارية والضريبة، والمالية والتجارية النواحياالقتصادية السياديفيكافة
يمنعالتسربالمالي .وفيمايخصاالستيرادغيرإلىإسرائيلوالجماركواليةتحصيلإيراداتضرائباالستيرادبما

وتطويراألنظمةالجمركيةواإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بينالمباشريجبأنيتمتبادلالمعلوماتبشكلمنتظم
تعترف وان الماليةإسرائيلوالرقابية لفلسطينيةابالحقوق الشراء عليلضريبة في المنتجة فيإسرائيلالسلع وتباع

السوقالفلسطينيوكذلكإيراداتالجماركوضريبةالشراءللسلعالمستوردةبشكلغيرمباشرللسوقالفلسطينيمن
.إسرائيلخالل



ث   

 المحتويـــات

 

 

 أ مالحظاتوشكر
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 ونهجها الدراسة دوافع -أوال



 مقدمة -ألف



توقيعبسببديدةجمرحلةالمحتلةالفلسطينية لألرضواالقتصاديةالتجاريةالعالقاتدخلت2221عاممنذ

فيالفلسطينية،التحريرومنظمةإسرائيلبينةاالقتصاديالعالقاتبروتوكولأو،باريسبروتوكول
بإطارمحكومةالفلسطينيةواالقتصاديةالتجاريةالسياساتأصبحتفقدعليهو،2221ابريل/نيسان

جراءاتجاريةتووجمركيةضريبيةسياساتمن يشملهبما البروتوكول ومقاييسومواصفاتوتصديراستيرادوا 

عالقاتتعميقبهدفجمركياتحادأساسعلىباريسبروتوكولصيغة،نظريالالناحيةمنو.منشأوشهادات

 حدث ماانإالي،سرائيلاإلاالقتصادمعالحجماقتصادياتمنواالستفادةالخارجيالعالممعالفلسطينياالقتصاد

يمكنولذلكالجانبوأحاديكاملغيرجمركياتحادأصبحالعالقةهذهشكلإن إذ،ذلكغيرالالحواقعفي

إلىأدىقدبهاوالتحكمالتجاريةالسياساتعلىإسرائيلةسيطرانإلىباإلضافةهذا،"جمركياتحادشبه"تسميته

عاممنذإسرائيل،بقيتوبالتاليين،للفلسطينيالمتاحةوالتجاريةالماليةالسياساتحيزوحصرالخناقتضييق

،الفلسطينيةللتجارة قسرااألساسيالشريكبقيتوكذلكالفلسطينية،والوارداتللصادراتكبراألالقناةهي،2291
معفلسطينتجارةفيإسرائيلمع(والوارداتالصادراتمجموع)فلسطينتجارةنصيبانالبياناتتشيرحيث
 معالفلسطينيالتجاريالعجزتزايدالوقتنفسوفي،9022-9001الفترةفي%20-10نبيتراوحككلالعالم

الكليالفلسطينيالتجاريالعجزمن%17منأكثرليمثلدوالرمليار2.9إلىدوالرمليار9.2منإسرائيل

.(9029األونكتاد،)

تطبيقوطريقةباريسبروتوكولنتيجةسطينيةالفلالعامةاإليراداتعلىالسلبيبالتأثيرالدراسةهذهوتهتمم

الماليالتسربعلىالدراسةوتركز.أحاديبشكلإسرائيلتفرضهاالتياإلضافيةالقيودنتيجةوكذلكلهإسرائيل

.الفلسطينيةالوارداتعلىالمفروضةمباشرةالغيرالضرائبمنالفلسطينيةالخزانةتحصلهانيمكنبماالمتعلق
.الفلسطينيةالوطنيةسلطةللالضرائبإيراداتمجموعمن%57منأكثرمباشرةالغيرالضرائبلةحصيوتمثل
منالمستوردةومنهاالسلعلكافةالمضافةالقيمةهواألولأساسيين،مصدرينفيالمباشرةغيرالضرائب وتتركز
منبالغهأهميةالثانيةوتمثل،إسرائيلخارجمنالمستوردةالسلععلىاالستيرادضرائبوالثانيةي،سرائيلاإلالسوق

النسبةوهذهالمباشرة،غيرالضرائبمجملمن%10منأكثرتشكلألنهاالعامةاإليراداتفيمساهمتهاحيث

والتوجهيةسرائيلاإلالوارداتإحاللنسبةزادتكلماانهأي،إسرائيلمناالستيرادحجمقلكلمالالرتفاعمرشحه

البضائعمناإليراداتنسبةزادتكلما،إسرائيلغير أخريدولمنالمباشراالستيرادسياسةتشجيعنحو

.المستوردة


الفلسطينياالستيرادعنوالناتجاإلسرائيليةللخزانةالفلسطينيالماليبالتسربتسميتهيمكنبماالدراسةوتختص

إسرائيلمنالمباشروغيرالمباشراالستيرادموضوعحولالجدلمنالكثيرأثيرقدو.خاللهامنأوإسرائيل،من

ارداتغيرالوتعريفبمشكلةالدراسةتهتمولذلك.ةالمباشر غيرالضرائبحصيلةعلىكبيراثرمنذلكفيلما
إلىنشأيةالمإسرائيل،ففيالحالةالفلسطينيةيتمثلاالستيرادغيرالمباشرفيدخولالبضائعغيرإسرائيلمباشرةمنال
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بض أنها أساس على الفلسطينية االسوق في أنتجت اإلإسرائيلئع المنشأ شروط عليها ينطبق أو ويتمسرائيل، ي،
يةالمنشأ،وبالتاليإسرائيلاألرضالفلسطينيةعلىأنهابضائعإلىدتصديرهاايثميعإسرائيلمنقبلوسيطااستيراده

.الخزينةالفلسطينيةإلىأنتؤولهذهالضرائبمنلرسومالجمركيةبداليةعلىالضرائبواسرائيلتحصلالخزينةاإل
كذلكتحاولالدراسةتقديرقيمةالسلعالمهربةمنإسرائيلإلىالسوقالفلسطينية،سواءكانتمنتجةفيإسرائيلأو

دول الفل في اإليرادات لتسرب أخر مصدر قيمة تحديد يمكن التقدير هذا خالل من ألن للخزانةأخري، سطينية
اإلسرائيلية.


الفلسطينيالقراروصانعيالباحثينمنالعديد إسرائيلإلىالفلسطينيالماليالتسربموضوعشغلوقد

كانمامنها.السابقةالسنواتفيالتسربهذالتقديرالمحاوالتمنالعديدبالفعلظهرقدوالدولية،والمؤسسات

ومنهاعالقة،ذاتجهاتمنالصادرةالتقاريروبعضالخبرةعلىوباالعتماداالجتهادية،التقديراتنطاقفي

تكونالنكافيةدقةالتقديراتتلكتكتسبلملذلكالكلي،االقتصادأساسعلىالتقديرمنهجيةاعتمدتدراسات

الماليلتسربامجالأساسيبشكلتتناولالدراسةوهذه.الرسميةالمحادثاتفيعليهااالعتماديمكنمرجعية

علميةمنهجيةوضمنتفصيالأكثربشكليسرائيلاإلالسوقعبر/منالمباشروغيرالمباشراالستيرادعنالناجم

أخرىماليتسربمجاالتتتناولالالدراسةأناالعتبارفياألخذمع،دقةأكثرتقديرإلىللوصولوعملية
.مهمة


  الدراسة وأبعاد أهدافو  أهمية – باء



علميةلمنهجيةوفقاالموضوعهذاتتناولالتيالمعمقةاألولىالتحليليةالدراسةنهاكومنالدراسةأهميةبعتن
حصائية أهميتهاتستقياأنهكمامتعددة،مصادرمنالرسميةالتفصيليةالبياناتمنزمنيهسلسلةعلىتعتمدوا 

أساسيةوثيقةالدراسةهذهاعتباريمكنكذلكو.ليالماالتسربتقديراتحولالمتناميالجدلحسملمحاولةمن

فيالمباشرةغيرالضرائبلماهيةالتفصيليالعرضخاللمنالفلسطينيوالتجاريالضريبيالنظامطبيعةتوضح

لتحقيقالدراسةهذهوتأتي.االقتصاديباريسبروتوكولبوعالقتهاعملهاليةآوالمحتلةالفلسطينيةاألرض

:ليةالتااألهداف


سياساترسمفيساعديممامنهللحدآليةووضعالفلسطينيالماليالتسربحجممعرفةعلىالمساعدة .2

ةساعدموبالتالي،المالياالستقرارعدمعلىوالتغلبالالزمةبالتنبؤاتوالقيامفاعليةأكثروضريبيةتجارية
.لسطينيةالفاالقتصاديةالمصلحةتخدمقراراتاخذعلىالسياساتواضعو

الماليةالعالقاتيخصفيماالمستقبليةوالمباحثاتاتفاوضالمفيلمساعدةلدقةوأكثر منهجيةتقديراتتقديم .4

 .الفلسطينية

االقتصاديباريسبروتوكولإطارعنالناجمالتسربهذاإلىأدتالتيواألسبابالثغراتعلىالتعرف .0
 .يسرائيلاإلالجانبمعالقادمةالتجاريةعالقةللالبدائلبأفضلالتفكيرإعادةفيللمساعدة
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الجانبمنمباشرالغيرأوالمباشراالستيراد خالل منالماليالتسربتقديرفيالدراسةهذهتتركزوعليه

المباشرةغيربالضرائبالمتعلقالجزءوهواالقتصاديباريسبروتوكولمنمحددةجزئيةحدودوفي،يسرائيلاإل

:التاليةالموضوعاتتتناوللمالدراسةانيعنيوهذاعنها،نجموماستيراداالوسياسات


 الذينالفلسطينيين العمال مداخيلعليإسرائيل تفرضها التيالمباشرةالضرائبعنالناجمالماليالتسرب .0

 .  والمستوطنات إسرائيلفي يعملون

 .السيادةريعمثليةسرائيلإلاالعملةاستخدامعنالمترتبةوالخسائرالنقديةالجوانب .4

 .المستوردةللسلع الحقيقيةالقيمةتخفيضطريقعنالضريبيالتهرب .0

 .والمياهوالطاقةالبترولمثلالفلسطينيالعامالقطاععبرإسرائيلمنالمستوردةوالسلعالخدمات .2

.وغيرهاالمياهو األراضيمثلالطبيعةواردبالمعالقةلهماكل .7
 

  الدراسة منهجية - جيم


وخسائرالجمركيوالتهريبالشراءوضريبةالمضافةالقيمةضريبةخسائرلتقديرالدراسةهذهفيالعملاستند

:التاليةلمنهجيةاعليالمباشرغيراالستيرادعنالناجمةوالجماركالضرائب


 الخسائر،هذهحجمعنرالنظبغضعدمهمنخسائروجودلتحديدعليهاواالعتمادالسابقةاألدبياتمراجعة

غيرالوارداتحجملتقديريسرائيلاإلالجانبمنصدرماوباألخصالسابقةالدراساتمراجعةوكذلك

 (.المنشأيةإسرائيلغير) المباشرة


 الفعليالحجملمعرفةالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازوبياناتالفلسطينيةالمقاصةبياناتعلىاالعتماد

الموحدالسلعياإلحصائيالتصنيفمنوتحويلهاالبياناتهذهتحليلثمومنإسرائيلمعمرصودةالللتجارة

القادمةالسلعكافةحصراألولأمرين،فييفيدوهذاخانات،ثمانمستوىعلىالمنسقاإلحصائيالنظامإلى

قاعدةتأسيسوالثاني،السلعهذهمنشأعنالنظربغضالفلسطينيالسوقإلىيسرائيلاإلالسوقعبر/من

وطبيعةالضريبةونوعطبيعةحسبوالجمركيةالضريبيةاالحتسابقواعدتطبيقفيعليهالالعتمادبيانات

سلعةكللهتخضعالذيالجمركيالرسم تحصيلهاالواجباإليراداتقيمعلىالحصولثمومنحدةعلى

 .أنواعهابكافة


 وتطبيقالفلسطينيالسوقفيوتستهلكالشراءلضريبةوالخاضعةئيلإسرامنالمستوردةالسلعكافةحصر

.الماليالتسربحجملقياسعليهاالشراءضريبةاحتسابمعادلة
 

 حجملتقديرعليهوالقياسالمرصودالضريبيالتهريبحجملمعرفةالجمركيةالضابطةبياناتعلىاالعتماد

.التهريبعنالناجمالماليالتسربقيمةلتقديرتهريبهاالمتوقعالسلع
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  للدراسة ساسيةاأل المحاور - دال


:التاليةللفصولوفقاالدراسةلهذهاألساسيةالمحاورعرضيمكن

وتعريف،األساسيةهاومحاورالدراسةمنهجيةومحدداتوأهميةوأهدافومقدمةعلىويشتملاألولالفصل .0

 .الدراسةفيالواردةاألساسيةلمفاهيما

 

بروتوكولإطارفيالمباشرةغيرالضرائبوماهيةالفلسطينيوالضريبيالتجاريالنظاميعرضالثانيلفصلا .4

عنالناجمالعاماالقتصاديواألداءومشاكلهبروتوكولالعلىتحليليةنظرة يلقيثمومناالقتصادي،باريس

 .هلتغييربمقترحالخروجمعهبموجبالعمل

 

ومدىالفلسطينيةللخزينةوأهميتهابهاالعملواليةوأنواعهاالمباشرةغيرالضرائبالثالثالفصلويتناول .0
 .الموازنةمؤشراتوالعامةاإليراداتفيإسهامها

 

والمكوسوالجماركالشراءضريبةمنالمكونةومصادرهوأنواعهالماليالتسربعلىيركزالرابعالفصل .2

التيوالدوافعاألسبابعرضوأنواعهبكافةالمباشرغيرستيرادلالوتفصيلتعريفمعالجمركي،والتهريب

 .الماليةالتسرباتإلىأدت

 

حدةعلىالتسربمصادرمنمصدركلاخذوالمتبعة،للمنهجيةوفقاالتقديرآليةعلىيركزالخامسالفصل .7
:مليشوهذاتقديرهثمومن
 يسرائيلاإلالجانبمنالمستوردةلعللسوالجماركالشراءضريبةعنالناجمالتسربتقدير. 

 مباشرغيربشكلالمستوردةللسلعالماليالتسربتقدير. 

 الشراءوضريبةوالجماركالمضافةالقيمةضريبةبيختصفيمابيهرتال عنالناتجةالخسائرتقدير. 

 والعمالةاإلجماليالمحليالناتجعلىللتسرباالقتصاديةاآلثارتحليل. 

 

 .وتوصياتهانتائجهاواهمالدراسةخالصةيعرضادسالسالفصل .9


 تعريفات - اءه


 االستيراد غير المباشر

يكونأنهامنتجةفيإسرائيل،ولكنفيالواقع علىأساس تسجلوتعامليسرائيلهواستيرادبضائعمنالجانباإل
مكوناقلمننسبةالتيأضيفتعليهااإلسرائيليةتعديالتالنسبةكونتي)منطرفثالث(أوإسرائيلمنشؤهاغير

)وهي المتفقعليها المنشأ المضافةتانقواعد القيمة تتجاوزاإلسرائيليةكوننسبة ال إنتاج21فيها %منتكلفة
السلعة(وبالتالييبقىمنشؤهاقانونيامنطرفثالث.

 
 طرف ثالث

.إسرائيلماعدااألخرىلمأيمندولالعاإسرائيلاستيرادالبضائعبشكلمباشرمنغير
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 بيان جمركي

البضائعالقادمةمنطرفثالث.صاحبهوالوثيقةالرسميةالتيت
 

 فاتورة مقاصة
حركةالبضائعلالتيتكونمصاحبةويسرائيلالستيرادالمباشرمنالجانباإللهيالوثيقةالرسمية)الفاتورةالتجارية(

االقتصادي.بروتوكولباريسوجبيبمسرائيلبينالجانبالفلسطينيواإل
 

 ضرائب االستيراد
(الرسوم0هيالضرائبالمفروضةعلىالبضائعالمستوردةمنطرفثالثبموجبالبيانالجمركيوتشملعلى)

(ضريبةحماية.2(ضريبةالقيمةالمضافة)0(ضريبةالشراء)4الجمركية)
 

 ضريبة الشراء

مستوردة كانتانفةحسبطبيعةالسلعة)مثلالسلعالكمالية(بغضالنظرضريبةغيرمباشرةتفرضبنسبمختل
أومنتجةمحليا.

 
 الرسوم الجمركية

تفرضرسومجمركيةبنسبمختلفةعلىالبضائعالمستوردةمنطرفثالث)تفرضحسبمنشأالبضاعة(.
 

 ضريبة القيمة المضافة
تفرضعلىكلتبادلتجاريبنسب وفي09ةضريبةغيرمباشرة علىحالة%، تطبيقها يتم أيضا السلعالمستوردة

 باإلضافة الشراء الجماركوضريبة رسم قيمة إلى واصل المستوردة البضاعة تكلفة تكاليفإلى إضافة مع الميناء
.(CIF)الشحنوالتأمين
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 : سير تدفق حركة الواردات من أو من خالل إسرائيل0رسم توضيحي 
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 االقتصادي باريس وبروتوكول الفلسطيني التجاري النظام - ثانيا



 باريس االقتصادي بروتوكول خلفية -ألف


 وحكومة الفلسطينية التحرير بينمنظمة اتفاقموقع باريساالقتصاديهو ابريلنيسان/49فيإسرائيلبروتوكول
.ويشكلهذاالبروتوكولالمحدد0992مايوعامأيار/2عةفيأريحاالموق–اتفاقيةغزةعلى2،وادخلكملحق0992

ال الفلسطينيةلالقتصاد الوطنية السلطة بليطنوالرئيسيإلدارة الخارجية، يخصالعالقاتالتجارية ليسفقطفيما ،
االتفاقإسرائيلمعوالتجارية أيضافيمايخصالعالقاتاالقتصاديةوالماليةوالنقدية جزءمناتفاقيات،ويعتبرهذا

1.(أريحا"–"غزة)"أوسلو"


مادةتشتملعلىالكثيرمنالجوانبالمتعلقةبالسياساتاالقتصاديةوالتجاريةوالضرائب00منالبروتوكولويتكون
سسوبذلكأ.وسياساتاالستيرادوالبنوكوالتامينوالمواصفاتوالمقاييسوالسياساتالزراعيةوالمياهوالطاقةوالبترول

يمغطياالضفةسرائيلهذااالتفاقاإلطاراألساسيالذيحكمالعالقاتاالقتصاديةبينالجانبالفلسطينيوالجانباإل
لجنةالسنوات.وقدتماالتفاقعلىتأسيس2مدتها تكون أن المفترض من الغربيةوقطاعغزةخاللفترةانتقاليةكان

مشتركةلمتابعةتنفيذالبروتوكولومعالجةالمشاكلالمتعلقةبهمعوجودإمكانيةلايةاإلسرائيل–فلسطينيةالقتصاديةاال
يطلبمراجعةأيمسألةتتعلقباالتفاقعنطريقهذهاللجنة.أنأليطرف



ي،سرائيلالقتصاداإللتبعيتهاالقتصادالفلسطينيمنبغرضإخراجوجاءتنصوصهذااالتفاقبحيزمنالسياسات
حيزامنالسياسات الفلسطيني الجانب رقاملموسافيالحياةاليوميةاالقتصاديةالفلسطينية،حيثأعطيوقدأحدثف

الجوانباالقتصاديةوالتجاريةوالضريبية،وأرسىسابقةيمكنالبناءعليهاوأكدحقوقاكانتمسلوبةمنبعضإلدارة
مثلالحقفيفرضالضرائبالمبا الفلسطينيةمعبالكاملوغيرمعترفبها، التجارية العالقة جزءمن عادة وا  شرة

الحديدووذلكبنصوصتعطيالحقفياالستيرادلبعضالسلع)االسمنت0991العمقالعربيوألولمرةمنذعام
إنشاءسلطةنقدفلسطينيةمستقلةإلى(منالسوقالعربيةحسبالسياسةالتجاريةالفلسطينية،باإلضافة...البترولو
.إصدارعملة تشمل قومببعضمهامالبنكالمركزيللفترةالمؤقتةبصالحياتمحددةالت


                                                             
اتفاقيةرسميةمباشرةبينإسرائيلومنظمةالتحريرالفلسطينية،وقعهااول اتفاقيةاوسلوتمثلاعالنمبادىءللوصولإلىاتفاقسالموتعد1

،وسمياالتفاقباوسلونسبةإلىمدينةاوسلوالنرويجيةالتيبداتفيها0990لول/سبتمبراي00الطرفانفيمدينةواشنطناالمريكيةفي
والتيافرزتمؤتمرمدريدللسالم.وتنصاالتفاقيةعلىإقامةسلطةحكومةذاتيةانتقاليةوانشاءمجلستشريعي0990المحادثاتالسريةعام

تايضاعلىانيكونهناكمفاوضاتتغطيقضاياالقدسوالالجئينوالمستوطناتفلسطينيمنتخبفيالضفةالغربيةوقطاعغزة،ونص
،وبموجبهذا0992فيأيار/مايوأريحاأوال"-"اتفاقيةغزةمعتوقيعوالترتيباتاالمنيةوالحدود،والعالقاتوالتعاونمعجيراناخرين.و

تم0992تنظيمإلىالجانبالفلسطينيضمنالمناطقالمصنفة"أ".وفيعاماالتفاقالمرحليتمانتقالالصالحياتالمدنيةومسؤولياتال
وهما:"ب"و"ج"توقيعاالتفاقيةالمرحليةالمتعلقةبالضفةالغربيةوقطاعغزة،والتيظهرمنخاللهامفهومانجديدانلتقسيمالصالحيات،

اريةوالتنظيميةدونالناحيةاألمنية،والمنطقة"ج"تخضعإدارًياوتنظيًماوأمنًياحيثتكونالمنطقة"ب"تحتالسيادةالفلسطينيةمنالناحيةاإلد
منإجماليمساحة%40.1بلغت""ب %،بينمامساحةالمنطقة4.1"أ")سيادةفلسطينيةكاملة(للسيطرةاإلسرائيلية.وبلغتمساحةالمنطقة

منمساحةالضفةالغربيةإضافةاِليمناطق"أ"%21مايقارب4110اذار/مارسالضفةالغربية،وتوسعتفيمابعدإلىأنبلغتفيشهر
(http://www.nad-plo.org/userfiles/file/Document/ParisPro.pdf.) 
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إسرائيلإهمالأوتجاهلإلىتجاوزأجلهالزمنيالمؤقتوجرىانتهاكهمرةتلواألخرى،إضافةالبروتوكولإنإال
ل من )أوسكثير األم السياسي االتفاق تنفيذ في التعثر بسبب وذلك الحقوق، الذيهذه  لو( أدى الشقإلى بقاء

هذااليوم.إلىاالقتصاديفيمعاناتهوعلىحاله

العالقةاالقتصاديةبينالجانبالفلسطينيالبروتوكولقدرسخوحددإنيمكنالقولمعالتطبيقعلىأرضالواقع،و

ذلكهيكل في يبماسرائيلاإلعلىالنظامالجمركيوالتجاريبشكلأساسيتحادجمركيمرتكزايفيإطارسرائيلواإل
السلعية القوائم في الهامشية بـبعضاالستثناءات السماح مع التجارية، وسياساته جراءاته وا  ،ضرائبه استيرادمثل

هذاأنفيعمليةالتنفيذوالتطبيقاتضحسنواتوبعدالمضي(.0999النقيب،;0992المركباتوالنفط)الجوهري
يةسرائيلالتعريفةالجمركيةالخارجيةهيالتعريفةاإلأن،حيثاتحادجمركيباتجاهواحدإالماهواالتحادالجمركي

االستفادةمناالستثناءاتالمسموحبهافيالسياسةالتجاريةالمتعلقةبالقوائمالسلعية من الفلسطيني كنالجانبولميتم
القادم للسلع المحددة والكميات والمواصفات التعريفة األخرىوبنسب العربية الدول من أو مصر أو األردن من ة

(.4111،مسيف)


 مع المباشرة التجارية يخصالعالقة البروتوكولنصإسرائيلوفيما العلىتشكيل االلجنة والتيمشتركةالقتصادية
مهمةتعديلإلىحلالنزاعاتالتيقدتنشأبينالطرفينباإلضافةلتتكونمنعددمماثلمنالخبراءمنالجانبين

ربطتالقضاياإسرائيلمناجلها،وذلكالنوجدتأاالتفاقبالتوافقوالتفاوض،إالاناللجنةلمتؤديالمهمةالتي
ب واألمنيالسياس توجهاتهااالقتصادية وقديةة هامشية، قضايا على تركز وجعلها اللجنة أعمال عطل الذي األمر ،

بشكلشبهكاملو تعقدسوىاجتماعواحدفيسبتمبرتعطلتاجتماعاتها 4119لم العام وحتى4111وذلكمنذ
والتيأنيطبهامهمةنقلصالحياتاآلن،وفينفسالوقتقدتمتشكيلاللجنةالمدنيةالمشتركةللتنسيقوالتعاون

هاءمهمتهااستمرتكلجنة،وبدلمنانتنتهياللجنةبانتإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةيةسرائيلاإلدارةالمدنيةاإل
بسببالمشتركةالمنبثقةمنالبروتوكول،وذلكوأصبحتأقوىمناللجنةاالقتصاديةلهاصالحياتواسعةمحورية

اإل جعلهسرائيلالرغبة في وأمنيةاألطاراإلاية سياسية العتبارات ساسي 4111)الجعفري ومسيف; الرازق ،عبد
االتفا.(4112 انتطبيقبنود كما والمنافعتفاوضمنطقفرضسياسةاألمرالواقعبدالمنمنطقالإلىقاستند

االقتصاد بمقدور يكن ولم الفلسطينيالمتبادلة، الردوالصغير الجديالتابع التفاعل يتخذهامعأو إجراءات أية
(.khalidi and Rad،4119ي)سرائيلاالقتصاداإل


و والتنفيذقد التطبيق ذلك أرضجاء والواقععلى لآلمال مخيبًا المأمولالمرحليةألهدافلمخالفا من كان التي

تحقيقمايلي:إلىترميوالتيكانتخمسسنواتالتوصلإليهافيغضون
 األسواقإلىتحقيقالرفاهيةلالقتصادالفلسطينيوالمنتجينالفلسطينيينمنخاللحريةالحركةللسلعوالدخول

 يةدونعوائق.سرائيلوبخاصةالسوقاإل

 .خلقظروفوبيئةتجاريةللنموالتجاريمنخاللتنويعاألسواقوفقالعالقاتمتكافئةوتجارةعادلة 

 يعتمدعلىفعالاقتصادإلىإسرائيلمعالجةمشاكلاالقتصادالفلسطينيوتحويلهمناقتصادمشوهيعتمدعلى
 البروتوكول.االستفادةمناالستثناءاتوالهوامشالمتاحةفيومناسبةنفسهمنخاللالسياساتالماليةوالتجاريةال





 9 

التحسنوالنمو تراكمت ماولكنالصعوباتسرعان من قصيرة مضيفترة حيثاالقتصاديفبعد كلشيء، تباطأ
يتم اإلأيتوقفالنموفيالتصديرولم لالقتصاد الفلسطينيتابعا وبقياالقتصاد يلسرائيتنويعلألسواقالخارجية

لسيا األمنية.ورهن دولته جراءات وا  التجارية وساته لذلك والتحليالت لكثرتالدراسات هذا وتحديدالبروتوكولتقييم
تحسين كيفية عن التساؤالت وأثيرت الخلل وأماكن الفشل البيئةهوتطويرهأسباب ضمن يكن لم ذلك كل ان إال ،

 الموضوععلىمحملالجد )ماس،والظروفالناضجةألخذهذا تنفيذه. أوتحسينآلية  و2000فيتعديلبنوده
(.4112و4111؛سلطةالنقدالفلسطينية،4119،البنكالدولي؛khalidi and Rad،4119؛4110


  االقتصادي باريس بروتوكول في الرئيسية الضعف نقاط - باء



 وتتمحورالمادةاألولىفيإطارناالتفاق.وهيجزءاليتجزأممقدمةمادةيضمالبروتوكول11باإلضافةإلىالـ
المشتركة االقتصادية اللجنة عمل والية مهام الثانية المادة ونطاقاالتفاقوتعالج البروتوكولوأهدافه وتركز.عمل

والم الخارجيةوالسياساتاالقتصاديةوتشملعلىسياساتالثالثةوالخامسةوالسادسةاد علىتنظيمعالقاتالتجارة
الآرائباالستيرادووض ةقاصملية وغيرالمباشرة. الجمركيةوالضرائبالمباشرة تأتيوالقضايا ثم والتيالرابعةالمادة

ت النقدية. والسياسة والنقود بالبنوك تعلق والزراعةأما العمل مجاالت في والتنسيق بالتعاون فتتعلق المتبقية المواد
داألخيرةتعتبرموادذاتصفهعامهوالتحتويعلىالتزاماتمحددة.والصناعةوالسياحةوالتامينوهذهالموا


 لبروتوكول باريساألسس العامة  -0


المبادئ اتفاقإعالن منأريحا-غزه"واتفاق"أوسلوباتفاق"ولذلكُألِحقجاءاالتفاقاالقتصادينتيجة يحتويا بما "
إطاراقتصاديبحتبلكانفيإطارسياسيإلىايكنمستنداألساسالتفاوضيلمأنجوانبأمنية،ممايشيرإلى

االتحادالجمركيالذياليمكنلهانيحلبالحدودبينالجانبينواستعاضعنهاةمشكلالبروتوكولتجنبحيثاشمل
إضافة الحدود، للجنةاالقتإلىمشكلة يعتمدعلىآليةواضحةلحلالنزاعاتالتجاريةوتركها صاديةاناالتفاقلم

.المشتركةوالتيأصبحتلجنةشكليةمعطلة


تنقل السلعوالخدماتوحرية حركة وذلكيعنيزيادة جغرافيةواحدة وحدة الغربيةوغزة االتفاقعلىانالضفة أكد
.يةواستخدامالمعابرمعالدولالعربيةسرائيلالمعابراإلإلىاألشخاصداخلالمناطقالفلسطينيةمعحريةالوصول

بشكلوولكنبدالمنالسماحلحركة عنغزة الغربية فصلالضفة تم فقد وغزة الغربية بينالضفة البضائع تنقل
الفلسطينيةالمحتلةوحصاررضاإلغالقوالحصارالمتكررلألإلىكامل،وتمفرضإجراءاتمقيدهللحركةإضافة

الموانئإلىاروالمخلصينالفلسطينيينبالدخولعدمالسماحللتجإلى،إضافة 2007غزةمنذاقتصاديكاملعلى
يةلتخليصبضائعهم.سرائيلاإل


يةعلىالتجارةالفلسطينيةوتمتقييدسرائيللذلكتمفرضالسياساتالتجاريةاإل2،لميتماخذمبدأالدولةاألولىبالرعاية
اإل بالعالقاتالتجارية الفلسطينية تعترفيةمعدولسرائيلالعالقاتالتجارية لم باالتفاقياتإسرائيلالعالم،حتىانه

                                                             
يجبعلى وجبهالتجارةالدوليةالتابعةلمنظمةالتجارةالعالمية،وبملقواعدهوواحدمنالركائزاألساسية مبدأالدولةاألولىبالرعاية،2

تكلاألعضاءاآلخرينجميعا،بدونتفرقة،نفسالمزاياالتجاريةمثلالتعريفابالرعاية"إلىأولىمنحوضع"دولةمنظمةأعضاءال
 الجمركيةالمخفضةوغيرها،ويسمحببعضاالستثناءاتللبلدانالناميةومناطقالتجارةالحرةاإلقليميةواالتحاداتالجمركية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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معبعضدولالعالم،ولميتمالتعاملمعاالقتصادالفلسطينيعلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةالتجاريةالتيعقدتها
فسوبنيةسرائيليبلطبقتعليهنفسمستوياتالتعريفةاإلسرائيلأضعفمناالقتصاداإلوهيكليا مختلفأنهاقتصاد

.سرعةوتيرةتحريرالتجارةالتيطبقتفيإسرائيل


منالناحيةفشكلالعالقةأالقتصاديهالتجاريةهواتحادجمركي،إالانذلككاننصانظرياعلىانالبروتوكولبني
فالجانب جمركيأحاديالجانبومنقوص. اتحاد هو أنيمارسالعملياتالجمركي الفلسطيني العملية ةاليمكنله

المصلحةهناكيسول كامل بشكل في يصب ال الحال بطبيعة وهذا المعابر، أو الحدود على فلسطيني تواجد
الفلسطينية )الشبهمعطلة(مشروطةبموافقة ،االقتصادية المشتركة أنآليةصنعالقرارفياللجنةاالقتصادية كما

توفرتحيدةالتيلهاعالقةبصنعالقراراتاالقتصاديةولمنظمةالوماآلليةالعملياي،وبذلكاختفتسرائيلالجانباإل
فقدانإلىوهذابدورهأدىإلسرائيل،هذااالتفاقمستباحومفتوحبالنسبةأصبحعملياأيهوامشللجانبالفلسطيني،و

.(4112مسيف،وعبدالرازق،4111الجعفريتنفيذبنوداالتفاق) الفلسطينيينثقتهمفيإمكانية

 الضريبية والجمركية و لسياسات المالية والتجارية ا -4


االستيرالمنالثالثةةيتبينمنالماد تعالجقضايا أنها لها الفرعية التصديروالسياساتالتجاريةادوبروتوكولوالبنود
 خالل ومن مع الفلسطينية البضائع بحركة المتعلقة إسرائيلوالجمركية حيثفرض، على الواالتفاق طنيةالسلطة

نفس اإلالفلسطينية سرائيلالسياسات وية بالجمارك الجمركيةالخاصة مباشرةالتعريفة الغير والمواصفاتوالضرائب
والصحة التيمع،والمقاييس للتبعضاالستثناءات الفلسطينيةسمح الوطنية أسعارسلطة على أدنى بفرضحد

وكذلكمعدلضريبةالقيمةالمضافةيجبانإسرائيلفي%منسعرالبيع02ـالمشتقاتالنفطيةبفارقسعراقلب
أكثرمننقطتينمئويتينمعتطبيقنفسنسبمعدالتضريبةالشراءعلىاإلنتاجبـإسرائيلاليقلعنالمعدلفي

المحليوالبضائعالمستوردة.


السلعية القوائم في والمتمثلة للفلسطينيين الهوامشالمتاحة فان السياق ذات واستخداموفي والعبور الحركة وحرية
معالجةاإلجراءاتالجمركيةغيرمتاحة،فقدويةومسؤوليةالجماركالفلسطينيةعنتسييرسرائيلالموانئوالمعابراإل

رستسياسةتميـيزيةللبضائعواألشخاصبحيثالاعلىحركةسيرالبضائعفيالمعابروالمنافذومإسرائيلسيطرت
إلىية،إضافةسرائيلأوموظفجماركفلسطينيبالتواجدفيتلكالموانئأوالمنافذاإلأومخلصيسمحأليمستورد

 ارتفاعكلفةاإلنتاجالفلسطيني،منخاللفرضنفسنسبالجماركوضريبةالشراءعلىالوارداتالفلسطينيةمن

أضعفمنقدرةاالقتصادالفلسطينيعلىمماناالقتصاديياإلنتاجالتيلمتأخذبالحسبانحجمالفجوةبين مدخالت
كلهمخالفتماماألهدافإلىوالدخولداخليةالمنافسة االقتصادي)الجعفريبروتوكولباريسأسواقخارجيةوهذا
(.4114،واخرون


أدى كله الفلسطينيإلىخفضرفاهةوهذا مننحوهدفعوالمستهلك مزيد السوقلاالستيراد من احتياجاته تكملة

اإلسرائيلاإل المستورد عبر للبضائعغيرسرائيليأو المباشر غير عبراالستيراد المنشأإسرائيليأو حتىمنية أو
مهربةمنأو إسرائيل خاللاستهالكسلع الماليةعبر الموارد يتبينان ومنهنا من، الفلسطينية الوطنية للسلطة

أومنخاللإسرائيلمنخاللاالستيرادغيرالمباشرعبرتسربمنعدةاتجاهاتسواءتالضرائبعلىالواردات
(.4110التهريبوالتهربالضريبي)النقيب،
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 إلحاق باريسأن بروتوكول لعمل إمكانية أية ألغى أوسلو الفلسطينيةباتفاق الوطنية سياستهاالسلطة تطوير على
الحقفيإدارةالحدودوالتحكمبهاوتغييرنسبإسرائيلأعطىالبروتوكولالماليةوالتجاريةوالضريبيةوذلكبحكمان

تبنيسياساتاقتصاديةأوتجاريةأومنلعبأيدورسياديفيالتعريفةالجمركية،فيحينحرمالجانبالفلسطيني
منانيكونلهجدولتعريفةجمركييتناسبمعخصوصيةاالقتصادالفلسطيني،وحتىحرمهمنو،نقديةمناسبة

وكانتالنتيجةالنهائيةاناعتمدتعنمثيلتهافيإسرائيل،%4ضريبةالقيمةالمضافةبمااليزيدعنةيضنسبتخف
يةبشكلقسري،األمرالذيعززمناعتمادقطاعسرائيلالسياساتالضريبيةوالجمركيةوالتجاريةعلىالسياساتاإل

الفلسطينيةعلى بدورهأدىإسرائيلالتجارة  وقدرتهاإضعافالقدرةالذاتيةللقطاعاتاإلنتاجيةالفلسطينيةىإل،وهذا

ارتفاعتكاليفاألجورإلىان،أضافهإسرائيلكبيرعلىالعمالةفيفلسطينياعتمادومنثم فرصالعمل خلق علي
 أدىمع والرأسمالية الوسيطة السلع استيراد تقييد إلى  السلعأسعارارتفاع تنافسية والصناعيةالزراعيةوضعف

(. World Bank 2002;4100،)األونكتادالفلسطينية
 

 القتصاد الفلسطيني اأداء واالقتصادي بروتوكول باريس  -5


علىأداء0991انأيتقيملبروتوكولباريساليمكنانيتمبدوناألخذباالعتبارالتأثيراتالتيظهرتمنذعام
االقتصادفيبعضالفترات،إالأنههذاالرغممنمعدالتالنموالتيحققهاعلىاقتصاداألرضالفلسطينيةالمحتلة.ف

النموعلىالمعوناتوالمنحالخارجيةوسطاالنكماش القسريلهذا عجزعنتحقيقتنميةمستدامةبسبباالعتماد
اليةوكذلكنتيجةلالختالالتوالتقلصالمستمرفيالقدرةاإلنتاجيةالذاتيةوتزايدمعدالتالبطالةوعدماالستدامةالم

.الهيكليةالمزمنةالتييعانيمنهاهذااالقتصاد
 

فياًحادتراجعاتراجعقدوقدأجمعتغالبيةالدراساتوالتقاريروالبياناتاإلحصائيةعلىانأداءاالقتصادالفلسطيني
 األخيرمنعام الربع فمنذ األخيرة، الكليالفلسطينيتزايدتاالختال4111السنواتالعشرة لالقتصاد التالهيكلية

 األوجه والمتعددة المتداخلة االقتصادية التشوهات وأدت المانحين.إلى معونات على الفلسطيني االعتماد تفاقم
(World Bank, 2009).


قدأناالقتصادإلى إشارة4100 صدرحديثافيمارس وأخر4104وفيتقريرلصندوقالنقدالدوليعنعام
الفلسطيني االقتصاد أسبابتعثر وتعود العامةعلىمسارغيرثابت، القيودإلىتدهوربشكلملحوظوانالمالية

 إضافة السياسي، اليقين عدم وزيادة المستمرة المتأخراتوالديونإلى في زياداتكبيرة مع المتعمقة، السيولة أزمة
اتخاذإجراءاتإلىةاألساسية.كمابينالتقريربانهناكحاجةملحةالمحلية،مماكانلهاثرعلىالعملياتالحكومي

والجهاتالمانحةلتحقيقاالستقرارفيالوضعالماليإسرائيلوحكومةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةعاجلةمنجانب
 عام موازنة في تدابير اتخاذ خالل من االقتصادي النمو حياء النقدIMF, 2013)4100وا  صندوق الدولي،؛

4104.)


في الصادرة تلك وخاصة السنوية، األونكتاد تقارير مفصل بشكل األخيرة للسنواتالعشرة التراجع رصدتهذا وقد
:األعوامالثالثةاألخيرة،ويمكنرصدتراجعاألداءاالقتصاديبمايلي





 12 

اإل .0 السوق على المتواصل سرائيلاالعتماد حيث الوشية اكلت من أإسرائيلردات من إجمالي11كثر من %
)البالغةحواليإلىإسرائيل(،بيمناشكلتالصادراتدوالرمليار0.2)البالغة4100الوارداتالفلسطينيةعام

%منإجماليالصادراتالفلسطينية.91(دوالرمليون121
العجزالتجاريمع .4 فيملياردوالر0.1ألكثرمنإسرائيلتزايد يفوق)أو4104عام  الناتجالمحليثلثما

 .0999ملياردوالرعام0.2(مقارنةمعاإلجمالي

لتصل .0 02%بشكلعامو41إلىتزايدمعدالتالبطالة الشبابعام انخفضعدد4104%ضمنفئة وقد .
 .4104عامعامل60000إلى0999عام160000منإسرائيلالعمالالفلسطينيونفي

70.إلىحيثوصلالعجز اإليرادات يضوءتزايداإلنفاقالحكوميوضعفتزايدالعجزفيالموازنةالعامةف .2
 .0999مليوندوالرعام491مقارنةمع2410ملياردوالرعام

،بعدان4101ملياردوالرعام 1.4 حواليإلىتزايداالعتمادعلىالمساعداتوالمنحالخارجيةوالتيوصلت .2
 مليوندوالرقبلع011كانتفيحدود الفلسطينييعتمدعلىالمساعدات4110ام .وعليهأصبحاالقتصاد

 الخارجيةلمواصلةنموهوتغطيةالعجزفيالميزانيةوالميزانالتجاري.

تخفيضالقدرةالتنافسيةللمنتجالفلسطينيبسببعدمقدرةإلىيةسرائيلواإلجراءاتاإلبروتوكولباريسأدتبنود .9
يةوفقدانسرائيللقيوداإللحمائيةللمنتجاتالمحليةوارتفاعتكلفةاإلنتاجنتيجةفرضرسومدعمأو السلطةعلى

 .4111أكثرمنثلثالقاعدةاإلنتاجيةمنذعام

علىتنويععالقتهاالتجاريةوتنويعاألسواقالسلطةالوطنيةالفلسطينيةيةمنقدرةسرائيلكماحّدتاإلجراءاتاإل .1
للصادر الخارجي العالم تفاقمااتوالومع في ساهم مما مباشرة إليها الوصول أو العربية، الدول السيما ردات،

اإلإضعاف االحتالل منظومة على االعتماد وزيادة اإلنتاجية واإلداريةسرائيلالقاعدة القانونية فروعها بكافة ي
 واالقتصادية.

عانى .1 عقودوقد مدىأربعة الفلسطينيعلى التجاري التبادل سلع غيرقطاع شريكين بين التعامل حالة من
فيمستوياتالدخلبينالشريكيناألونكتادأيضاأنالتقاربدراساتوقدأظهرت.(2011األونكتاد،)متكافئين

تعلىالعكسمنذلكزادبلتطبيقالبروتوكوللميحدثقط،والذيكانمتوقع)علىالمستوىالنظري(من
 (.khalidi and Rad،4119)خولتباعدفيالدالفجوةواستمرال


بروتوكول فشل باريسولذلك، العالقاتفي في الخلل تصحيح أو الفلسطيني لالقتصاد اإليجابي التحول تعزيز

بينإسرائيل المحتلة)واألرضاالقتصاديةوالتجارية األونكتادالفلسطينية أكد2001، وقد بعضالدراساتعلىت(.
القطاعا تعزيزقدرة بدعممندورفاعلللدولةضرورة اإلنتاجيةوتشجيعوتسهيليهحمايةقدرللخاصالفلسطيني،

 التجارة، الذيالحرية األمر االقتصاديالحالي. فيإطار اليمكنتحقيقه وسياساتسياساتان التعريفةالتجارية
النفسالوقتفيو،الضعيفةلفلسطينيةالقدراتاالقتصاديةوالتجاريةاتأخذفيعيناالعتبارالجمركيةاإلسرائيليةال

السلعوالبضائعبقوائمبعضالمتعلقةوهوامشواالستثناءاتالمتاحةالالستفادةمنايسمحللسلطةالوطنيةالفلسطينية
 (.a4100األونكتاد،؛4100صندوقالنقدالدولي،؛World Bank،4100قوائمالمواصفاتوالمقاييسوالكميات)و
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 مقترح تغيير أو الخروج من مغلف بروتوكول باريس االقتصادي - جيم



معتمًداعتماًدكاملتابعًاومماسبقعرضهيتبيننشوءعالقةغيرمتكافئةجعلتمناالقتصادالفلسطينياقتصاداً
توقفالنموفيىإلاقتصادمشوهوغيرقادرعلىالقيامبعمليةالتنمية،إضافةإلىيوتحولسرائيلعلىاالقتصاداإل

يوالسياساتاألمنيةسرائيلالتصديروأصبحتاألدواتالسياسيةالخاصةبالتجارةواالقتصادالكليرهينةباالقتصاداإل
الخاصالفلسطينياإلسرائيلية. القطاع قدرة تعزيز أكدتبعضالدراساتعلىضرورة فقد الوضع هذا ولتصحيح

الطاقةاإلنتاجيةوتسهيلحريةالتجارة.ولكنكلذلكاليمكنانيتمفيإطارودعمهبدورنشطللقطاعالعاملحماية
الجانب أحادي جمركي اتحاد إطار وفي الحالي االقتصادية World Bank) السياسات ،4100 النقد؛ صندوق

ظلغيابلمنالفينفسالسياقفأناالستقاللاالقتصادييعدأمربعيدافيو.(a4100األونكتاد،؛4100الدولي،
 .الكاملةوالمباشرةوالطبيعيةعلىالتجارةوالسياساتالنقديةوالضريبيةالفلسطينيةالسيطرة

 
عامافيإطارشبهاتحاد01التفاقيةانتقاليةمؤقتةأبرمتقبلامنغيرالمعقولانيبقىاالقتصادالفلسطينيرهنف

ملحةإليجادترتيباتاقتصاديةوتجاريةجديدةتحققالفائدةالقصوىجمركيمشوهومنقوص،ومنهناتبدوالحاجةال
لالقتصادالفلسطينيعنطريقإعادةالنظرفيكافةبنودالبروتوكولاالقتصاديوالخروجتدريجيامنالدائرةالمغلقة

تكونقتصاددةلالصلبةجديوضعأسسلمجموعةمنالقراراتعلىاإلقدامهذااالتفاق،وذلكيستدعييفرضهاالتي
الفلسطينيةتطلبالرؤيةالتنمويةاالقتصاديةانمصحوبةبالترتيباتواإلجراءاتاالقتصاديةوالتجاريةوالنقديةالمناسبة.

الجانباإل االقتصاديمع بينسرائيلالتعاون االعترافالمتبادل كلطرفناقتصاديييمنخالل مستقلينوسيادة
علىتحقيقاالستقاللاالقتصاديوضمانقدرةصانعالقراراالقتصاديالفلسطينيلتصاديةوحقهفيإدارةشؤونهاالق

الضريبية السياسات ووضع والنقدية، والمالية والتجارية االقتصادية بالسياسات والتحكم الحدود على السيطرة
واالستثماريةالتيتتالءموالوضعاالقتصاديالفلسطينيوخصوصيته.


لىو الكاملةلالستقاللاالقتصاديلدولةفلسطينأنيتوا  لتحقيقالرؤية ،البدمنبدءيةفراإلطارالوطنيالشامل

العملعلىتهيئةترتيباتتجاريةواقتصاديةجديدةضمناالعتباراتالتالية:


 االقتصادياإل التحكم لتفكيك االستراتيجي سسرائيلالتوجه اعتماد مع تدريجيًا عنه ياساتوترتيباتيواالنفصال
االستقالل ترسيخ لضرورة وذلك والعالمي اإلقليمي العربي االقتصاد في الفلسطيني االقتصادي االندماج تعزز

 االقتصادي.


 الجانبالفلسطيني المجتمعالدوليودعمهلحاجة لدعمإلىالبدمنضماننظرة استقاللاقتصاديواستعداده

وتسهيلالتجارةوتعزيزالوحدةالجغرافيةواالقتصادية.مبادراتفلسطينيةفيمجالالتنمية
 

  بتاريخ الصادر الرباعية اللجنة بيان من الرابعة الفقرة 40/9/4100تفعيل لتمكين الوطنيةوالذييمهد السلطة
"الفلسطينية اكبر: )اقتصادية( بالتشاوربشكلفرديأوجماعيلتحديدمنممارسةسيادة اللجنة سيقومأعضاء
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الترتيباتخ ضمن أكبر، وسيادة استقاللها ولتأمين فلسطينية دولة إلقامة دعمها يستطيعونفعليًا طواتإضافية
 3."إلدارةشؤونهاالخاصةسلطةالوطنيةالفلسطينيةالقائمة،لل

 

السياقوعلىأساستلكاالعتباراتيمكنوضعاإلطارالتاليلل فرضهاالقيودالتيمنتخلصالتدريجيووفيهذا
بروتوكولباريس:

 
 رصيفي المدى الق

  
  ممارسة علىحق الفلسطينيةالتأكيد الوطنية والتجاريةللالسلطة االقتصادية النواحي كافة السياديعلى قرار

يشملالكثيرمن0991والماليةوالضريبيةوالبنيةالتحتيةوالمصادرالطبيعيةلألراضيالمحتلةمنذعام ،وهذا
السيادةالفلسطينيةوالحقفياالستثماراتوبناءالبنيةالتحتيةإلىنها،انيتمضممناطق)ب،ج(القضاياوم

الحقوالحقفيوضعسياساتجمركيةوضريبة،وفيتلكالمناطق،وكذلكالحقفيإصدارعملةفلسطينية،
 فياستخدامالمواردالطبيعيةوغيرذلكمنالقضايااالقتصادية.

 

 واعتمادجميعالمعاييرالتجاريةالدوليةالتيتسهلحركةعبورالبضائعمعإسرائيلىالمعابرالتجاريةاالتفاقعل
وتحديدآليةالعملالفلسطينيةعلىهذهالمعابر،وهذايعنيالحقفيتواجدالكوادرالفلسطينيةفيهذهالمعابر

 لتنظيمورقابةحركةاألفرادوالبضائع.

 

 اطقجمركيةبمافيهامخازنجمركيةداخلاألرضالفلسطينيةالمحتلةضمننظامالترانزيتالتحضيرإلقامةمن
 المعامالتالجمركيةفيتلكالمناطق.تمامالمناطقالفلسطينيةوا إلىيةسرائيللنقلالبضائعمنالحدوداإل

 

 سلسوميسرللتجارودونأيةالعملعلىتأمينحريةحركةالسلعواألفرادعبرالحدودمعاألردنومصربشكل
)اتفاق4112قوانينمنظمةالتجارةالعالميةومبادئوتفاهماتاتفاقإلىعوائقجمركيةوغيرجمركيةباالستناد

بينالجانبالفلسطيني الموقع عبرسرائيلالجانباإلومعبررفح وتفعيلها األوروبي( االتحاد يوبإشرافورقابة
االقتصادي.بروتوكولباريسحسبمانصعليهأيضامعبريرفحوالكرامة،وكذلك

 

 خصوصيةاالقتصادالفلسطينيمعالسياساتالتجاريةوالماليةوالنقديةبمايتالءمجديدةمنإعادةصياغةرزمة
 بمايؤمن:و

المباشرةوغيرالمباشرةبمايشملنسبالجماركوضريبةالشراءوغيرها.ائبضرالتحديدسياسات-
- المعلوماتوضع تبادل على تعتمد جباية والية لإليرادات مالية الفلسطينيسياسة الجانب الجانبوبين

للبضائعسرائيلاإل المباشرة غير الواردات مشكلة من الخروج بهدف اإليرادات كافة تحصيل لضمان ي
.التسربالماليالناتجعنذلكوإسرائيلخاللالمستوردةمن

 فاقاتالتجاريةمعالعالمالخارجيوخاصةدولالمنطقةالعربيةوأوروبا.واالتعالقاتالتفعيل-

 إبناءالقدراتالفنيةوالمؤسسيةإل ،فيالوقتالمناسبوالظروفالمواتية مستقبالصدارعملةفلسطينيةمكانية
 .وإلدارةسياسةمستقلةلالقتصادكلي

                                                             

 www.altawasul.com/MFAAR/important+documents/arab+israeli+conflictسرائيليةوزارةالخارجيةاإل  3 

http://www.altawasul.com/MFAAR/important+documents/arab+israeli+conflict
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 تنظيمهذاالقطاعمنحيث:البناءالمؤسسيالخاصبالتجارةالخارجيةوالقدرةعلى 

إدارةالحدودلحركةالمسافرينوحركةالبضائع.-
الكوادرواألنظمةالجمركيةوالرقابيةعلىالبضائعواإليراداتوالجبايةالمباشرةبشكلكفؤوفعال.-
ووفقا- الممارساتالتجارية أفضل حسبمبدأ الدولية للمعايير وفقا اإلدارية األنظمة لمنظمةييرلمعابناء

 التجارةالعالميةومنظمةالجماركالعالمية.

 
 في المدى المتوسط


 السلطةالوطنيةالفلسطينيةيةومناطقسرائيلتفعيل"الممراتالتجارية"اآلمنةبينالموانئاإل. 

 

 قليميةمثلاالنضمامالعملعلىتهيئةالبيئةالقانونيةالمتعلقةبالتجارةالخارجيةوالعالقةمعالمنظماتالدوليةواإل
 لمنظمةالتجارةالعالميةومنظمةالجماركالعالمية،والتكتالتاإلقليميةوالمنظماتالعربية.

 

 والبنيةالتحتيةللنقلبناءعلىالسيادةالفلسطينيةعلىالمواردالطبيعيةاإلستراتيجيةاالحتياجاتالتجاريةتحديد
بمافيذلكالمنطقة"ج".الفلسطينيةاألرضوالواليةالكاملةعلى


 بروتوكولمنوالخالصة، ظل في اإلسرائيلي الجانب مع االقتصادية للعالقة نتيجة العام االقتصادي األداء تقييم

االقتصادي باريس والتحسن النمو ان تبين فقد يحمتوقعا كان الذيالحالي دثلم يجب لذلك اآلن، األخذحتى
هكإطارأساسيألياتفاقاقتصاديوتجاريحتىيتسنىتحسينالمستوىاالقتصاديباالعتباراألسسالمذكورةأعال

حواليبعدبروتوكولباريس،ولكنالفريقالفلسطينيالمفاوضلحاولتحقيقهالفلسطينيوتحقيقاستقالليته،وهذاما
مفادهاانهالبدمنإخراجحدةتطبيقالبروتوكولمنالمنظوراإلسرائيليفاليمكنالوصولإاللقناعةوامنعقدين

يتالءموالواقعاالقتصاديالبروتوكولعادةفحصوالبدمنإيسرائيلاالقتصادالفلسطينيمنبطناالحتاللاإل بما
.0992الفلسطينيالذيتغيركثيراعماكانعليهفيعام
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 فلسطين في الضريبي النظام - ثالثا



اس الفلسطيني الضريبي النظام اتنادبني في الضريبي النظام تركيبة وعلى إسرائيل على باريسبناءا بروتوكول
انهذهإلىاالقتصادي،ويتكونهذاالنظاممنشقينهماالضرائبالمباشرةوالضرائبغيرالمباشرة،وبجدرالتنويه

شرة.إلقاءنظرةمختصرةعلىالضرائبالمبامعالضرائبغيرالمباشرةعلىأساساتركزالورقة

  المباشرة الضرائب  - لفا


وتعرفعلىأنهاالضرائبالتيتفرضعلىالوعاء،تتكونالضرائبالمباشرةمنضريبةالدخلوضريبةاألمالك
أراضوهذه أو كانتأبنية منحيثامتالكالعقاراتسواء أو الشركة أو للفرد علىتحققالدخل الضريبيبناءا

الدخلتفرضعلىالعقاراتتخضعلدفعالضرا بينماضريبة تدردخالأمال، بغضالنظرعنكونها ئبالمباشرة
اإلرباحأوالرواتبأواقتطاعاتالعمال.


 والتيالخامسةهذهالعالقةمنخاللالمادة االقتصاديبروتوكولباريسلضرائبالمباشرة،فقدنظميتعلقبا وفيما

تحددوتنظمبصورةمستقلةسياساتهاالضرائبيةفيأمورالضرائبالمباشرةوالسلطةسإسرائيل"كلمنانتنصعلى
علىنفسالمادةتنصبمافيذلكضريبةالدخلعلىاألفرادوالشركاتوضرائباألمالكوضرائبرسومالبلديات".و

%من011ويلوتحإسرائيل%منضرائبالدخلالمحصلةعنالعمالالفلسطينيينفي12بتحويلإسرائيلانتقوم
اإل المستوطنات في الفلسطينيين العمال عمل من المحصلة يةسرائيلالضرائب تقومإضافة. بخصمإسرائيللذلك
للسلطة األموالالتحولهذه إسرائيلولكنهاضرائبالضماناالجتماعيوالتأمينالصحيعلىالعمالةالفلسطينيةفي

الضرائب، هذه مقابل تأمينصحيفي وال ضماناجتماعي منافع علي ونيحصل ال العمال ان رغم الوطنيةالفلسطينية
.إسرائيلالواجبردهاللخزينةالفلسطينيةكحقوقللعمالالفلسطينيينفي وهذايعنيانهناكالماليينمنالدوالرات


  المباشرة وغير المباشرة للضرائب النسبية األهمية - باء



ال على الضرائبالمباشرة هذهتشكل وتزداد سواء، علىحد والنامية المتقدمة فيمختلفالدول بالغة أهمية دخل
فياإليراداتأحد وتعتبرنسبةمساهمةالضرائبالمباشرة فيالدولالنامية، أكثرمنها األهميةفيالدولالمتقدمة

ولالمتقدمةتصلهذهالنسبةاديفيكلدولة،ففيالدالمؤشراتاالقتصاديةالكليةعلىمدىتطورالنظاماالقتص
وتعتمدالدولالمتقدمةعلى.(4111؛خلف،4111)الوادي،%فيالدولالنامية01%،بينماالتتجاوز21إلى

علىالضرائبأكثرالضرائبالمباشرةبشكلأساسيلتمويلاإلنفاقالعاموهذاعلىعكسالدولالناميةالتيتعتمد
وذلكالنالض اغيرالمباشرة، تعتمدعلىقدرة والشركاتعلىاإلنتاجوالتصديروبالتاليعلىألرائبالمباشرة فراد

الدولالمتقدمة.فيةالضريبيالقاعدةقدرتهافيدفعالضرائب،فهيضرائبتمتازبغزارةتحصيلهابسبباتساع
ئيهوالذييتحملعبئدفعها،تتركزفيقطاعالتجارةبشكلأساسي،والمستهلكالنهافالضرائبغيرالمباشرةأما

عدةأسبابأهمها:إلىويعزىالسببفياعتمادالدولالناميةعلىإيراداتالضرائبغيرالمباشرةفيتمويلإنفاقها
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 جعلالبلدإلى بعضاألحيان فيضعفالبنيةاإلنتاجيةوالصناعيةوتدنياألجورفيالقطاعالرسمييؤدي
إلىالناتجالقومياإلجماليممايؤديإلىلتاليارتفاعنسبةمساهمةالتجارةالخارجيةمستوردأكثرمنهمنتجوبا
 .(4111،العزاويطاقةوارتفاعإيراداتالجمارك)

 

 سهولةتحصيلالضرائبغيرالمباشرةوخاصةانجزءكبيرمنهايستوفىعلىالبضائعالمستوردةعلىالحدود
 ية.منخاللبياناتاالستيرادالجمرك

 

 ناميةانخفاضمستوىالوعيالضريبيفيدولال المكلفينبدفعالضرائبالمباشرة التزام التصريحعنهاووعدم
 . التحصيل علي الحكومات قدرات وضعفحكومتهإلىبسببنظرةالمكلفالسلبية

 

 توجيهإلىأدىانخفاضمتوسطدخلالفرد،وسوءتوزيعالدخلفيكثيرمنالدولالنامية، انذلكإلىأضف
السياساتالضريبيةوتركيزهاعلىالضرائبغيرالمباشرةوبالتاليانخفاضنسبةمساهمهالضرائبالمباشرةفي

 .ةلعامااإليرادات



حيثو أعادت فقد الدخل، بانخفاضمتوسط تتميز التي النامية البلدان من تصنف فلسطين الوطنيةان السلطة
الضريبيعلىالمواطنينوتمتغييرالنسبالضريبةءضريبةالدخلبهدفتخفيفالعبالنظرفيقوانينالفلسطينية

(.4112)قانونضريبةالدخلالفلسطينيلعامإسرائيل%كماهوالحالفي01%،بعدانكانت42بماالتتجاوز


يزيدسلطةالوطنيةالفلسطينيةلأنمساهمةالضرائبغيرالمباشرةفياإليراداتالضريبيةالكليةلإلىوتجدراإلشارة
0999منذالعامالسلطةالوطنيةالفلسطينية%منمجملالتحصيل،بينمامساهمةالضرائبالمباشرةلخزينة12عن
بين4100– يؤكدعلىوجودالكثيرمنالعقباتالتيلها9-2تراوحتما %مناإليراداتالضريبةالكلية،وهذا

(.4111عثمان،؛4112ةوالوعيالضريبيوااللتزام)صبري،عالقةبالسياساتالضريبي


فيمابروتوكولباريسويمكنالقولبأن الفلسطينيةعدا الوطنية للسلطة المباشرة يتدخلفيالسياساتالضريبية لم
الرسميةفي الفلسطينية العمالغيرالرسميينفإسرائيليخصالعمالة بعيناالعتبارأنوجود إسرائيليمعاألخذ

السلطةالوطنيةالفلسطينيةعدمتحصيلإلىوغيرمسجلين"لميتطرقلهاالتفاقاألمرالذييؤدي–"بدونتصاريح
 حوالي بعضالدراساتبان وتقدر العمالة، هذه من 01علىضرائبالدخل يدخلون العمال بدونإسرائيل%من

يةسرائيلالسياساتاإل ان (.كما4100زينةالفلسطينية)ماس،خمنالتسربماليإلىتصاريحعملوهذابدورهيؤدي
غالق حصار من وا  فيالمياه األراضي ومصادرة وحظر أدى الفلسطينية والتحكم وضعف االستثمار خنقإلى

السلطةالمباشرةلخزينة الضرائب مردود إضعافإلىتقليصالقاعدةالضريبيةوبالتالي أدى والعمالةوهذاأيضا اإلنتاج
.الوطنيةالفلسطينية

 
  المباشرة غير الضرائب - جيم



،،ضريبةالشراء،ضريبةالقيمةالمضافةوارداتتنحصرهذهالضرائبفيأربعةأنواعرئيسيهوهي،جماركعلىال
الضرائبالتيتفرضعلىالسلعوالخدماتأماعندإنتاجها أووالمكوس،وتعرفالضرائبغيرالمباشرةعلىانها

علىاألسعارمباشر وغير،وتنعكسهذهالضرائببشكلمباشرهاواستيرادأبيعهاأوشراؤهاأوتداولهاأواستهالكها
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إيجاباعليالدخلالمتاحوباألخصللطبقاتالمتوسطةوالفقيرةمنالمجتمع.ويعدهذاالنوعمن أو سلباتنعكس كما
ل الرئيسية المصادر لللتسربالمالالضرائبمن الفلسطينيةي الوطنية سلطة عبر أو من االستيراد نتيجة ،إسرائيل،

تحديدطبيعةوأشكالالضرائبغيرالمباشرة وذلكبعد الموضوعالحقا، والتييمكنالفلسطينيةوسيتمتوضيحهذا
:عرضهافيقسمين


 منبروتوكولباريس،فانضريبةالقيمةوفقاألحكامالمادةالرابعةإسرائيل:من  وارداتال الضرائب غير المباشرة على

المضافةالناجمةعنشراءالبضائعمنالسوقاإلسرائيلي،يجبانتتمبموجبآليةفاتورةالمقاصةكسندإثبات
اإلسرائيلي) بشقيها الفاتورة وتعتبرهذه الجانبين، للتقاصبين بينالسوقينوكشرط البضائع بيع أو (Iلشراء

الرسميةالمصاحبةلحركةالسلعوالخدماتالمتدفقةبينالسوقين.(هيPوالفلسطيني) الوحيدة التجارية الوثيقة
إلىانضريبةالشراءعلىالسلعالمنتجةمحليايجبانتخضعأيضاللتقاصبينالطرفينبناءاضافةاإلهذاب

 .علىمبدأاستحقاقالضرائبحسبالمقصدأواالستهالكالنهائيللبضاعة

 

  منالبروتوكولانكافةاإليرادات02تبينالمادةالثالثةبندإسرائيل:من خارج  وارداتائب غير المباشرة على الالضر
المحصلةمنضرائباالستيرادعلىالسلعالمستوردةمنخارجإسرائيلعنطريقالمعابراإلسرائيلية،يجبان

النهائيهواألرضالفلسطينيةعلىانيتمتحويلهذهتحولإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةطالماكانالمقصد
فيوثيقة هوموجود الضرائبكلما وتشملهذه عمل. أيام الفلسطينيةخاللستة الوطنية اإليراداتللسلطة
للبضائعالمستوردة،وهذهالضرائبهيجمارك،ضريبةشراء،ضريبةقيمةمضافة البيانالجمركيالمصاحبة

 ومكوس.

 
 ماركالج .0


هووالماليةلكلدولة،و والصناعيةالسياسةالتجاريةبتطبيقكماهومعروففانالنظامالجمركيمرتبطبشكلأساسي
منحدودالدولةويتمفرضهذهالرسومبسلطةوالبضائعبفرضرسومجمركيهعلىحركةدخولوخروجالسلعيعنم

توفيرمواردماليةللدولةبهدفوالحدمناستيرادسلعأخرىأوالقانونبهدفتشجيعاإلنتاجالمحليلبعضالسلعأ
الرقابةعلىالسلعالواردةإليها.وتختلفالجماركعنغيرهامنالضرائبفيكونهاأكثرمرونةبحكموجودكذلكو

 إضافة للقانونواالتفاقياتالتجإلىإعفاءاتخاصة، وأخرىوذلكوفقا بيناختالفمستوىالنسببينسلعة ارية
(.4111،العالميالمتعدداألطراف)عثمانالتجاريالدولوالنظام


الجمركيةوهوعبارةعنمجموعةاألحكامواإلجراءاتوالنسب فيكتابالتعريفة إدراجها وجميعأنواعالجماركيتم

للسياساتالتجاريةوالجمركيةانظمالضرائبالجمركيةفيالدولة،ومنهنايعتبركتابالتعريفةالجمركيةأساستيتال
 والذييهدفأيضا عنحركةإلىللدولة، وتسهيلالحصولعلىإحصاءاتدقيقة الخارجية التجارة تبسيطوتنظيم

.ويحتويجدولالتعريفةالجمركيةعلىتسميةووصفللبضائعحسبدولةالسلعللمساعدةفيرسمالسياسةالتجاريةلل
علىشكلومعدلالرسومالجمركيةلكلسلعهعلىحدهوالذييعرفباسمالنظامذلك،وكالتصنيفالجمركيالموحد

(.4111السريتي،؛0999)السوداني،المنسق
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الجمركيةفيفلسطين، يسرائيلفهونفسجدولالتعريفةاإلبروتوكولباريس،كمانصوفيمايخصجدولالتعريفة
(مثلضريبةالشراء،ورسومالحماية،ونسبةالرفع.وقدفرضهذاوالذييحتويأيضاعلىضرائبإضافية)أعمدة

األ على الجدول عام احتالل بعد المحتلة الجانب،0991رضالفلسطينية أحادي جمركي اتحاد نهايةضمن وفي
جداحريةمحدودةسلطةالوطنيةالفلسطينيةوكماتبينسابقافانللالمطافاعتمدرسمياكجزءمنبروتوكولباريس.

الجمركية التعريفة جدول في الرسوم وشكل معدل تحديد لبعضحيثفي الجمركية التعريفة تحديد على تقتصر
لكنسلعة،و42األصنافالمستوردةمناألردنومصروبعضالدولالعربية،واليتجاوزمجموعهذهالسلعأكثرمن

وبالتالييصبإسرائيلكونوفقاللوضعاالقتصاديفيمعدالتالجماركوالضرائبفيالجدولتالغالبيةالعظمىمن
.بدونأياعتبارلوضعاالقتصادالفلسطينيواحتياجاتهالتنمويةيسرائيلفيخدمةاالقتصاداإل



و االجمتعتبر من عليها االعتماد نسبة تتراوح النامية للدول التمويل مصادر من هام مصدر من21-01رك %
أضراربالمصالحاالقتصاديةإلىفانانخفاضنسبةالتعريفةأوالتسربمنهذاالمصدريؤدياإليراداتالكلية،لذلك

تراجعاالستثمارالعامكماهوالحالفياألرضالفلسطينيةالمحتلةإلىواالستثماريةأليبلد،وبشكلخاصيؤدي
يؤثرسلبافأنتراجعحصيلةهذاالمصدروعليهحيثتمثلحصيلةالجماركمايقربمنربعاإليراداتالعامةالكلية.

علىالتنميةاالقتصاديةالفلسطينيةمنحيثعدمالقدرةعلىتحفيزاالستثماراتالعامةوالتيتعتبراستثماراتتكميلية
التحتية والبنية والتعليم الصحة مجال في االستثمار على تنعكس والتي الخاص القطاع في لالستثمار ومحفزة

(.4100،ت)األونكتادواالتصاال

   اإلنتاج ضريبة/الشراء ضريبة .4



مثلالمشروباتالروحيةةستوردممحلياأوةنتجسواءم،فيالعقدينالسابقينبدأتفكرةفرضضريبةعلىسلعمعينه
وغيرهاو ،السجائر وذلك االقتصادية، السياسات وصانعي العامة المالية اقتصاديو انتباه ألتستقطب هدافتحقيق

تضافو.اجتماعيةوماليةوبيئية،حيثيتمفرضضريبةعلىالسلعبعدإنتاجهامباشرهأوعندشراؤهاأواستيرادها
الضريبة المباعةإلىهذه البضاعة المنتجأوتكلفة ونرفعسعرالسلعةويكونالمستهلكإلىوبالتالييؤدي،تكلفة

بنس ونوالمنتج الضريبة هذه عبئ يتحمل من من العرض مرونة علي اعتمادا تتفاوت بهم النوع وهذا والطلب.
 والتيالتنتجإلىالضرائبيهدفأحيانا المستوردة السلع من علىمستوىمعينمناإليراداتالناجمة المحافظة

فيبشروطمنظمةالتجارةالعالمية،فعلىسبيلالمثالضريبةالشراءعلىالمركباتاليخلحيثأنفرضهامحليا،
إسرائيلإالانهذههذهالمركباتتستوردمنالخارجوالتصنعفيعلىالرغممنانو،%12إلىوالتيتصلإسرائيل

تعارضمعتوالالعاملنسبةللتعريفةالجمركية،الضريبةالتدخلفينطاقالجماركوبالتاليالتؤثرعلىالمتوسط
شروطمنظمةالتجارةالعالمية.



الضريبةوقدفرضتهذ فيه المحتلةمنذعام التيسرائيلبموجباألوامرالعسكريةاإل0991األرضالفلسطينية ية
قانونإلى،إضافة0924يلعامسرائيل(،وكذلكبموجبقانونضريبةالشراءاإل121(،)920(،)00تحملاألرقام)

لبسأو وحتىاليكونهناك وللتبسيط.(4112صبري،;4111،يةأخرى)عالونهإسرائيلوقوانين0/0994رقم
اإلنتاجأوالمكوسفيهذا ضريبةالشراءأو خلطفيالتسمياتوالمفاهيمسيتماستخداممصطلحضريبةالشراءلتعني

البحثتماشيامعالمصطلحالمستخدمفيالعملالضريبيالرسمي.
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تدفعمنقبلمنتجأومستوردوا،محليةتوردةوالمنتجتفرضعلىالسلعالمسغيرمباشرةةضريبةالشراءتعتبرضريب
المستهلكالنهائيلل ويتحملجزءمن،البضاعة الضريبة تدخلضمنتكاليفاإلنتاجأوسلعةعبءدفعهذه ألنها

ضمنسعرالبيعوبالتاليتنعكسعلىالسعرالذييدفعهالمستهلكالنهائي.وتعتبرضريبةالشراءجزءمنجدول
علىالمنتجهذهالنسبوالتفرض4،علىبعضالسلعالمستوردةفقطنسبةرفعبمايسمىفةالمطبقمعإضافةالتعري

.ةالمحليوذلكبهدفحمايةالمنتجاتالمحليةوتجنباإلغراق،وألغراضتخدمالمصالحاالقتصادي


ةعلىلمضافةفهيتدفعلمرةواحدوتختلفضريبةالشراءمنحيثالمفهوموالخصائصعنالجماركوضريبةالقيمةا
علىلصفقةوتضافكعلىعكسضريبةالقيمةالمضافةالتيتدفععند5،تدخلضمنسعرالسلعةبعضالسلع،و

بعضبينماضريبةالشراءتفرضعلىوتختلفعنالجماركالتيتفرضعلىالسلعالمستوردةفقط،.سعرالسلعة
،كماأنهاتفرضبنسبعاليةعلىالسلعالمستوردةبعضالسلععلىنسبةرفعإضافةالسلعالمحليةوالمستوردةمع

أثرسلبيعلىالبيئةوالصحة المرتفعةوالسلعةالكماليالسلععلىبعضوكذلكتفرضالتيلها مثلذاتالربحية
(.4110)مسيف،السياراتوالسجايروالكحولوالمحروقاتوموادالتجميلوغيرهاغيارالسياراتوقطع


المحليةوحفاظا0924هذهالضريبةبموجبقانونضريبةالشراءلعامإسرائيلوقدطبقت ،بغرضحمايةصناعتها

علىمصالحهااالقتصاديةوالمالية،ومنهنايمكنالقولانفرضهذهالضريبةشكلعائقأمامالمنتجاتالفلسطينية
يالسرائيلي،إالانالمنتجاإلسرائيلرضعلىالمنتجالفلسطينيواإلأنهاتفمنواضعفقدرتهاالتنافسية،علىالرغم

يسرائيلانالمنتجاإلإلىيعانيمنالتعقيداتالتجاريةوارتفاعتكاليفالنقلوعدمتهيئةبنيةتحتيةمناسبةباإلضافة
بعكسالمنتجالفلسطيني،لذلككانهناكقراراتوتع ليماتعديدةمنقبلوزارةيمكنهاالستفادةمنوفوراتالحجم

بعدمتحصيلضريبةالشراءعلىالكيماوياتواألدويةوعدمتحصيلهامن4112-0999الماليةالفلسطينيةفيالفترة
 (4110)مسيف،معظمالصناعاتالفلسطينيةماعداالسجائروالمشروباتالكحولية.

 
  المالي التسرب على أثرها و راءالش وضريبة التعريفة هيكل على اإلسرائيلية التعديالت .5


تقومبتعديلسياساتهاالتجاريةوبخاصةالضريبيةبشكلمتكرر،وذلكدوناألخذفيإسرائيلمنالالفتلالنتباهان
 في جاء ما االعتبار باريس بينبروتوكول واالقتصادية التجارية السياسات تنسيق ينصعلى الذي االقتصادي

وضعإلىاألمرالذييؤدي،التتتعلقبهيكلجدولالتعريفةالجمركيةوسياساتضريبةالشراءوهذهالتعدي،الجانبين
علىالتخطيطوالتنبؤ قدرتها من اليقينويحد التخبطوعدم من فيحالة الفلسطينية واالقتصادية التجارية السياسة

(.4110اركوالمكوس،التنافسيةاالقتصادية)الجمعلىالسلبيةثاراآلإلىإضافةتاإليراداب


                                                             
بهدف4 نسبةالرفع:هينسبةمئويةمننسبةضريبةالشراءتفرضعلىالسلعالمستوردةفقط"بنسبمختلفةحسبطبيعةالسلعة"

الشرا ضريبة نسبة وذلكضمنتضخيم المحلي المنتج منافسة ضمان على والمحافظة ألغراضحمائية المئوية نسبتها رفع او ء
تخصيصعمودلهذهالنسبةفيجدولالتعريفةاإلسرائيليوبالتاليتعتبرجزءاليتجزأمنهيكلالتعريفةالجمركيةاإلسرائيليةالمطبق

 فياألرضالفلسطينيةالمحتلة.
المضافةيتمفرضهاعندكلصفقةأوكلعمليةبيع،بمعنىأنهاتنتقلمنتاجرإلىاخروفيكلمرةتباعفيهانفسضريبةالقيمة5

السلعةيتمفرضهاعلىالسعرالنهائي"لذلكتسمىالضريبةالمنقولةأوالمتحركة"حتىتصلإلىالمستهلكالنهائيالذييتحملعبئها،
 واحدةفقطعنداالنتاجأوعنداالستيرادوأيضايتحملالمستهلكعبئها.بينماضريبةالشراءتفرضلمرة
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علىإجراءتعديالتكبيرةفيهيكلالتعريفةالجمركيةوذلكإسرائيل،عملتبأربعسنواتقبلتوقيعاتفاقباريسو
وضريبةالشراءعليبعضالسلعوتخفيضهاعلىسلعأخرىوبخاصةالسلعالتييسهليةالجمرك الرسومبإلغاءبعض

الكهربائية.ةجهزلتلفوناتوأدواتالطباعةوبعضاألألدواتالمكتبيةوالكمبيوترواتهريبهامثلالمسجالتالصغيرةوا
كماتمإجراءتعديلهيكليفيجدولالتعريفةوذلكبإضافةعمودلالتفاقياتالتجاريةلكافةالدولالتيأنشأتمعها

ي،وشملهذاالتعديلأيضاهيكليلسرائاتفاقياتتجاريةبحيثأصبحهذاالعمودجزءأساسيفيجدولالتعريفةاإل
لمنظمةالتجارةالعالمية،ومنظمةالجماركالعالمية،وقدكانإسرائيلالنسبالجمركيةوالضريبيةبناءعلىانضمام

يوزيادةحجمالتبادلالتجاريوارتفاعنسبةاإليراداتسرائيلنتيجةهذهالتعديالتهورفعحجماالستهالكالمحلياإل
.0991مقارنهبعام0992عامفي%1بمقدارإسرائيلاشرةفيغيرالمب



إسرائيلاستمرت توقيع بعد السياساتالتجارية باريسفيتعديل توقععلىاتفاقيةبروتوكول لم االقتصاديوكأنها
ي فيما التزاماتها تنصلتمنجميع وبهذا شريكمباشرفيالعالقاتاالقتصادية، لها واليوجد لتنسيقخصادولية

وبذلكتجاهلتو الثانيةوإسرائيلالتشاور. المادتين واللتينتنصانعلىتأسيساللجنةالمنالثالثةتماما بروتوكول،
االقتصاديةالمشتركةوعلىأنأيتغييرفيسياساتوضرائباالستيراديجبانيتمتبليغهابشكلمسبقوبالتشاور

 فيهابينالجانبين.


بتاريخإسرائيلقامتفعلىسبيلالمثال، الشراءعنبعضالسلعاألساسية وبشكلمفاجئبإلغاءوتخفيضضريبة

أكثرمنسنتينعملمنالتحضيروالتفاوضمنقبل02/1/4111 ذلكبعد تم وقد الفلسطينية، الوطنية السلطة
قضايااالقتصاديةالعالقةوالتيلملفضريبةالشراءحيثتمبذلجهودكبيرةوبالتعاونمعالمجتمعالدوليلتسويةال

–وايريفر"مذكرة،فبعدانتكللتهذهالجهودبتوقيعإجهاضهأهمهاضريبةالشراء،غيرانذلكالجهدتممنكان
Wye River" 0991،6عام لصالح الشراء ضريبة تحصيل تنصعلى الفلسطينيةوالتي الوطنية علىالسلطة

قامت،إسرائيلالبضائعالتيتنتجفي اقلمنإسرائيلفقد الفجائيبعد "وايريفر"مذكرةمنتوقيعسنتينبقرارها
شملسلعةكانتخاضعةلهذهالضريبة،0011فمنأصلوتخفيضضريبةالشراءعلىعددكبيرمنالسلع،بإلغاء

على%12-42بينوتخفيضنسبةضريبةالشراءمابالكاملضريبةالسلعةمن040سلعةتمإعفاء901التعديل
المصالحاإل019 ليخدم القرار وقدجاءهذا سرائيلسلعة، اإلفية، كانآنذاكيسرائيلحسبتصريحاتوزيرالمالية

سنويامقابلتناقصاإليراداتيةإسرائيليلكلعائلةإسرائيللقشي2111توفيرلالهدفهوتخفيضأسعارسلعمعينة
مليار2يةالتيحققتسرائيلعلىالموازنةاإلاألمرهذانفياإلجماللميؤثرلكو،شيقلمليار0.0العامةبحوالي

حيثعنيأنالنتائجالسلبيةكانتفقطعلىاالقتصادالفلسطينيوخزينته.يمرالذياأل.0999فائضفيعامشيقل
علىمخزونالبضائع خسائركبيرة الشراء،حيثضالتيرفعتأوخفضتعنهاتكبدتالشركاتالفلسطينية ريبة

،وقدقدرتوزارةالماليةبعدالتعديلالضريبيهذاالمخزوناقلمنالقيمةالسوقيةالتيدفعتفيشراءقيمةالأصبح
(.4111مليوندوالر)وزارةالماليةالفلسطينية،01الفلسطينيةهذهالخسائربحوالي



                                                             
 المتحدة الواليات ريفر، واي في عليه التفاوض تم وإسرائيل الفلسطينية الوطنية السلطة بين اتفاق هي 2225 لعام ريفر واي مذكرة 6

 .طرفين بين االقتصادية العالقات وتعزيز الفلسطينية صاديةاالقت التنمية تعزيزلو ،أوسلو اتفاقات تنفيذ الستئناف وذلك األمريكية،
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،وقداتضحانسلعإسرائيليةخاضعةلضريبةالشراء921حصرقامتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةب4111فيعامو
مواد90هناك البطاريات، الحديد، الموكيت، السجاد، الزجاج، مثل كبيرة بكميات الفلسطيني السوق تدخل سلعة

ذلكالوقتقدرتاإليراداتالضريبيةمنهذهالسلعالتجميل،األدواتالصحية،قطعغيارالسيارات،وغيرها،وفي
(.وبعدذلكتماالتفاقعلىنظاممقاصةمشابهتماما4111مليوندوالرسنويا)وزارةالماليةالفلسطينية،14اليبحو

7الخاصبتقاصضريبةالشراءبدالمنفاتورةالمقاصة،004لنظاممقاصةضريبةالقيمةالمضافةوذلكوفقالنموذج
تحصيلضريبةالشراءعلىالسلعالمنتجةفيإسرائيلضرورةباعةلدىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةقنزالفماذلكلو

."Wye River–وفقاللمادةالسادسةمنبروتوكولباريسومذكرة"وايريف


،إالانذلكلميكنحسب4111تقاصضريبةالشراءبعدعامتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةتعملعلىوبذلكبدأ
ز منها نموذجالتوقعاتألسبابعديدة بتعبئة الشركاتاإلسرائيلية التزام عدم التهريبوالتهربالضريبي، حجم يادة

يةبإجبارمصدريهمعلىتعبئةهذاسرائيلةاإليالجديةمنقبلالدوائرالجمركيةوالضريبعةضريبةالشراء،عدمالمتاب
فقط يوجد انه حيثتبين نموذجتإسرائيلشركاتأربعالنموذج، تتعاملمع الشراءية ولكنفينفسقاصضريبة ،

تتواجد الوقت وتجدر الفلسطيني. السوق في مهرب بشكل وغيرها الشركات هذه اإلشارةمنتجات القائمةإلى أن
ية،وانالقائمةالفلسطينيةللشركاتالفلسطينيةالرسميةإسرائيلشركة21يةالرسميةالمعترفبهاللتقاصهيسرائيلاإل

تزمتجميعهابتعبئةنموذجالتقاصوخضعتللمقاصة.بلغتسبعشركاتال


وكمثالعلىذلكالحديد،.الفلسطينيةفيهذهالجزئيةمنالضرائب تسربماليكبيرلإليراداتإلىبدورهأدىاوهذ
وخاضعةلضريبةالشراء،وتشيراإلحصاءاتالرسميةبأنحاجةالسوقرباحلألفالحديدسلعةهامةوحساسةومدرة

21و،أخرىمندولأالف01وإسرائيلألفطنمن011ألفطنسنويا،يتماستيراد411فلسطينيمنههوال
يستدلمنذلكو.(4111،)الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيإسرائيلألفطنتنتجمحلياوالباقييتمتهريبهمن

إسرائيلبدوندفعأيتمتهريبهأوشراؤهمندالمستور الحديد %(من42)إلفطن21هناكفارق4111انهفيعام
معزيادةحاجةالسوقاليومتكوناكبربكثيرسوالشكبانهذهالقيمةضرائبمستحقةللسلطةالوطنيةالفلسطينية،

.،وباألخصمعالزيادةالملحوظةفينشاطقطاعالتعميروالبناءفيالسنواتاألخيرة4111مقارنةبعام


السلعالخاضعةلضريبةتراجعت4104هذااليوم،وفيأخرتعديالتعامحتىيةمستمرةسرائيلتعديالتاإلوالزالتال
بندفيكتابالتعريفةالجمركية،وبذلكتمتحصيلضريبةالشراءفقطعلى011تتفرعمنهافقط،سلعة29إلىالشراء

السلطةالوطنيةالفلسطينية،ولمتتحصلصدهاالنهائيالسلعالمستوردةضمنوثيقةالبيانالجمركيللبضائعالتيمق
السلطات ان رغم إسرائيل في والمصنعة المستوردة السلع على شراء أيضريبة على الفلسطينية الوطنية السلطة

الضرائببالفعل وقدصدرأخرتعديلبتاريخاإلسرائيليةقدجمعتهذه الجمركية0/0/4100، الرسوم بإلغاءكافة
طاعاألحذيةوالمالبسوأصبحهذاالقطاعمحررابشكلشبهكامل.علىق



                                                             
نموذجتقاصضريبةالشراءهوعبارةعننموذجحكوميرسمييتمتعبئتهمنقبلالشركةالتيتنتجبضائعخاضعةلضريبةالشراء7

المقاصة لفاتورة ايضا مرافق ويكون المنتجة البضاعة وطبيعة معلوماتالشركة علىكافة بينويشمل البضاعة عبور حركة عند
 السوقين،ويتمتسليمهلدوائرالجماركوالمكوسالرسميةفيكالالجانبينبهدفالتقاصأوالتحاسب.
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 المقاصة ونظام المضافة القيمة ضريبة .2


تعرفضريبةالقيمةالمضافةعلىأنهاضريبةغيرمباشرةتفرضعلىكلصفقةسواءكانتهذهالصفقةسلعةأو
أيأنهاتفرضعلىالفرقمابينسعرالشراءخدمة،وبمعنىأخرهيضريبةتفرضعلىالزيادةفيقيمةالصفقة،

المستهلكإلىحتىتصلأخرإلىأوًمَصنعمنبائعالًمنَتجأوالخدمةوسعرالبيع)الربح(فيكافةمراحلانتقال
0920وتمتطبيقهافيالوالياتالمتحدةاألمريكيةعام0901النهائي.وأولظهورلهذهالضريبةكانفيالمانياعام

0910بدأتتطبقفيمعظمالدولاألوروبية،ومنثمبريطانياطبقتهاعام0991،وفيعام0922يفرنساعاموف
(.4111)عالونة،


وذلكبموجباألمرالعسكريرقم0919عاميوليوهذهالضريبةفيالضفةالغربيةوقطاعغزهفيإسرائيلفرضت

النظامعام0990لعام09لمنتجاتالمحليةرقم(مستندةفيذلكعلىقانونالرسومعلىا921) ،وتمتعديلهذا
الذياكسبهذهالضريبةشرعيةتطبيقهافي0992عامبروتوكولباريسوبقيالحالكماهوحتىتوقيع0912

األرضالفلسطينيةوالتيتنصموادهعلىمايلي:

 (الضرائبغيرالمباشرةعلىاإلنتا0-0بند)السادسةمادة بجبايةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةجالمحلي:تقوم

ضريبةالقيمةالمضافةبنسبةواحدهعلىكلالبضائعوالخدماتالمنتجةمحلياوالوارداتالفلسطينيةسواءوردت
باإلمكانتبنيهاعندمستوى %،09-02فيالقوائمالمذكورةفيالبندالخامسمناالتفاقيةالمذكورةأمال،كما

%عماهيعليه4الحقبتخفيضضريبةالقيمةالمضافةبحدأقصىسلطةالوطنيةالفلسطينيةايعنيانللوهذ
.إسرائيلفي



  )السادسةمادة الضريبة2بند المسجلةلغرضهذه المضافةعلىمشترياتاألعمالالتجارية القيمة (:ضريبة
ل ولسوفتتراكم تلكالشركة، لديها المسجل الضريبة القيمةدائرة اإلعمالالتجاريةسوفتسجللغاياتضريبة

وفيالجانبالذيتعملفيه،وستكونهناكمقاصاتإليرادات إقامتها الضريبةفيمكان المضافةلدىدائرة
الفلسطينية.ةالوطنيةإسرائيلوالسلطةفييضريبةالقيمةالمضافةبينالدوائرالضريب



هي المقاصة الجانلنظام اإللتقاصبين والجانب الفلسطيني اإليراداتسرائيلب كافة تحويل أساس على ويقوم ي
،وهذهاإليراداتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةنيابةعنإسرائيلالجمركيةوالضريبيةالمباشرةوغيرالمباشرةالتيتجبيها

مضافةللبضائعالمستوردةمنوالمستوطنات،ضريبةالقيمةالإسرائيلتتكونمنضريبةالدخلعلىأجورالعمالفي
إسرائيل باإلضافة مقاصة فيإلىبموجبفاتورة المنتجة السلع على شراء ضرائباالستيرادإسرائيلضريبة وأخيرا

بموجببيانجمركي.إسرائيلللبضائعالمستوردةمنخارج


الم بموجب المقاصة نظام تأسس ووقد 9و2و0اد من ُيشترط حيث باريس، بروتوكول البضاعةان تصاحب
تحويالتضريبةوفيمايخص.سندإثباتتحققاإليراداتوثائقرسميةوفاتورةالمقاصةوالبيانالجمركيكالمستوردة

تحويل ان يجب فانهالدخل للعاملينفي12يتم المحصلة الدخلإسرائيل%منضرائبالدخل وكاملضريبة ،
مستوطنات.للعمالالفلسطينيينالذينيعملونفيال
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لل السياساتاالقتصادية فيرسم تساعد اقتصادية مالية وأداة ماليهام مورد المضافة القيمة سلطةوتعتبرضريبة
لميتركسوىهامشضيقبروتوكولباريسوبخاصةفيظلغيابأدواتالسياسةالنقدية،إالانالوطنيةالفلسطينية

.إسرائيل%عماهومتبعفي4 من بأكثر ياألرضالفلسطينيةالمحتلةتقلف ان يمكنلهذهالضريبةفيكونهاال
المضافة القيمة مقاصةضريبة فيمنخاللاآلوتتم المتفقعليها باريسلية قومتانىوالتيتنصعلبروتوكول

أوفاةالمسجلشركاتال الموحدة )الفاتورة فيفواتيرخاصة فيكالالجانبينبتسجيلصفقاتهم المقاصة(رسميا تورة
اقتطاع فياالعتبار األخذ مع التقاص، الفواتيرفياالجتماعالشهريللتحاسبأو كلطرفقائمة علىأنيقدم

الفواتيرالمزيفةمنالمطالبة.


حجمإيراداتالمقاصةخاللالسنواتاألخيرةونسبةمساهمتهافيالموازنةوالناتجالمحلياإلجمالي،0ويبينالجدول
%عنالسنةالسابقةنتيجةارتفاع41وبزيادة4100ملياردوالرفيالعام0.2ضحانإيراداتالمقاصةبلغتويت

 القيمة منضريبة المقاصة المضافةحصيلة 09بنسبة بنسبة ان09%وارتفاعضرائباالستيراد يالحظ كما ،%
ريبةالقيمةالمضافةمايعادلالثلثالمتبقي.إيراداتالمقاصةمنالمحروقاتتشكلالثلث،والجماركثلثأخر،وض

 

 4100 -4112مليون دوالر لألعوام بال إيرادات المقاصة  : 1جدول
 

 4100 4101 4112 نوع اإليراد
019104000219المقاصةالكلية

019.9202.4210.1ضرائباالستيرادوالجمارك
009.2019.1224.2ضريبةالقيمةالمضافة

0.10.11.1شراءضريبةال
021.0201.2229.1مكوسالمحروقات

02.22.11.42ضريبةالدخل
4.90.40.9إيراداتأخرى

119199.2إجماليإيراداتالموازنةالمحلية%إلىالمقاصةالكليةبالنسبة
09.402.102.4الناتجالمحلياإلجمالي%إلىالمقاصةالكليةبالنسبة

أساسنقدي.الناتجالمحلياإلجماليباألسعارالجارية.-(4100)المصدر:وزارةالماليةالفلسطينية
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  المباشرة غير الواردات من المالي التسرب  - رابعا



 الفلسطيني المالي التسرب حول السابقة الدراسات - ألف


الناجم السياساتاالقتصاديةوالتجارية سبقانإطار عنبروتوكولباريسأدىإلىتضيقالخناقفييتضحمما
)حتىعانتالخزينةالفلسطينيةمنعدمتحصيلكافةالحقوقالماليةحيث،السياسةالماليةالفلسطينيةكافةمجاالت

نتيجةاحتجازهاألسبابسياسية.المقررعدمتحويلإيراداتالضرائبفيالوقتكذلكوالتينصعليهاالبروتوكول(
،اآلثارالسلبيةعلىالخزينةالفلسطينيةمنعدماستقراروانعداماليقينكالعديدمنالدراساتسلطةالضوءعلىهناو

الفلسطينيةالمزمنة،ومنبيناألزمةالماليةوالماليةالعامةالتيتتسربإلىإسرائيل،وفقدانهالجزءكبيرمناإليرادات
هذهالدراساتمايلي:


 4104-4112تاد تقارير األونك

 

وسلطةالضوءعلىعددمنعلىاالقتصادالفلسطينيماثرهأورداوتقاريراألونكتاداألزمةالماليةوالتسربالمتناولت
:المشاكلالمزمنةوالمتكررة



 أجرتها اإلصالحاتالتي رغم المالية األزمة الفلسطينيةاستمرار الوطنية السلطة الوطنيةواصلت:وتجريها السلطة
منأجلتقليصالعجزفيالميزانية،وتحقيقاالستدامة4111جهودهاالبعيدةالمدىالتيانطلقتفيعامالفلسطينية

تتسم غيرمواتية فيبيئة الجهود ُنّفذتهذه وقد الجهاتالمانحة. من المقدم علىالدعم وخفضاالعتماد المالية،
.وفيالوقتذاته،ظلالقطاعقسامسياسيداخلييمجالالتنمية،وانبتراجعدعمالجهاتالمانحة،وانخفاضاإلنفاقف

الذيبالتوسعفياالستثمارواإلنتاجالسلطةالوطنيةالفلسطينيةالخاصعاجزًاعنتخفيفاإلجهادالماليالواقععلى
طةالوطنيةالفلسطينيةالسلنفقاتتوسيعالقاعدةالضريبيةوتوليدفرصالعملالالئقلتقليصالضغطعلىيساعدعلى

و االجتماعية. بالتحويالت الخاصة جهود الفلسطينيةاستمرت الوطنية السلطة الرامية الماليةإلى اإلعانات خفض
الدفعالتيإلىالمقدمة وعّداداتالكهرباءالمسبقة الموحدة الكهربائية التعريفة شرعتفيتطبيقنظام كما البلديات،

 وعلىالرغممنهذهالجهود،استمرالعجزفيالميزانيةوتدهور.(4)انظرالجدولرقميلتسمحبرفعمعدالتالتحص

 المالي الوضع الضريبيةمقارنةبالزيادةفياإلنفاق،وتراجعالدعمالمقدممنالجهاتيراداتتراجعحجماإلإلىنظرًا
،ليبلغ4100و0999ةالممتدةبينعاميفيالفتر%00بحواليمستوىدونالمتوقع.وتراجعالعجزإلىالمانحة

مليار0.1ارتفعتمنالسلطةالوطنيةالفلسطينيةأنإيراداتمنفيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي.وبالرغم04.2
نموإلى،فقدكانت،معذلكدونالتوقعات.ويعزىهذا4100بليوندوالرفيعام4.4إلى4119دوالرفيعام

فيكذلكإلى،والعامةاإليراداتلهعلىريأثت الذيالفيغزةمحلياإلجماليالناتجال نموأبطأمماكانمتوقعًا
 .علىاإليراداتالعامةفيغزةبأثيرونموليسلهالضفةالغربية

 

بلغصافيفلقد:ونتزايدالهشاشةالماليةبسببانعداماليقينبشأندعمالجهاتالمانحةوبشأناإليرادات،وارتفاعالدي
 )إلىالتحويالتالجارية المحتلة األرضالفلسطينية فياغلبها ملياردوالرفيعام4.2دعممنالجهاتالمانحًة(

نصفمليوندوالر،أيمايقل911وبلغدعمالميزانية،أقلمنمستوىالعامينالسابقينفيالمائة41؛أي4100
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القتراضلالسلطةلذلكالعام.فاضطرتسلطةالوطنيةالفلسطينيةالتمويلالالزمةللدوالرعنمجموعاحتياجاتمليار
تراكممنالمصارفالمحليةو للمزيادة منالقطاعالخاصوصناديقالمعاشاتالتقاعديةقاولينالمتأخراتالمستحقة

 بمبلغ المتأخرات قيمة فيه ارتفعت الذي الوقت وفي زاد221العامة. دوالر، للمصارفمليون المستحقة الديون ت
بحلولنهاية-فيالمائةمناإليراداتالعامة21أي-ملياردوالر0.0إلىمليوندوالرلتصل021المحليةبمبلغ

خفضالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبديلعنفلنتجد،4104.ومعاستمراريةهذاالوضع،كماتشيراألرقاملعام4100عام
واللجوءاإلنفاقعلىال ،صعوبة يزداد والذيالمصارفالمحليةعنطريقالتمويلإلىالمزيدمنخدماتاألساسية،
السلطةالوطنية.ويشكلذلكتهديدًاخطيرًاالستدامةالمرهقراكمالمتأخراتالمستحقةللقطاعالخاصتواالستمرارفي

لمتخصصالجهاتالمانحةمواردكافيةمنالفلسطينية القيود ورفعالمعونةوتصرفهافيالوقتالمناسبنفسها،ما
.(4104)االونكتاد، االقتصادي عليالنمو االحتالل يضعها التي الخانقة
 

إسرائيل،حجزت4100فيأيار/مايووتشرينالثاني/نوفمبر:انعداماليقينبشأنإيراداتالمقاصةعنطريقإسرائيل
قدحولتاألموالالمحتجزةمنانرغمعلىال.و4119و4114ثلمافعلتفيسياسية،مدوافعاإليراداتالفلسطينيةل
،ألنسلطةالفلسطينيةزعزعاالستقراراالقتصاديوالماليللتفيحذاتهااالحتجازعمليةإنأالفينهايةالمطاف،

منإجمالياإليرادات.%11حواليرئيسيللنمواالقتصادي،وألنإيراداتالمقاصةتشكلالمصدرال اإلنفاقالعامهو
علىالوفاءبالتزاماتهاالتعاقديةمعالقطاعالسلطةالوطنيةالفلسطينيةتقويضقدرةإلىيؤديحجزاإليراداتبالتاليو

آفاقاالستثماربإشاعةمناخيتسمالعام القطاع لموظفيالخاصودفعاألجور فيالوقتالمحدد.ويقوضذلكأيضًا
 والدائنينمنالقطاعالخاص.المتعاقدينادةالمخاطرعلىبعدماليقينوزي


فيضآلةيتمثلالماليةالفلسطينيةزمةعنصررئيسيآخرمنعناصراأل:انخفاضمستوىاإلنفاقالرأسماليوالتنموي

التيوصلت فيالميزانية، اإلنفاقعلىالتنمية إلىحصة قدره ناتجمنال%0.2مليوندوالرأي402مبلغزهيد
مليوندوالر091نحوإلى،4100.وزاداإلنفاقعلىالتنميةزيادةطفيفةفيعام4111المحلياإلجماليفيعام

النخفاضلوفيهذاالسياقالبدمنالتأكيدعلىأنالفوائدالضائعةنتيجةمنالناتجالمحلياإلجمالي.%2.4أي
مستوياتاإلنفاقعلىاألجلوالمستمرفيلطوي فيظلسالتنمية للغاية ضعافالهياكلاألساسيةإتكونمرتفعة

 والقيودالمفروضةعلىالقاعدةاإلنتاجيةالفلسطينية.


إلىإسرائيلخسائرماليةمنخاللتسربإيراداتيفرضبنيةالنظامالضريبيوالتجاريالمنبثقمنبروتوكولباريس

تقليصالقاعدةالضريبية،وخفضإلىمعلوماتالضريبية.ويؤديذلكتحصيلالضرائبوضماندقةاللالسيادةوفقدان
 التحصيل  ظل فيمعدالت التزامات على إضافية الفلسطينيةضغوط الوطنية للتصديالسلطة اإلنفاق مجال في

 تقديراتوزارة وتشير المتكررة. واالقتصادية )لألزماتاإلنسانية الوطنيالفلسطينية إلى4100االقتصاد التكلفةأ( ن
نظراألسبابلهاالممكنالذيلمُيتحصلعليهالمحلياإلجمالياالقتصاديةالناجمةعناالحتالل)منحيثالناتج

بممارساتوسياساتاالحتالل عالقة فيعام الناتجالمحلي%14ملياردوالرأيحوالي9.9بلغت4101( من
وفرتلديهامواردمتوازنة،ولتسلطةالوطنيةالفلسطينيةالسجالتالماليةللاإلجمالي.ولولمتَُتكبَّدتلكالخسارة،لكانت

 كثيرةللتنمية.
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 الدراسات األخرى حول التسرب المالي واألزمة المالية



مالمقاصةالمتبعمابينقيمةالتسربالمالينتيجةنظاDumasقدر0999فيدراسةقامبهااالتحاداألوروبيعام
ملي021و90 وذلكعنعام 0991وندوالرسنويا نسبته يشكلما وهذا الناتجالمحلي4.2-4.9%، %من

التسربالمالينتيجةتهريبالبضائعالتيتدخلالسوقالفلسطينيبدونسندإثباتوهذااليشملاإلجماليالفلسطيني
 (.4100،4104)ماس،



لبضائعللسوقالفلسطينيلهآثارسلبيةعلىالخزينةالفلسطينيةأكدالبنكالدوليانإعادةتصديراوفيدراسةأخرى
وارداتإسرائيلانثلثالوارداتمنف،وعلىأساستقديرالبنكالدولي،وكذلكعلىاألسعارفيالسوقالفلسطيني

000قاصةبحوالي،وقدقدرالتسربالمالينتيجةالعالقةالتجاريةوفقالنظامالمومصنعةفيبلدانأخرىغيرمباشرة
 ,World Bank).%منالناتجالمحلياإلجمالي،وهذاأيضااليشملالتهريب0.4مليوندوالرسنويا،أيمانسبته

2002.) 

 

بانالتسربالماليالكليللخزينةالفلسطينيةلكلاألرض(0992)وضمندراساتمعهدماس،قدرتمنىالجوهري
وذلك%منالناتجالمحلياإلجمالي،2-2مليوندوالروهذامانسبته022-049ينالفلسطينيةالمحتلةيتراوحماب

%منالصادراتاإلسرائيليةإلىاألرضالفلسطينيةالمحتلةهيعبارةعنسلعغيرإسرائيلية91انبناءعلىتقدير
الناتجالمحلياإلجماليوهذا%من02بأكثرمنحجمالخسائرالمالية(0991)وقدرالنقيبالمنشأومعادتصديرها.

 يشملكافةقنواتالتسربالماليالمذكورةسابقابمافيهاالتهريب.


–0992قدرمتوسطالتسربالماليعنالفترة0991وفيوثيقةصادرهعنوزارةالماليةالفلسطينيةفيشهرمارس
المحلياإلجماليآنذاك،وقداستندهذاالتقدير%منالناتج01مليوندوالرسنوياوهذامايعادل002بحوالي0991

يةالمنشأتستوردبشكلغيرإسرائيلسلعغيرعبارةعن%منالوارداتالفلسطينية21علىعدةفرضياتأهمهاان
%منقيمةالواردات04وانمعدلالجماركوضريبةالشراءحسبجدولالتعريفةالجمركيةيمثلإسرائيلمباشرمن

الفلسطينية،)وزارةال الفلسطينيةأكدبأن(.0991مالية وفيتصريحاتلمسئولياإليراداتوالجماركفيوزارةالمالية
%من01تجاوزنسبةتالتهربالضريبيإلىبشكلغيرمباشرإضافةإسرائيلالخسائرالفلسطينيةنتيجةاالستيرادمن

8إيراداتالمقاصةالكلية.
 



 الفلسطينيةانالوارداتإلىBank of Israel, 2010))إسرائيلمصرفلدراسةوتشير المصدرة إلىغيرالمباشرة
غعنكونهالِ%منالتجارةالتيب21ُيتمثلمااليقلعنسرائيلاألرضالفلسطينيةالمحتلةعبرالقطاعالتجارياإل

وهذا.بعداستبعادالبترولوالطاقة%09،وانهاتمثل4111فيعامإسرائيلمنسلطةالوطنيةالفلسطينيةللصادرات
بنك األولىالذييصدره إسرائيلالتقديرليسالمرة لتقديرأصدره فيفقدجاءتأكيدا والذيقبلأوسلو0911عام ،

إلى تتراوحمنإلىيةسرائيليةاألصلمنالصادراتاإلإسرائيلانالبضائعغيرأشارفيه -11األسواقالفلسطينية
(.0999،%)النقيب12

                                                             
لكل من السيد يوسف الزمر رئيس مجلس إدارة اإليرادات العامة والسيد احمد الحلو مدير عام إدارة  4104تبعا لتصريحات في سنة    8

 ضريبة القيمة المضافة.الجمارك والمكوس و
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)أ(مؤشرات رئيسية – اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة: 2جدول 



 0222 0222 4114 4112 4112 4101 4100* 4104* 

 5.9 12.2 9.3 7.4 8.6 (13.3) 8.8 6.0نموالناتجالمحلياإلجماليالحقيقي)فيالمائة(

 255 10 775 9 331 8 720 6 634 4 433 3 179 4 220 3الناتجالمحلياإلجمالي)بماليينالدوالرات(

 973 10 484 10 930 8 252 7 992 4 656 3 932 4 699 3الدخلالقومياإلجمالي)بماليينالدوالرات(

 090 12 730 11 921 10 393 9 120 6 708 4 306 5 099 4إجماليالدخلالقوميالمتاح)بماليينالدوالرات(

 534 2 489 2 185 2 815 1 410 1 125 1 493 1 400 1جمالي)بالدوالرات(نصيبالفردمنالناتجالمحلياإل

 711 2 670 2 342 2 959 1 519 1 199 1 763 1 608 1نصيبالفردمنالدخلالقومياإلجمالي)بالدوالرات(

النموالحقيقيفينصيبالفردمـنالدخلالقومي
 3.6 9.0 5.4 2.2 7.5 (16.7) 4.1 0.7اإلجمالي)فيالمائة(

         السكان والعمل

 4.29 4.17 4.05 3.94 3.51 3.23 2.96 2.34)أ(عددالسكان)بالماليين(

 26.7 25.8 30.0 30.1 29.0 41.2 21.7 32.6)ب(البطالة)فيالمائة(

 858 837 744 718 603 452 588 417مجموعالعمالة)باآلالف(

 195 188 179 181 145 125 103 51فيالقطاعالعام

 83 84 78 73 56 42 135 68فيإسرائيلوالمستوطنات

         المالية العامة )في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(

إيراداتالمقاصةأواإليراداتصافيةمنالمتأخرات
 20.2 20.9 22.6 23.8 29.5 8.5 23.9 13.2المحتجزة

 32.4 33.1 36.9 47.5 43.0 29.0 22.6 15.3النفقاتالجارية

 29.1 31.3 41.5 50.1 49.2 35.4 29.9 25.6مجموعاإلنفاق

 (8.9) (10.4) (18.9) (26.3) (19.7) (27.0) (6.1) (12.3)األساسالنقدي-الرصيداإلجمالي

         التجارة الخارجية

 116 1 246 1 991 1 141 2 128 1 052 1 374 400صافيالتحويالتالجارية)بماليينالدوالرات(

670 1 510 1 152 1 905 613 380 684 499صادراتالسلعوالخدمات)بماليينالدوالرات(
 467 6 775 5 626 4 385 4 864 2 519 2 353 3 176 2الوارداتمنالسلعوالخدمات)بماليينالدوالرات(

(797 4)(266 4)(474 3)(480 3)(250 2)(139 2)(670 2)(677 1)الميزانالتجاري)بماليينالدوالرات(
 (46.8) (43.6) (41.7) (51.8) (48.6) (62.3) (63.9) (52.1)الميزانالتجاري)فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي(

 (712 3) (203 3) (818 2) (558 2) (945 1) (886) (598 1) (922)الميزانالتجاريمعإسرائيل)بماليينالدوالرات(

الميزانالتجاريمعإسرائيل)فيالمائةمنالناتجالمحلي
 (36.2) (32.8) (33.8) (38.1) (42.0) (25.8) (38.2) (28.6)اإلجمالي(

تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمعإسرائيل/إجمالي
 67.3 68.8 77.5 73.9 82.7 53.5 68.6 92.3)ج(تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينية)فيالمائة(

تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمـعإسرائيل/إجمالي
 2.9 2.7 2.8 2.9 2.5 1.8 3.7 4.3)ج(التجارةاإلسرائيلية)فيالمائة(

يسرائيلركزياإل،وصندوقالنقدالدولي،ومنظمةالعملالدولية،الجهازالمالفلسطينيةالمصادر:الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني،ووزارةالمالية
لإلحصاء.

تقديراتأولية.*
القدسالشرقية،التشملالبياناتهذهالمدينة،باستثناءاألرقامالمتعلقةبالسكان.إلىعدمقدرةالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيعلىالوصولالنظر)أ(
العمالالمثبطين.يتضمن"التعريفالموسع"للبطالةالذيوضعتهمنظمةالعملالدولية)ب(
السلع،والخدماتالمرتبطةوغيرالمرتبطةبعواملاإلنتاج.إلىيةسرائيلتشيربياناتالتجارةالفلسطينيةواإل)ج(
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 المالي التسرب ودوافع وأسباب مصادر - باء


البحثعديدةمصادرأخرىجودومنالمهمالتأكيدعلى فعلىسبيل.للتسربالماليالفلسطينيليستموضوعهذا
األردنعبرمعبرالكرامة،حيثبينتإلىالفلسطينيينتسربماليناجمعنحركةالمسافرينالمثالالالحصرهناك

األردنإلىخسارةالطرفالفلسطينيمنرسوممغادرةالمسافرين تمثلمليوندوالرسنويا2أخرالتقديراتبأنحوالي
 مسافر9.2)بمعدل كل عن (دوالر العبر هذا عام عن حيث4100معبر اإليراداتتذهب، هذه الخزينةإلى

(.4100)ماس،والتحولإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةيةسرائيلاإل

و سبقالتوضيح، الدراسةفكما يخصهذه العالقةاالقتصاديةإلىيعزىالسببالرئيسيللتسربالماليفيما طبيعة

 بنية عن بارالناجمة اليسبروتوكول وشروطها المقاصة الماليمونظام التسرب مصادر أهم حصر ويمكن قيدة،
ودوافعهبمايلي:


 في إطار االتحاد الجمركي  ائب الوارداتضر جباية التسرب المالي الناجم عن آلية عمل  .0



محصورةفقطفيينيةإلىالسلطةالوطنيةالفلسطكماتبينسابقافانإيراداتمقاصةضريبةالقيمةالمضافةالمحولة
السلطةالوطنيةاالقتصادي،إالانذلكاليعنيانبروتوكولباريسفاتورةالمقاصةالمعترفبهاكسندإثباتحسب

الكثيرمنالنواقصوالمشاكلفيهذهاآللية كاملحقوقهاوفقالهذهالشروط،فقدتبينوجودعلى تحصلالفلسطينية
عكثيرمنإيراداتالضرائبالفلسطينية،ونجمتهذهالخسائرعنعدةأسبابأهمهاعنهاخسائركبيرةوضياتنتج

التهربوالتهريبالضريبيالذييتمثلفيمايلي:
 

 التهربالجمركيوالضريبييمكناعتبارهنوعمنوهذا:عدمتسليمفواتيرالمقاصةلدوائرالضريبةالفلسطينية،
للبائعاإلإسرائيلحيثمنطينيةالفلسمشترياتالحالةتشملالوهذه يسرائيليتمدفعالضريبةاإلضافيةعليها
اإلبدورهالذي للخزينة وسرائيليدفعها ية المقاصةلكنها طريق عن الفلسطينية للخزينة تحول وزارة.ال وتقدر

دائرةالمقاصة-ة)وزارةالماليمليوندوالر01حوالي-مليونشيقلسنويا91الماليةهذاالتهرببمايعادل
إالانتقديروزارةالماليةاقلبكثيرمماقدرهصندوقالنقدالدوليالذيأكداننسبةعدم،(4104المركزية،

%وذلكمنخاللاخذعينةلستةشركاتفلسطينية11-01تسليمالفواتيرللشركاتالفلسطينيةتتراوحمابين
كانمعدلعدمتسليمالفواتيرلهذهالعينةهووقدي،سرائيلسوقاإلكبيرةومتوسطةتعتمدفياستيرادهاعلىال

،يسرائيلالفلسطينيةمنالسوقاإلواردات%،وهذايعنيأنهناكحجمكبيرمنالتسربالماليالمتعلقبال21
 .0انظرجدولرقم

 

األساسيوالدمنو اللةافع خفاء وا  المقاصة لفواتير الفلسطيني المستورد تسليم الحجمعدم إخفاء هو مشتريات
لل مزدوجة الخسارة تكون وهكذا الدخل، ضريبة دفع من التهرب وبالتالي للمبيعات الوطنيةالحقيقي سلطة

القيمةالفلسطينية وضريبة الدخل إيراداتضريبة لخسارة باإلضافة المستوردة البضائع إيرادات لخسارة نظرا
فاتورةمقاصةتجاوزت أليالمطالبةالماليةفلسطينفيطحقيسقبروتوكولباريسوحسبالمضافةالمحلية.

مدتهاستةشهور،بمعنىانهلوتمإدراجفاتورةبتاريخيزيدعنستةشهورفيجلسةالمقاصةالشهريةفان
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عةهافاتورةسليمةلبضاكونعلىالرغممناعترافهبعليها المترتبةياليعترفبالحقوقالماليةسرائيلالجانباإل
ية.إسرائيل

 
 عينة لشركات إسرائيلية أصدرت فواتير مقاصة لشركات فلسطينية خالل الفترة :3جدول 

 ونسبة تصريح الشركات الفلسطينية عن هذه الفواتير. 51/2/4101 – 0/0/4101


عدد الفواتير الصادرة  العينة رقم
 يإسرائيلمن شركات 

عدد الفواتير المصرح عنها من 
 نيةالشركات الفلسطي

 نسبة المصرح به

0 01901429%
4 912411%
5 011924021%
2 1222%
2 290101%
1 0912109%
 IMF(4101)المصدر:


 وهذايشملطباعةفواتيرمقاصةغيرأصلية)مزيفة(فيمطابعخاصة:التزويروالتالعبفيفواتيرالمقاصة

بينالتجاروهذهبالطبعتسقطالمطالبةبهافيوغيرمعتمدةمنقبلالجهاتالحكومية،و منثميتمتداولها
 أضافه المقاصة، جلسة مقاصةإلى بفواتير واالتجار الضريبة حجم من للتقليل البضاعة قيمة التالعبفي

ةلصفقاتتجاريةوهميةوهذاالنوعاألخيرهواألكثرشيوعافيالقضاياالضريبية،حيثيتمبيعفواتيرالمقاص
المدرجةفيمدخالتالقيمة%بهدفخصم1-0مقابلنسبةمئويةتتراوحمابينإسرائيلية لجهةلصفقةوهمية

وبالتالييستفيدالتاجرالمشتريللفاتورةبرفعنسبةالربحمنضريبةالقيمةالمضافة،فواتيرالصفقاتالوهمية
البائعبالح ويستفيد المدخالتيصبحكبيرا نقديةدونإنتاجصفقةحقيقية،لديهالنخصم صولعلىسيولة

بالتاليتخسرو الفلسطينية الخزينة المضافةالنإسرائيلالتدفعضريبةهذهضريبةجزءمنحصيلة القيمة
 الفلسطينيةوتصبحمسؤوليةتحصيلها الوطنية بلغتخسائرعلىالسلطةعبءالفواتيرللسلطة وقد السلطة،

سنويانتيجةهذاالتالعب.)وزارةالماليةمليوندوالر(1شيقل)حواليمليون42يعادلماالوطنيةالفلسطينية
.(4100دائرةالقضاياوالتدقيق–


 منالسوقاإل:التهريبالضريبيوالجمركي البضائع انتقال السوقالفلسطينيإلى يوالمستوطناتسرائيلوهو

وتشيرتقديراتبعضمسئولي،راءوضريبةالقيمةالمضافةضياعضريبةالشإلىبدونسندإثباتوهذايؤدي
%منالسلعتدخلالسوقالفلسطينيبدونسندإثبات"فاتورةمقاصة"01انأكثرمنإلىوخبراءوزارةالمالية

التهرب سرائيلالحدودالمفتوحةبينالضفةالغربيةوإلىويعزىأسبابهذا انالتجارةبينالجانبينتتموفقاوا 
إلىالضفةفرضتعلىالفلسطينيينإدخالالبضائعإسرائيلانمنلشروطاالتحادالجمركي،وذلكعلىالرغم

ليستعلىحدودعام،منأربعةنقاطعبورالغربية الجانبالفلسطينيكونها ،وانما0991اليعترفبها
أوعبرإسرائيلرداتالفلسطينيةمنا%منالو02يدخلمنبضائعمستوردةعبرهذهالنقاطاألربعةاليتعدى

(.IMF،4104)يةسرائيلالموانئاإل
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الجانبالفلسطينيوفقالبياناتجهازإلىيسرائيلأهمأنواعالسلعالتييتمتهريبهامنالجانباإل2ويبينالجدولرقم
مثالف،تنتجأصالفيإسرائيلالالسلعهذهجزءكبيرمنمنالجديربالمالحظةانوالضابطةالجمركيةالفلسطيني.

 البناءإلىلسياراتإضافةاحذيةوقطعغياراألمالبسوالخلويةوالتصالاالأجهزة جزءمنالسلعاألخرىمنمواد
إلىدلعلىانهناكالكثيرمنالسلعالتيتدخلي،وهذاإسرائيلوالمشروباتوموادالتجميلأيضااليتمإنتاجهافي

السوقالفلسطينيبشكلغيررسميإلىيةالمنشأوتستوردبشكلغيرمباشروتدخلإسرائيلنيغيرالجانبالفلسطي
عنطريقالتهريب.


 4100-4101: أهم أنواع السلع المهربة خالل الفترة 2جدول 

 

 نوع السلعة
معدل الجمارك 
 نوع السلعة وضريبة الشراء

معدل الجمارك 
 وضريبة الشراء

%04مالبسوأحذية%1موادغذائيةولحوم
%12مشروباتوسكاكر%01موادبناء
%2قطعغيارسيارات%421سجائر

%04أدويةوموادتجميل%02أجهزةاتصالخلوية
جهازالضابطةالجمركيةالفلسطيني-محاضرالضبطوالقضايا-المصدر

 
 التسرب الناجم عن االستيراد غير المباشر .4


غيرإسرائيليةالمنشأإلىاألرضالفلسطينيةعلىأنهابضائعأنتجتبضائعدخوليتمثلفيراالستيرادغيرالمباش
أو تفيإسرائيل، اإلسرائيلي، شروطالمنشأ استيرادحيثنطبقعليها البضائعإلىإسرائيليتم منقبلوسيطهذه

الجماركللخزينةاإلسرائيلية،ثميع لداإسرائيلي،وتدفععليها لسوقالفلسطينيعلىكونهابضائعإسرائيليةتصديرها
ضرائباالستيرادوالرسومالجمركيةتؤوليهوعلغيرخاضعةللجماركالفلسطينيةحسبنصوصبروتوكولباريس.

مصادرالتسربأهم،وهذاتعتبرأحدالمتحصلةمنهذهالوارداتإلىالخزينةاإلسرائيليةبدالمنالخزينةالفلسطينية
لفلسطينيالناجمعنهذهالواردات.وحيثانهذاالتسربيمثلجزءاأساسيامناإليراداتالفلسطينيةالعامة،الماليا

ةالسلبيةراالقتصادياثفانالسلطةالوطنيةالفلسطينيةالتخسرفقطمواردهاالماليةالمتسربةبلاألهممنذلكهواآل
.الناجمةعنهذاالتسرب


 نظرنا ما ذا التجاراإلىوا  ان نجد الفلسطيني المباشرلالقتصاد غير وحتىةالستيراد "أوسلو" بداية منذ الفلسطينية
يينالذينسرائيلعلىالتجاراإلونالفلسطينيالشركاتوالمستوردونوتجارالجملةوالمفرق باعتماد تتميزالوقتالحاضر

يوالجزءاألخريتمإعادةسرائيللبضائعفيالسوقاإلجزءمنهذها ليباعيستوردونالبضائعمنكافةأنحاءالعالم،
وارداتالفلسطينيةكجزءمنالوارداتنفيالعادةيدرجونالييسرائيللسوقالفلسطيني،بمعنىانالتجاراإللتصديره

الحالة،األرضالفلسطينيةإلىوليسإلىإسرائيل الفلسطينيإلىويعزىالسببفيحدوثهذه نيانبعضالتجار
يباالتفاقمعهأوشراؤهامنإسرائيلمنسلعمعينةفيتماستيرادهامنخاللتاجر كمياتصغيرةنسبياإلىيحتاجون
غيرمباشرسرائيلالسوقاإل وفيكلالحاالتيعتبرذلكاستيراد يمباشرة يمكنحصرمكوناتوأشكالاالستيراد.

غيرالمباشرفيالحاالتالتجاريةالتالية:
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 إلىومكوناتهـاتستورد وهذاماتمتوضيحهسابقا،بحيثتكونكاملالسلعة:رادغيرالمباشربشكلكاملاالستي

فيالسوقالفلسطينيسرائيلالسوقاإل بيعها إعادة يتم ومنثم السلعة، تغييرعلى أو تعديل يدونانيتم
يحدثالتسربالماليلكافةالضرائبال وهنا مقاصة، الضرائببواجبموجبفاتورة وتؤولهذه ةعلىالسلعة،

ية.سرائيلالخزينةاإلإلى
 

 تكونمكوناتالسلعمستوردةمنالخارجبشكلكاملأوبشكلالحالةهذه في:االستيرادغيرالمباشرالمقنع
تأويةأوانيتمإجراءتعديالإسرائيل،ويتمإنتاجهذهالسلعبموادخامومدخالتإنتاجغيرإلىإسرائيلجزئي

إسرائيل النهائيفي شكلها تجميعأوتعبئةعلىالسلعلتأخذ بيعها السوقالفلسطينيبموجبفاتورةإلىويتم
-%02خالقيمةمضافةعلىالسلعةمابينانهيجبإدفمقاصة.معالعلمانهحسبقواعدالمنشأالعالمية

المنشأولكن%كحدأدنى21  علي الحصول الفلسطيني الجانب ليع الصعب من حتىتكتسبالسلعةصفة

 تمكنه معلومات المضافة القيمة نسبة معرفة اإلسرائيليةمن وأضيفتالتي المعدلة، السلع يحدث هكذاعلى
عادةالتصنيعوالعملالتكميلي)القيمةالمضافة(علىالتسربي مالالفلسطيني،فضالعنانعمليةاإلنتاجوا 

دفعيةويساهمفيسرائيلالعاملةاإلتشغيلاأليديإلىالسلعةيؤدي اإلسرائيليواليساعدفيعجلةاالقتصاد
.الفلسطيني السوق عمالةفي أوفرص نمو خلقأي



 وكماهومعروفانهاليوجد:البضائعالتييقومالمستورداإلسرائيليباستيرادهاباالتفاقمعالتاجرالفلسطيني
من الفلسط قبل سيطرة الوطنية الموانئاإل ينيةالسلطة عبر يتم يةسرائيلعلىالمعابرالفلسطينيةواناالستيراد

يين،وبالتالييكونمنسرائيليةوالمخلصيناإلسرائيلوكذلكعمليةالتخليصالجمركيتتممنقبلالجماركاإل
 جدا مللالمكلف جمركي بيان بموجب الحاجة حسب قليلة بكميات بضائع استيراد الفلسطينيين قصدهتجار

االنهائي ألرضالفلسطينية، ما اإلولذلكعادة التجار خاللاالتفاقالباطنيمع من االستيراد ،يينسرائيليتم
الحالةيكوناإلسرائيلي السوق هونهائيالالبضائعمقصدعليانالبيانالجمركيوبالتاليينص وفيهذه ،

استيراد منصفقة الفلسطينيجزء تسليم اكبر للتاجر مقاصةويتم الفلسطينيبموجبفاتورة للتاجر البضاعة
القيمةالمضافةوالتشملضرائباالستيرادتتش يتجنبالتاجرلتنشأهذهالحالةأيان.ملفقطعلىضريبة

اإل والتعقيدات الجمركية غير والعوائق واالستيراد الشحن تكاليف علىسرائيلالفلسطيني المفروضة األمنية ية
 ينية.البضائعالفلسط


  الملكية نقل عنطريق المباشر غير  هذه في: "أوتونوميا"–االستيراد مستورد يقوم باستيرادإسرائيلالحالة ي

 جمركي بيان بموجب الخارج من إسرائيلالبضاعة ي اإلإلى اإلسرائيلالسوق التاجر يقوم ثم ببيعسرائيلي، ي
 البضاعة اإلإلى الميناء داخل الفلسطيني والبيانسرائيلالتاجر البضاعة لملكية نقل أو تحويل طريق يعن
الجمركي الفلسطينيإلى ،التاجر البضاعة التخليصعلى قبل تتم العملية لوهذه الوقتوتجنبوذلك توفير

التجارية والعوائق هو،التأخير البضائع لهذه النهائي المقصد ان المعدل الجمركي البيان في موضح ويكون
السلطة،إلىوفيهذهالحالةيتمتحويلضرائباالستيراديسمىبيانجمركي"اوتونوميا".األرضالفلسطينيةو

للتاجراإل مقاصةبعمولةوربح فاتورة يتمإصدار للسلطةبموجبتفاهماتسرائيلوبعدها يوالتيتحولأيضا
رةالخارجيةالنجزءإالانذلكيعنيانهناكخللفياإلحصاءاتوحجمالتجاجلسةالمقاصةبينالطرفين.
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اإل التجاري التبادل ضمن يسجل الصفقة يؤديسرائيلمن جانبأخر ومن ذلكي، اإلى سعر لسلعةارتفاع
الفلسطيني للمستهلك عليهابسبب يتحصل التي اإلضافية اإلالعمولة لهذهسرائيلالتاجر النهائية والنتيجة ي.

 تكلفة ارتفاع بسبب اقتصادية خسائر حدوث النهايةالحالة في يتكبدها الذي اإلنتاج تكاليف أو البضاعة
 المستهلكالفلسطيني


 نوع كان مها انه فيجميعوأوالخالصة اقتصادية يسببتسربماليوخسارة فانه المباشر غير االستيراد شكل

دمنوطأةأعباءهايزيهذااالستيرادالعامةمنيراداتاإلعلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةأنعدمحصول.الحاالت
المتاحلصانعالماليةويقللمنحيزالسياسات يعدخسارة المالية الموارد إلىانضياعهذه باإلضافة هذا القرار،

انتحقنفياالقتصادالوطنيهذهالمواردالماليةالمتسربةفتزيدمنالدخلالمتاحباإلمكانكانألنهالالقتصادنظرا
.خلقفرصعملجديدةومنقدرةاالقتصادعلى


 المباشر غير لالستيراد الفلسطينيين التجار لجوء ودوافع أسباب .5
 
 الموارد على السيطرة وعدم الالفلسطينية وقاعدةضعف التحتيةاإلنتاجية البنية احتالل: الغربيةمنذ الضفة

في  ةالشعبوصانعسيطرالنشاطاالقتصاديالفلسطينيفيمسارخارجعن اتجه،0991عاموقطاعغزة

اإلنتاجيةقاعدةإضعافال إلي ىأد الفلسطينيووقعتحتسيطرةاالحتاللوأغراضهوسياساتهاألمرالذي القرار
فيبناء والتوسع األراضي، ومصادرة الطرق، وشبكة والطاقة، المائية بالموارد التحكم منخالل واالقتصادية

أدى.عدمإنفاقهاعلىالخدماتاإلنتاجيةوالمرافقالعامةالمستوطنات،وتحصيلالضرائبمنالسكانو وهذا
للبضائعال وتشويهتدميرإلى مستهلكين إلى الفلسطينيين السكان تحويل وتم كامل شبه بشكل تحتية بنية

أوسلووبروتوكولباريسلمتتعاملإسرائيلعلى اتفاقية توقيعإسرائيل.وبعدالمستوردةالتيتأتيمعظمهامن
وبالتاليلميكنهناك.علىارضالواقعفعليابنوداالتفاقاالقتصاديطبقتلمانهناكتغييرومرحلةجديدةو

كلهذاأدىلمزيدمن.تخفحدةالتبعيةلالقتصاداإلسرائيليلموالتيأرساهااالحتاللالعالقةفيتغييركاف
الالزمةاإلضعافل البضائع إنتاج على الفلسطينيين تأسيسوم،الحتياجاتهقدرة المصانع مازالت من كثير

ترخيصوموافقة إلى بحاجة عليها(والمزارع الحصول اليوم)صعب هذا حتى االحتالل سلطات قبل من
التاجرالفلسطينيإحضارالبضاعةبواسطةأصبحمناألسهل،وبالتالي)باألخصفيأراضيالمنطقة"ج"(

ئيليبغضالنظرعنمنشأالبضاعةهلهوإسرائيليأمغيرإسرائيلي.مكالمةتلفونيةمنالسوقاإلسرا

 نجمتهذهالعالقاتالتجاريةمنتراكمسنواتطويلةالعالقاتالتجاريةبينالتجارالفلسطينيينواإلسرائيليين:

،منالباطنلالتشغيمنأهمهاعقود،منالعالقاتالتجاريةالمشتركة معين للسياساتاإلسرائيليةوأوجدتنوع
والمصانع المشاغل أصحاب من الكثير هناك أن مؤسساتالفلسطينيةحيث لصالح الباطن من يعملون

ف،إسرائيلية بإنتاجتقوم وإالسلععلىتلكالمشاغلوالمصانع إسرائيلية .شروطالمنتجاإلسرائيليلمطابقةنها
بينل التراكممنالعالقاتالتجاريةاليمكنفكفكته وبخاصةفيوهذا عدموجودسياسات ظل يلةوضحاها،

البضائع استيراداقتصاديةوتجاريةفلسطينيةبديلةلتعوضعنكسرهذهالحلقة،لذلككانالبدمناستمرار
مشغلخياطةفيمنطقةجنينتعمل21وجدأكثرمنيمثالفعلىسبيلالوالموادالخاملهذهاألعمالالباطنية.

اتسملبوال إنتاجفيمجال أيضا فيمدينةيلصالحشركاتإسرائيلية، األحذية كبيرمنمصانع عدد وجد
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الخليلتعملبنفسالطريقة،وبالتالييتمتزويدالموادالخاملهذهالصناعاتمنقبلالشركاتاإلسرائيليةوغالبا
-ثالثغيرإسرائيل)وزارةالماليةنتاجاألقمشةوالجلودوالموادالمطاطيةمستوردةمنبلداإلكونمستلزماتتما

(.4100مديريةالمقاصةالمركزية،-دائرةالجماركوالمكوس

 إسرائيل التيوضعتها الجمركية علىالبضائعالقيود الشراء وضريبة ألمرتفعه الجمركية التعريفة ومنأهمها :

ا من مباشرة االستيراد الفلسطيني بالتاجر الذييؤدي األمر الرسومالمستوردة، ليتجنبدفع اإلسرائيلي لسوق
تكاليفالشحنوالتخليصوالنقلوالتخزين.قليلالجمركيةوكذلكت


 فهناكقيودومتغيرةومعظمهاغيرجمركي.وهذهالقيودعديدةومتجددة:علىاالستيرادالمباشرالقيودوالعوائق

رادبعضالسلعالزراعيةوالصحيةوالمبيداتمنعاستيوقيودعلىالكمية،وأمنية،وصحية،مواصفاتومقاييس،
وغيرها ذلكالحشرية باإل. بينبضائع ما فيالموانئاإلسرائيلية إلىالتمييز ضافة للسوقالفلسطينيمتجهة

عدماعترافإسرائيلأضفإلىذلكخيرالبضائعوالفحص.أفتيشوتبالت يتعلق فيماوبضائعللسوقاإلسرائيلي
الب والنجمركييالمخلصين لمجردفلسطينيين، وكذلكيينسرائيلمراسلونللمخلصيناإلتقليصدورهم اليسمح.

وكلذلكأدىإلىاحتكار.يةسرائيلللمستوردينوالمخلصينوموظفوالجماركالفلسطينيينبدخولالموانئاإل
.للمعلوماتوعدمتوفرهاللفلسطينيينيسرائيلاإلالجانب


 جميعاالتفاقياتحددتأنواعالسلعالمتبادلةمنخاللقوائمسلعيةمحددةيمكن:برمةاالتفاقياتاالقتصاديةالم

باإلضافةإلىتحديدالدولالتييمكناالستيرادمنهامثلماجاءتحديدهللدولالعربيةفيبروتوكول.استيرادها
لفلسطينيةودفعهاإلىاالستيرادغيركلذلككانلهاثرسلبيعلىالتجارةا.باريسوالقوائمالسلعيةالملحقةبه

بمعنىأنهذهاالتفاقياتلمتسمحللتاجرالفلسطيني.ستيرادلالالمباشرواالعتمادعلىالسوقاإلسرائيليفي
بسببأنالقوائمالسلعيةغيركافيةوالتلبيكافةاحتياجاتالسوق العالمي السوق منباالستيرادبحريةكاملة

مناألسهلعلىالتاجرالفلسطينياستيرادكافةأنواعالسلعمنالسوقاإلسرائيليالمجاورالفلسطيني،وأصبح
 تعقيد. غير والمفتوحمن


 لحصولعلىللتاجرالفلسطينيا يوجهها التي:وهذهتتمثلفيإجراءاتاالستيرادةداريإلاإلجرائيةوا لعقباتا

بشك تجديدهما إلى الحاجة مع استيراد ورخصة أسابيعأذن عدة الفلسطيني التاجر ينتظر وأحيانا دوري، ل
فتحالمعابرودخولهاب عقباتتتعلقإلىةضافإللحصولعلىأذناالستيرادمنالجهاتاإلسرائيلية، مواعيد

اإلجراءاتالجمركيةوكذلكهناكخاصةللسلعالقادمةمنأوعبراألردن.بوعددساعاتالدواماليوميعليهاو
عديدة،جرائيةوا مينالتيتخضعلهاالبضائعالفلسطينيةوالتيتمرضمنتعقيداتإداريةثبالقيمةوالتالمتعلقة

ودفعفرقإعادةالتقييموهذاإضافية،مايصاحبهامندفعرسوموغراماتومثلإجراءاتتعديلالبيانالجمركي
فعالتاجرالفلسطينيإلىالتوجهلالستيرادمنديكلذلكفيتطبيقوتنفيذهذهالقرارات.كلهفضالعنالتأخير

السوقاإلسرائيلي.
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 االقتصادية ثارهآو  المالي التسرب تقدير - خامساً 




وذلكوالتهريب،التسربالماليالناجمعناالستيرادغيرالمباشرواالستيرادالمباشرحجمفيهذاالفصلسيتمتقدير
وكذلكسيتمتقديرتأثيرهذاالتسربعلىاقتصاد.(باريس)بروتوكولالحاليفيإطارالنظامالتجاريواالقتصادي

الفلسطينية. والعمالة المحتلة المرصوداألرضالفلسطينية السلعي التبادل حجم على التقدير هذا منهجية وتعتمد
اإل والجانب الفلسطيني الجانب بين سرائيلإحصائيا إضافة ي، حجمإلى التهريب عن الناتج المالي التسربتقدير

ندمنهجيةالتقديرعلىأساسماهومرصودتالسوقالفلسطينيبشكلغيرقانوني.وتسإلىالجمركيللسلعالمتدفقة
الي:بكماإحصائياوغيرالمرصودإحصائياوذلك


 يسرائيلاإل السوق من كواردات المسجل االستيراد من المالي التسرب - لفأ



من لتقدير الجزء  هذا المالي المركزيداعتماال تمالتسرب الجهاز من الرسمية اإلحصاءات لإلحصاءعلى
وفقاللنظام(digits 8)علىمستوىثمانخاناتإسرائيلالفلسطيني،حيثتمحصركافةالوارداتالفلسطينيةمن

يسرائيلاإلالتعريفةوتمتطبيقجدول.4100و4101لعامي(Harmonized  System)اإلحصائيالدوليالمنسق
منالجانبمستوردةكلسلعةعليوضريبةالشراءالجمركيةلمعرفةالرسومبروتوكولباريسالمعمولبهحسب

منضريبةشراءوأالجمركيةلرسومالمستوردةوالتيالتخضعالسلعوتماستبعادكافةيعلىحده،سرائيلاإل
استبعاقائمةاالحتساب، تم كما تحصلضريبةد السلععلىاعتبارأنها لهذه المضافة فواتيربموجبالقيمة

المقاصة.
 

وكماتمتوضيحهسابقافانضريبةالشراءتفرضعلىالسلعالمحليةوالمستوردةعلىحدسواء،وهذايعنيانالسلع
 في اإلأيضاتخضعإسرائيلالمنتجة التعريفة جدول حسب الشراء منشأسرائيللضريبة عن التغاضي تم لذلك ي،

ألغراضاحتسابعليهفالمنهجيةالمتبعةوسواءكانتإسرائيليةأومستوردة.البضاعةللسلعالخاضعةلضريبةالشراء
ةخاضعالسلعكاننوع/صنفأنبلركزتفقطعليالمستوردة الشراءلمتركزعلىمنشأالسلعضريبةمنالعوائد

إلىيجبأنتؤولضرائبالشراءبالتاليو،السوقالفلسطينيالمقصدالنهائيلالستخدامهووأنكانللضريبةأمال،
الخزينةالفلسطينية.

 

وارداتغيرالمباشرةالتيأنتجتلدىطرفثالثولكنهادخلتلبا المتعلقةأمافيمايخصاحتسابالعوائدالجمركية
لوكانتإسرائيليةالمنشأ، البضاعةركزتمنهجيةالحسابعلىفالسوقالفلسطينيةكما اتبعتالمنهجيةقدو.منشأ

استبعادالبترولوالوقودوالطاقةمنبعد(والتيتشيرإلىانه،Bank of Israel, 2010تقديراتمصرفإسرائيل)
 فلسطين العامالصادراتإلى القطاع قبل من مستوردة سلع الجلالفلسطينيكونها في الضرائبعليها سةوتحصل

قطاعالتجارةاإلسرائيلي.وعليهفقدمن%مماتصدرهإسرائيلإلىالسوقالفلسطينيةيأتي09فأنالشهريةللمقاصة،
الافترض تقدير 09ان ان ويجب مباشرة وارداتغير هي إسرائيل من الفلسطينية الواردات ضرائب%من تؤول

نيةبدلمنالخزينةاإلسرائيلية.ومنالجديربالذكرانهتمكذلكاالستيرادوالجماركعليهاإلىالسلطةالوطنيةالفلسطي
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يدخلفياالحتسابضريبة ولم فقط، الشراء إيراداتالجماركوضريبة علىقيمة المضافة القيمة احتسابضريبة
.هذهالسلعكونهاتحصلبموجبفواتيرالمقاصةاألصليةلالقيمةالقيمةالمضافةعلى


 الجمركي التهريب - إحصائيا" مرصود غيرال" االستيراد من اليالم التسرب - باء



هذا الماليويشمل التسرب وضريبة والجمارك الضرائب أنواع للسلعكافة الجانبالشراء من تهريبها يتم التي
يأكونهذهالسلعمهربةواليتمتحصيلبغضالنظرعنمنشأهذهالبضاعة،ةالفلسطينيسوقالإلىيسرائيلاإل

 وتدخل اإليراداتمنها من نوع المحتلةالفلسطينيرضاألإلى ة وثائقرسمية البدون جمركيمثل فاتورةأوبيان
المرصودمنوتحديدنسبةالتهريبالجمركيمنخاللاإلحصاءاتفيهذهالحالةعلىليةالتقديرآتعتمدمقاصة،وال

 إضافة الفلسطيني،  الجمركية الضابطة جهاز إقبل لى الفلسطينيين المسئولين من رأيمباشر وزارةفياستقصاء
:المالية المضافة، القيمة والمكوسوضريبة الجمارك عام ومدير اإليرادات، مجلس الضابطةورئيس جهاز رئيس

الجمركية.


المسو أفاد بينولئوقد التهريبالجمركييتراوحما بأننسبة المالية الو02-42نفيوزارة ارداتمن%منحجم
لعدمالسيطرةعلىوذلكإسرائيل ي،إضافةسرائيلحدودبينالجانبالفلسطينيفيالضفةالغربيةوالجانباإلالنظرا
قدرةالتيتجعلو"،ج"و"ب"و"أ"مناطقإلىسمقَالسياسيةلألرضالفلسطينيةالمحتلةوالتيتُ-التقسيمةالجغرافيةإلى

على الفلسطينية الوطنية التهريبفيمناطق السلطة و"ب"مكافحة ولالضابطةئأوضحمسقدو.شبهمعدومة"ج"
دعوىباإليقافمنقبلالسلطاتاإلسرائيلية،لتفاديوذلكتتمخلسةفيالمنطقة"ج"الجمركيةبأنمكافحةالتهريب

لضابطةفانفعاليةولجهازائتقديراتمسحسبو.مناطقتلكالنالفلسطينيونوالمسئولعدموجودصالحيةلدخول
مناطق في%،إما11إلى"ب"يصلةمنطقال في%،بينما11إلى"أ"يصلةمنطقالمكافحةالتهريبفي الف"ج"

.المحتلةرضالفلسطينية%فياأل21-01أننسبةالتهريبتتراوحمابينو%،21يتجاوز


حالةضبط00991بكبيرجدا،حيثتمتسجيلتهريالوتشيرالبياناتالرسميةلجهازالضابطةالجمركيةبأنحجم
بين المناطق4100-4119عامينوبموجبمحضررسميما مؤشرواضحعلىكبرحجمهذه.فيكافة وهذا

.مليوندوالر421مايعادل4100و4101خاللالعامين ضبطها تم والتيالظاهرة،وقدبلغتقيمةالسلعالمهربة
%من2-%0مابينتمليوندوالروانهذهالغراماتتراوح9البضائعبمايعادلوتمتحصيلغراماتعلىهذه

انهذهاإلحصائياتالتشملكلمنالبضائعالمصادرةوالبضائع قيمةالبضاعةالمضبوطة)معاألخذفياالعتبار
وال.ضافةفيالمناطقاإلقليمية(مكاتبالجماركوضريبةالقيمةالمإلىالتييتمإتالفهاوالبضائعالتيتحولملفاتها

تتوفرإحصائياتعنحجمضريبةالقيمةالمضافةالمحصلةمنهذهالمضبوطات،إالأنمحاضرالضبطلدىجهاز
جهازوغيرعدد،ألفوحدةكمية)كرتونة،211مليونكغمومايزيدعن0الضابطةالجمركيةتبينبأنأكثرمن

ت ذلكمنالوحداتاإلحصائية( ضبطها الجمركية4100و4101فيم الضابطة محاضرضبطالبضائع،)جهاز
(.4101،4100،المهربة

 

 
 



 37 

 المالي التسرب تقدير نتائج - جيم


 والمنهجية اإلحصاءات .1


المؤشراتواإلحصاءاتاألساسيةالتيتماالعتمادعليهافيتقديرالتسربالماليالمرصود9و2الجدولينرقميبين
يلي:ائياوذلكمنخاللتحديدماإحص


 منالسوقاإل المستوردة السلع وعدد كانتسرائيلقيمة سواء مقاصة غيروارداتيبموجبفاتورة أو مباشرة

 سلعة.صنف/0291دوالروونملي4919حوالي4100-4101متوسطهمافيمباشرة،والتيبلغ

 ي،والتيسرائيللشراءحسبجدولالتعريفةالجمركياإلقيمةوعددالسلعالخاضعةللرسومالجمركيةوضريبةا
 سلعة.220امليوندوالروعدده200حوالي4100-4101متوسطهمافيبلغ

 الفلسطيني)البترولوالغازالطبيعيوالت منقبلالقطاعالعام السلعالمستوردة والذيكانغوالسجائر(بـقيمة
 .والرمليوند190حوالي4100-4101متوسطهافي

 ونملي4002حوالي4100-4101والتيبلغمتوسطهافيالقطاعالعاموارداتمنها مخصوماوارداتقيمةال
 دوالر.




 السلع الخاضعة لضرائب االستيراد وضريبة شراء أصنافالواردات من إسرائيل حسب قيمة وعدد :  2جدول 

 

ــالبي  العامين متوسط 4100 4101 انـــ
100011991221(مليوندوالر)جماليالناتجالمحلياإل

411049014919(مليوندوالرإسرائيل)منسلعيةالوارداتالقيمة
020909140291إسرائيل)صنف/سلعة(منواردةلاعددالسلع

400140024002*(مليوندوالر)القطاعالعاموارداتماعداوارداتالسلعيةالكليةقيمةال
121142190(مليوندوالر)لقطاعالعاماوارداتقيمة

219209200**(مليوندوالر)الخاضعةلضرائباالستيرادإسرائيلمنواردةقيمةالسلعال
241211220)صنف/سلعة(عددالسلعالخاضعةلضرائباالستيراد

 .4100-4101:المصدر:الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني
واليتمالمتاجرةبهامنقبلالقطاعالخاصإالبعداستيرادها،وهيالبترولستوردفقطمنقبلالسلطةالوطنيةالفلسطينية:سلعتوارداتالقطاعالعام *

والغازالطبيعي،ويضافلهاالتبغوالسجائر.
عليهضريبةالشراءأوكليهمامعا،وتطبيق:هيتلكالسلعالتيتكونخاضعةأليمنالجماركأوقيمةوعددالسلعالخاضعةلضرائباالستيراد **

نسبةالجماركتحديدمنخاللفحصكلسلعةعلىحدةوورضالفلسطينيةالرسومالجمركيةمنجدولالتعريفةالجمركيةاإلسرائيليالمطبقفياأل
.لتصنيفالدوليالموحدل(Harmonize System)النظامالمنسقحسبفيحددعدد السلعأماأوضريبةالشراءالخاضعةلها.
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التسربالماليوتطبيقالمعادالتالجمركيةعلىالسلعالخاضعةللجماركوضريبةالشراءوضريبةالقيمةوالحتساب
ائباالستيراد،معافتراضضرلالفعالةالنسبلحسابمتوسط4100-4100لعاميحصاءاتاإلاستخدامتمالمضافة

:9جدولرقممنالمايلييمكنمالحظةوثنىمنضرائباالستيراد.انالوارداتمنإسرائيلالتست

  01.9حوالي %من إسرائيلكل من المستوردة السلع ان ممكن االستيراد لضرائب الجمركية)تخضع رسوم

 ماعداضريبةالقيمةالمضافةالتيتخضعلهاكافةالسلع.(وضريبةالشراء


  منإسرائيلويمكنانلعلسعلىامعدلنسبةضرائباالستيراد الجمركيةوضريبةالمستوردة تخضعللرسوم

القيمةالمضافة لهذهالسلع%01صلإلىيمكنأنيالشراءوضريبة متوسط،وذلكبقسمةمنالقيمةالكلية
منجدولالتعريفةاإلسرائيلي مليوندوالر(092حصيلةضرائباالستيرادالمحسوبة)ل4100-4101عامي
بمعنىانهلوتماستيرادهذه.مليوندوالر(200لمستوردةإلىالسوقالفلسطينيعلىقيمةهذهالسلع)للسلعا

%منقيمةالواردات.01السلعمنغيرإسرائيلسيكونمعدلالتحصيللضرائباالستيرادهو
 

 منفدُحِسبتو.%1.8تصلإلى(التشملضريبةالقيمةالمضافة)ةلضرائباالستيرادالالنسبةالفعمتوسط
وارداتعدا ماالسلعالمستوردةعلىقيمةاالستيرادمنلجماركوضريبةالشراءلالمحسوبةقيمةالخاللقسمة
تفيدفياحتسابضرائباالستيرادعلىالسلعالمهربة.النسبةوهذه.القطاعالعام

 

 علىانهاسلعغيرإسرائيليةالمنشأئيلمنإسرا%منالبضائعالمستوردةللسوقالفلسطيني09اعتمادنسبة
مباشرة( )وارداتغير مصرفإسرائيل دراسة في جاء ما المرصودوسابقا. المذكورةحسب االستيراد هذا

 حجمالتسربالماليللرسومالجمركيةلالستيرادمنالسوقاإلسرائيلي.جزءكبيرمنمعرفةيساعدفيإحصائيا




 الواردات ىللضرائب علالنسب الفعالة :  1جدول 
 

ــالبي  العامين متوسط 4100 4101 انـــ
219209200)مليوندوالر(الخاضعةلضرائباالستيرادإسرائيلمنيةسلعوارداتالالقيمة

001049009إسرائيل)مليوندوالر(منيةسلعوارداتالالعلىقيمةضرائباالستيراد
%01.9%01.9%01.9االستيرادالكليفيرادنسبةالسلعالخاضعةلضرائباالستي

%09.9%01.1%02.2ةلضرائباالستيراد*عنسبةضرائباالستيرادعلىالسلعالخاض
%9.2%9.9%9.4نسبةضرائباالستيرادعلىاالستيرادالكلي

%1.1%9.4%1.2القطاعالعاموارداتماعداوارداتالسلعيةالكليةنسبةضرائباالستيرادعلىال
.يسرائيلالمصدر:تماحتسابهذهالنسبمنبياناتالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيوجدولالتعريفةاإل

يالمطبقفيسرائيلكافةضرائباالستيرادحسبجدولالتعريفةالجمركيةاإلباستخدامهاتماحتسابنسبةالضريبةهيمتوسطمرجحباألوزانالنسبية،و*
.تطبيقهاعلىقيمةمااستوردمنإسرائيلمنكلسلعةخاضعةللضرائب،وفلسطين
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 التسرب المالي من الواردات الممكن رصدها إحصائيا .4
 

يسواءكانهذاسرائيلحجمالتسربالماليالمرصودإحصائياوالناجمعناالستيرادمنالسوقاإل1جدولرقماليبين
حقوقماليةالالن،تغاضيعنالمنشأالتمدضريبةالشراءفقالتسربمنالحتسابو.االستيرادمباشرأوغيرمباشر

انحجم.ويتضحإنتاجهذهالسلعمنشأأومكانيجبانتؤولللخزينةالفلسطينيةبغضالنظرعنمنهذهالضريبة
اإل السوق من االستيراد نتيجة مسرائيلالتسربالمالي التهريببلغ بدون فيي 002حوالي4100-4101توسطه

الشراء،مليوندوالر وضريبة الجمركية والرسوم المضافة القيمة يشملضريبة حيثانمتوسطالتسربعنوهذا .
مليوندوالر،والتسربالناتجعنعدماستالمالسلطةالوطنيةالفلسطينيةلكل29طريقاالستيرادغيرالمباشرحوالي

 .مليوندوالر11راءوالقيمةالمضافةكانفيحدودمنحصيلةضرائبالش مامستحقاتها

 

 الناجم عن التهريب -التسرب المالي غير المرصود إحصائيا .5


لتقديرالتسربالماليالناجمعنتهريبالسلعمنالسوقاإلسرائيليةافترضالتحليلانالتهريبالجمركيفيحدود
%)انظر1.1لكتمافتراضنسبةضرائباستيرادفعالةفيحدود%منقيمةالوارداتالسلعيةمنإسرائيل،وكذ42

%ضريبةقيمةمضافةتفرضعلىقيمةالسلعالمهربةوكذلك09(علىالسلعالمهربة،وذلكباإلضافةإِلي9جدول
نويالمتوسطالسان1الجدولرقمعلىقيمةضريبةالشراءالتييجبالتحصلعليهامنالسلعالمهربة.ويتضحمن

يبغضالنظرعنسرائيلحجمالتسربالماليالناجمعنالتهريب)للسلعالمهربةمنالسوقاإلل4100-4101في
منشؤها( حدود في تقديره ضرائب091يمكن من العوائد لضياع راجع المالي التسرب هذا ثلث دوالر. مليون

 .ةالتيكانيمكنالتحصلعليهامنهذهالسلعاالستيراد،والثلثاننتيجةضياعإيراداتضريبةالقيمةالمضاف

 

 التسرب المالي الكلي .2

رقمي الجدول اإل1بين الماليجماليةالنتائج التسرب منلحجم واالناتج الجمركي السوقالتهريب من الستيراد

كانلماليالكليلتسربال4100-4101السنويلعاميالمتوسطأنيتضحو.يبشقيهالمباشروغيرالمباشرسرائيلاإل
%منكلاإليرادات01%منالناتجالمحلياإلجماليوأكثرمن0.9.وهذايمثلحواليمليوندوالر019فيحدود

الضريبةالتيتجمعهاالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفيسنةكاملة.أيانهلواستطاعتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةان
الضرائب هذه من مخصصتها على تزيدتتحصل ان يمكن باريساالقتصادي، بروتوكول إطار في حتى كاملة،

%.وكماسيتضحمنالنقاشفيالقسمالتاليانهلوأتيحتهذهالمواردالماليةلإلنفاق01إيراداتهاالضريبةبأكثرمن
النمواالقتصاديككل.العامسوفيكونلهااثرايجابيليسفقطعلىاألزمةالماليةالمزمنة،بلأيضاعلىالعمالةو
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 التسرب المالي الناجم عن االستيراد المباشر وغير المباشر وعن التهريب من السوق اإلسرائيلي: 7جدول 
 (مليون دوالر) 

 
ــالبي  متوسط العامين 4100 4101 انـــ

 ..4.25 4.28.5 4872.2منإسرائيللوارداتالسلعالكليةيمةالق-0
 500.2 506.0 526.2والخاضعةلضرائباالستيرادإسرائيللمستوردةمنقيمةالسلعا-4

 *إسرائيل من المباشر وغير المباشر االستيراد من (الممكن رصده إحصائيا) المالي التسرب
 007.6 044.5 004.7ركاوالخاضعةالجمإسرائيلقيمةالرسومالجمركيةللسلعالمستوردةمن-0
 ..25 27.8 ..22(0%منصف09للوارداتاإلسرائيليةغيرالمباشرة)يةقيمةالرسومالجمرك-2
 25.2 27.0 ..24الخاضعةلضرائباالستيرادوقيمةضريبةالشراءعلىالسلعالمستوردة-2
 42.2 45.2 42.2قيمةضريبةالقيمةالمضافةالمحسوبةعلىضرائباالستيراد-9
 005.2 042.2 002.4 (1+  2+  2من إسرائيل )صف  ادالستير ان الناجم عقيمة التسرب  -7

اإلسرائيلي السوق من التهريب من( غير المرصود إحصائيا) المالي التسرب
 746.5 722.6 708.2 (0صفمن%45)المهربةالسلعقيمة-8
 ..62 62.6 62.4 (**8صفمن%8.8)المهربةالسلععلىاالستيرادضرائبقيمة-.

 046.5 ..047 045.2 (.+8صفمن%06)المضافةالقيمةضريبةعنالناجمتسربالقيمة-02
 190.4 192.5 188.3 (11+  9 صف) الجمركي التهريب عن الناجم التسرب قيمة -11

 305.7 312.9 298.5(00+  7من االستيراد والتهريب من إسرائيل )صف  قيمة التسرب  المالي الكلي
 %3.6 %3.6 %3.6 اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة المالي التسرب
 %1..1 %16.4 %17.8 الكلية الضريبة اإليرادات من كنسبة المالي التسرب

حسبعلىحدةتماحتسابقيمالضرائبالمتسربةبكافةأنواعهابناءعلىالرسومالجمركيةوضريبةالشراءوضريبةالقيمةالمضافةلكلسلعة*
الوارداتمنوذلكبضربنسبةالرسومبقيمةالسلعةالمستوردةباالعتمادعلىبيانات.عليهافيجدولالتعريفةالجمركيةنسبةالرسمالمطبقة

السلعالمستوردة.الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني منإسرائيلحيثبلغعدد قيمته211والخاضعةلضرائباالستيراد 209سلعةوما
خاضعةالوإسرائيل%لتقديرقيمةالرسومالجمركيةعلىالبضائعالمستوردةمن09تماعتمادنسبةكما.4100امفيعمليوندوالرأمريكي

النسبةتمثلالوارداتغيرالمباشرةمنإسرائيل.للرسمالجمركيوذلكعلىاعتبارانهذه
 (.9،انظرجدولرقم4100و4101)متوسطالعامين%1.1ضريبةالفعالةال**قيمةضرائبالسلعالمهربةمحسوبةعلىأساسنسبة


 

 والعمالة اإلجمالي المحلي الناتج - المالي للتسرب االقتصادية اآلثار – دال
 

ــةالمفقــودةأُتيحــت ــىإســرائيلالقيمــةاالســميةلإليــراداتالمفقــودة.ولــوأنالمــواردالمالي تتجــاوزتكلفــةتســربالمــواردالماليــةإل
مــاليالمتــاح،لكـــاناالقتصــادقــادرًاعلــىتحقيـــقنتــائجأفضــلفــيمجـــالياإلنتــاجوالعمالــة.ولتقيــيموتقـــديرلتوســيعالحيــزال

تكــاليفالتســربالضــريبي،تــماســتخدامنمــوذجاألونكتــادلمحاكــاةاالقتصــادالكلــيالفلســطينيبهــدفتقيــيماألداءاالقتصــادي
ـــرضعـــدمحـــدوث ـــراءالتســـربوفـــيســـياقســـيناريوهاتبديلـــةتفت تحصـــيلالمـــواردالمســـربةلتمويـــلالتحـــويالتلصـــالحالفق

لتمويلبرنامجلتعزيزالصادرات.أو


وقدجرتمحاكاةالسيناريوهاتالثالثةالتالية:)أ(سيناريواألساس،الذييعكساألداءاالقتصـاديفـيظـلالظـروف
)ب(سـيناريوالتحويـل،الـذييسـتخدمأيضـًاتسـربالضـريبي؛القائمةاستنادًاإلىالبياناتالتاريخيةالفعلية،بمافيذلكال
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%تعـادل01البياناتالتاريخيةلكنهيفترضعـدمحـدوثتسـربضـريبيوبالتـاليحصـولزيـادةفـيإيـراداتالضـريبةبنسـبة
ــىالتحــويالت؛ تعزيــزالصــادرات،ســيناريو)ج(قيمــةالمــواردالمتســربةالتقديريــة،واســتخدامتلــكاإليــراداتلزيــادةاإلنفــاقعل

وهوسيناريومماثلللسيناريو)ب(،لكنهيفترضتخصيصالزيادةفياإليراداتلتعزيزالصادراتالفلسطينية.


يوســعنطـــاقالحيـــزالمتــاحأمـــامواضـــعينأنالحصــولعلـــىاإليـــراداتالمتســربةمـــنشـــأنهأ1ويبــينالجـــدولرقـــم
يــةويعــززالقــدرةعلــىتحقيــقاالنتعــاشعــنطريــقالحــوافزالضــريبية.السياســاتالفلســطينيينفــيمجــالالسياســةالمال

ماليـيندوالر)بـدوالراتعـام412وبينماينطويسيناريوالتحويالتعلىزيـادةفـيالنـاتجالمحلـياإلجمـاليالحقيقـيب
دةفـيالنـاتج،فـإنسـيناريوتعزيـزالصـادراتينطـويعلـىزيـا4104%،مقارنًةبخطاألساسفـيعـام0(،أي4112

العمالـــة،فـــإنســـيناريوالتحـــويالت.وفيمـــايتعلـــقبـــاألثرعلـــى%2مليـــوندوالر،أي411المحلـــياإلجمـــاليبمـــاقـــدره
فرصــةعمــل،علــى9411فرصــةعمــلو0011وســيناريوتعزيــزالصــادراتكليهمــاينطــويعلــىزيــادةفــيالعمالــةتقــدرب

التوالي،مقارنًةبسيناريواألساس.

رالتكاليفالتيتتكبدهااألرضالفلسطينيةالمحتلـةنتيجـةمـايتسـربسـنويًامـنإيـراداتضـريبيةإلـىإسـرائيلبمـاتقدو

مــنالنـاتجالمحلــياإلجمــالي%2مــنمجمـوعاإليــراداتالضــريبية،تضـافإلــىذلـكخســارةتقــدربنسـبة%01يعـادل
اليفتتضــــاعفمــــعمــــرورالــــزمنوعمليــــةالنمــــوفرصــــةعمــــل.ويبــــينالتحليــــلأيضــــًاأنهــــذهالتكــــ01111وبنحـــو

االقتصـــادي،وأنـــهالبـــدمـــناتخـــاذتـــدابيرلوقـــفالتســـربالضـــريبيومعالجـــةمســـألةعـــدمتـــوفرالمعلومـــاتللجانـــب
الفلســـطينيكمـــاهـــيمتـــوفرةللســـلطاتاإلســـرائيلية،باإلضـــافةإلـــىتـــدابيرتهـــدفإلـــىتوســـيعنطـــاقتـــدخلالســـلطات

عـادةالنظـرفـيالترتيـبالمتعلـقبمقاصـةاإليـراداتالقـائمبـينالجمركيةالفلسطينيةو ماتقومبهمـنعمليـاتمراقبـة،وا 
الجانبين.

 

فقطيتضمنانهحيث،للغايةومتحفظمتواضعتقديريعتبرالدراسةهذهفيالماليالتسربانعلىالتأكيديجبلكنو
وتقديرهاتحديدهايمكنالتيالماليالتسربمصادر الخسائرمجموعالحسبانفييأخذلمالبحثهذاألنكوذل.

لعملالسعيينبغيولكنالدراسة،تشملهاالوالتيمالي،التسربلل أخرىكثيرةقنواتخاللمنالمتراكمةاالقتصادية
الفلسطينيالماليالتسربمصادركللتغطيةالدراساتمنمزيد ةاالقتصاديالتكلفةانإلىاإلشارةيجبكذلك.

وانكماشالفلسطينيلالقتصادالهيكليللتشوهنظراأيضاًمتواضعةتكلفةتعتبرالدراسةهذهفيالمقدرالماليللتسرب
ذاتعملفرصخلقعلىتهقدرضعفوبالتالي(لالستيرادالحديللميلالمشوهالتضخمنتيجة)االقتصاديمضاعفه
مرتفعةإنتاجية فيوالمتواصلالجبريوالتآكلطويلةلعقوداالحتاللرسخهاتيالللسياساتباألساسيرجعوذلك.
الفلسطينيةاإلنتاجيةالقاعدة اقتصاديةأوماليةمواردتوفرعنداالستيرادمنمزيدإلىاالقتصاديدفعالذياألمر.
 .جديدة
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 د والعمالةالتكلفة التقديرية لتسرب إيرادات الضريبة الفلسطينية على االقتصا:  8جدول 
 

 

 

ــالبي  4104 4100 4101انـــ

اإليرادات الضريبية والتسرب الضريبي )بماليين الدوالرات(
 1940.0 1905.0 1690.0مجموعاإليراداتالضريبية

 319.7 312.8 419.2التسربالضريبي

 16.5 16.4 17.8التسرب/اإليراداتالضريبية)نسبةمئوية(

(4002اإلجمالي الحقيقي )بماليين دوالرات عام األثر على الناتج المحلي 
 6763.4 6423.1 5754.4سيناريوخطاألساس

 6968.9 6570.5 5856.4سيناريوالتحويل

 205.4 147.4 102.0األثر)بماليينالدوالرات(

 3.0 2.3 1.8األثر)نسبةمئوية(

 7041.9 6640.0 5903.4سيناريوتعزيزالصادرات

 278.5 216.9 148.9يينالدوالرات(األثر)بمال

 4.1 3.4 2.6األثر)نسبةمئوية(

األثر على العمالة )ألف وظيفة في السنة(
 809.5 787.0 685.8سيناريوخطاألساس

 812.7 789.3 687.5سيناريوالتحويل

 3.3 2.3 1.6ألفوظيفة-األثر

 0.4 0.3 0.2نسبةمئوية-األثر

 818.7 794.4 690.9لصادراتسيناريوتعزيزا

 9.2 7.4 5.1ألفوظيفة-األثر

 1.1 0.9 0.7نسبةمئوية-األثر
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 التوصياتو  الخالصة – سادسا


 جديدة تفاؤل حالة األخرى والدول فلسطين بين الثنائية التجارية االتفاقيات الفلسطينيا بخصوصشكلت القتصاد
وكان أوسلو" "اتفاق توقيع بعد لالقتصادوخاصة االيجابية اآلثار من االتفاقيات هذه تعزز ان المفترض من

لالتفاقيات االيجابية اآلثار من حدت باريساالقتصادي" "بروتوكول األساسية الثنائية االتفاقية أن إال الفلسطيني،
خلقإلىكيمماأدىاتحادجمرشبهيفيإطارسرائيلصاداإلالثنائيةاألخرىكونهامرتبطةبشكلمباشرمعاالقت

.النمو ةسليمةتساعداالقتصادالفلسطينيعلىيواقعحالدونإرساءقواعدتجار


اإل السوق من المباشر غير االستيراد حالة هو الواقع هذا على سرائيلومثاال غير لسلع وبالتاليإسرائيلي المنشأ ية
تزايدحالةالتهريبالجمركيإلىالفلسطينية،باإلضافةضياعجزءهاممنالعوائدالجمركيةوالضريبيةعلىالخزينة

كلذلكفاقممن.ووجودمناطقمحتلةخارجسيطرةسلطةالحكمالفلسطيني،علىالحدودةسيطرةالفلسطينيالماعدنال
وأفقد منها الفلسطينيةصعوبةتحصيلاإليراداتوضياعجزءهام الوطنية علىوضعسياساتماليالسلطة ةالقدرة

 مزمنةأزمةماليةو هشاشةموازنةفلسطينيةمتخبطةومتقلبةوتعانيمن عنه األمرالذينتجتنموية.وضريبةوتجارية

بشكلمنتظموكامل.العامةمعصعوبةفيالتخطيطالماليبسببعدماليقينوعدمضمانتحصيلاإليرادات

العرضوالطلبالكلي،يتستخدمهاالحكوماتفيالتأثيرعلىالسياسةالماليةأحدأهماألدواتاالقتصاديةالتتعدو

وهذا.الوطنية وذلكمنخاللفرضالضرائبوكيفيةوضعسياساتضريبيةتتناسبمعالوضعاالقتصاديواألهداف
للتأثير العامة الموازنة اإليراداتحسببنود هذه اإليراداتوسياساتإنفاق جباية بسياسة يتعلق تو األمر زيععلى

الحكومةهذهاألداةاالقتصاديةعنطريقتغيير تستعملوتخصيصالمواردبمايخدماألهدافاالقتصادية.و الدخل
و االقتصادي النمو حفز نحو للسعي واإليرادات اإلنفاق مستوى الدورةزيادة سير على يؤثر بدوره وهذا العمالة،

االقتصاديةومستوىالنشاطاالقتصادي.


فانالمصدراألساسيلتمويلالخزينةهوالمساعداتالخارجيةوالضرائبالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوكماهوحال
االقتصاديالمقيدنتيجةبروتوكولباريسغيرالمباشرة،إالأناستخدامهذهاألداةاليتمبشكلطبيعيبسببإطار

القدرةالمحدودةعلىاالستدانةمنالبنوكالمحليةإلىالتحكمبمصادرهذهاإليرادات،باإلضافة غيابالسيادةوعدم
وعندالحديثعنالسياسةالماليةفيجانبالطلب،فإنها.اآلنحتىوالدوليةمععدموجودعملهفلسطينيهمستخدمه

 دةوزياتستخدمللتأثيرعلىالطلبالكليوكيفيةإدارتهوتوجيههمنخاللإتباعسياسةتوسعيةبتخفيضالضرائب

الحكومي.وتستخدمهذهالسياسات اإلنفاق الحكوميأوالسياساتاالنكماشيةبرفعمستوىالضرائبوتخفيض اإلنفاق
لمواجهةبعضهومواجهةالصدماتوالتقلباتالتييمربهااالقتصادمنخاللزيادةالطلبالكليأوتقليل المتصاص

السلطة.ويمكنالقولهنابانالمنخفضة النمو ومعدالتالمرتفعةالمشاكلاالقتصاديةمثلالتضخموالكسادوالبطالة
شبهعاجزةعنالتأثيرعلىهذاالطلببسببعدمتحكمهابأدواتالسياسةالماليةعلىالرغممنالوطنيةالفلسطينية

أسا بشكل مرتبطة اإلنفاق سياسات ان إال اإلنفاق، بسياسات تتحكم ان تستطيع بانها القائل بالقول حجمسي
 يخلق طبيعةومستوىاإليراداتالضريبيةوحجمالخدماتاالجتماعيةوالصحيةوالتعليميةوهذاو الخارجية المساعدات

. تنموية قيودوعدمقدرةعلىإتباعأيمنسياساتمالية
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بشكلأساسيعلىالحيزالمتاحلهافوعليه السياساتالماليةيعتمد الحكومةعلىاستخدام ومدىالمرونةانقدرة
لالمتوفرة أداة من النتقال استقرارإلى ظل في وديمومته المالي النظام استقرار مدى وعلى سلس بشكل أخرى

إيجادمساحةاكبرالستخدامالسياسةالماليةفيمجالاإلنفاقالحكوميوتحفيزإلىاقتصادي،فزيادةاإليراداتيؤدي
( العرضوالطلب إالHeller,2005جانب ،) الفلسطينيةان الوطنية سياساتالسلطة من أساسي بشكل عانت

،كماتوضحهذهعانتكذلكو.الحدمنإمكانيةاستخدامالسياسةالماليةإلىمدىأربعةعقودأدتياالحتاللعل
سياساالدراسة، علىتنفيذ القدرة وبالتاليعدم منمواردها هام جزء الخزينة التسربالماليالذيافقد تماليةمن

تستجيبالحتياجاتاالقتصادالفلسطيني.


لبدءالعملو التجاريالفلسطينيوالمنبثقمنتغييرجوهريفي إلحداثهناكحاجةملحة بروتوكولباريسالنظام
أيتقدم تحقيقلالقتصادالفلسطيني تيحدونأني العقدين والذيدامقرابة،0999عاممنذاالقتصاديالمنتهيةمدته

بتنفيذإسرائيلعدمالتزاموذلكيرجعبشكلأساسيل،بلفيالواقعحددوحجمقدرةاالقتصادالتنموية.موسومستداممل
 ذلكالتغييرالمنشود.القصورالموجودفينصوصهحولالسياساتالتجاريةوالضريبيةوالنقديةإلىضافةباإل،بنوده

ممارسةقرارهاالسياديفيكافةالنواحياالقتصاديةوالتجاريةيةالسلطةالوطنيةالفلسطينملعلىحقتيجبأنيش
والماليةوالضريبة.


يجادمناطقجمركيةومخازنجمركية وأيضا هناكحاجةملحةلالتفاقعلىترتيباتتجاريةجديدةتشملالمعابروا 

المحتلةمعالسماحداخلاأل قرضالفلسطينية بالتمللطوا الفلسطينية واجدعلىالمعابرالدوليةوالداخلية.الجمركية
دونقيودوتعطيل السلعواألفراد لتأمينحريةحركة مثلاألو داخليا،وكذلكالحاجةملحة ردنمعالدولالمجاورة

مصر مع رفح معبر اتفاقية وتطبيق و،ومصر، في التعامل األتسهيل مع الكرامة الممراتمعبر تفعيل مع ردن،
ية.سرائيلتالتجاريةللسلعالمستوردةعبرالمنافذاإلالتجاريةوالتسهيال

 
عدمإلىمنجانب،ومنجانبأخربروتوكولباريسنيةبب ترتبطإنالتسربالماليناجمعنالعديدمنالثغراتالتي

 وإسرائيلالتزام المباشرة غير بالضرائب يتعلق فيما وبخاصة االتفاق نصوصهذا وتبادآبتطبيق المقاصة للية
نا.المعلومات وتسربأخر الفلسطينية، الضريبة لدوائر المقاصة فواتير تسليم عنعدم جعنتفهناكتسربناجم

التالعبوالتزويرفيهذهالفواتير،وأخرناجمعنالتهريبالجمركي،وتسربأخرناجمعناالستيرادغيرالمباشر
ث بلد منشؤها ويكون الفلسطيني السوق تدخل التي إسرائيلالثللسلع .غير أدىوقد عنلذلك ناتج مالي تسرب

4100فيسنةمليوندوالر001يزيدعنمنالسوقاإلسرائيليةغيرالمباشرالمباشروالتهريبالجمركيواالستيراد
يمثل سلطةالوطنيةالكليةللالضريبية%مناإليرادات01مايزيدعن%منالناتجالمحلياإلجماليو0.9،وهذا
وحتىيتمالحدمنظاهرةتسرباإليراداتالبدمنإعادةصياغةالعالقاتالتجاريةوالسياساتالضريبةالفلسطينية.

:يعملعلىطارإضمن


 التي الفلسطينية المالية المبالغ رجعي وبأثر لتحويل آلية لوضع والفلسطيني اإلسرائيلي الجانبين التفاوضبين
 ليةفيالسنواتالسابقةمنذتأسيسالسلطةالوطنيةالفلسطينية.تسربتإلىالخزينةاإلسرائي

 

 فيمايخصفواتيرالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوإسرائيلليةسلسةبينمنخاللآتبادلالمعلوماتبشكلمنتظمو
 .المقاصة
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 الحتىتةشهورفقط،مدةسبروتوكولباريسبلفترةالزمنيةلفاتورةالمقاصةوالتيحددتبلالحداألقصىإلغاء 
 .يسقطحقالمطالبةبعدهذهالمدة

 

 لزامإسرائيلبقوائمالسلعوالشركاتالمنتجةفيالسلطةالوطنيةالفلسطينيةتزود والتيتخضعلضريبةالشراءوا 
 ".Wye River–وايريفر"مذكرة بتقاصضريبةالشراءحسبماجاءفيإسرائيلبالوفاءبالتزاماتهاالخاصة

 

 إزالةالقيودوالعوائقغيرالجمركيةعنحركةالبضائعالفلسطينيةالمستوردةمنطرفثالثحتىيتمالحدمن
 ين.يعبروسطاءإسرائيلاالستيرادغيرالمباشر

 

  بالدخول الفلسطينيين والمخلصين للتجار السماح اإلإلى بضائعهمسرائيلالموانئ التخليصعلى وممارسة ية
االقتصادي.بروتوكولباريسءاتالجمركيةحسبمانصعليهومتابعةاإلجرا

 

 اإل المعابر في بالتواجد الفلسطينية الجمركية للكوادر للبضائعسرائيلالسماح الجمركية األعمال لمتابعة ية
 الفلسطينية.

 

 مع.طينيوضعجدولتعريفةفلسطينيللبضائعالمستوردةمنطرفثالثبمايتناسبمعطبيعةاالقتصادالفلس
رضالفلسطينيةضمانتطبيقهذهالتعريفةفيإطارترتيباتجمركيةمثلإنشاءمناطقجمركيةخاصةفياأل

 .إسرائيلاستخدامنظامالترانزيتللبضائعالمستوردةعبروالمحتلة،

 

 تنويعمصادرمعوضعبرامجشاملةللتوعيةالضريبةتركزعلىأهميةاالستيرادالمباشرلالقتصادالفلسطيني
 الواردات.


 بناءاتوضعسياسإلىالتوجهو والسلعالوسيطةبهدفإعادة الخام لمستورديالمواد تجاريةوضريبةتحفيزية

حاللنتِالقاعدةاإلنتاجيةالفلسطينية،األمرالذييعززمنقدرةالمُ السلعجالفلسطينيعلىاإلنتاجوالمنافسةوا 
 .امحليبأخرىمنتجةالمستوردة

 

 ال كافة مع التعامل على وقادرة متطورة أدواترقابية الفلسطينيضمن الرقابية الجمركية األنظمة نظمتطوير
 التجاريةوالجمركيةمنخاللاستخدامأحدثاألنظمةالمتبعةفيتقنيةالمعلوماتوالبرامجالجمركية.

  

 هوتعزيزقدراتوتدريبههتهالتقنيةوزيادةتأهيلتطويرالكادرالجمركيالفلسطينيوتطويرأنظملستراتيجيةإوضع،
لمافيذلكمنأهميةقصوىفيعمليةالتحضيروالبناءللدولةالفلسطينيةوبخاصةانالجماركيعتبرجهاز

 سياديوذوأهميةاستراتيجيهوسياسيةفضالعنأهميتهاالقتصاديةوالماليةواالجتماعيةواألمنية.
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