مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

ترسب اإليرادات املالية
الفلسطينية إىل إرسائيل
يف ظل بروتوكول باريس
االقتصادي

Printed at United Nations, Geneva – 1411914 (A) – September 2014 – 264 – UNCTAD/GDS/APP/2013/1

مؤتمـر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة األونكتاد

تسرب اإليرادات المالية الفلسطينية إلى إسرائيل في
ظل بروتوكول باريس االقتصادي
محمود الخفيف ،مسيف مسيف ،معتصم االقرع*

األمم المتحدة
نيويورك وجنيف4102 ،

مالحظات
ليس في التسميات الم ستخدمة في هذا المنشور ،وال في طريقة عرض مادته ،ما يتضمن التعبير عن
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.
تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام .ويعني إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إلى إحدى
وثائق األمم المتحدة.
يمكن اقتباس المادة الواردة في هذا المنشور أو إعادة طبعها دون استئذان ،ولكن يُرجى التنويه بذلك.
كما ينبغي إرسال نسخة من المنشور الذي يتضمن النص المقتبس أو المعاد طبعه إلى أمانة األونكتاد
على العنوان التالي.Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland :
اآلراء في هذه الدراسة هي للمؤلفين ،وال تمثل بالضرورة آراء األمانة العامة لألمم المتحدة.
كل اإلشارات إلى الدوالر ( )$هي للدوالر األمريكي.
هذه ترجمة غير رسمية من النص اإلنجليزي.

UNCTAD/GDS/APP/2013/1
حقوق النشر محفوظة © لألمم المتحدة 4102
جميع الحقوق محفوظة

* شكر :استفادت هذه الدراسة من مراجعة ومالحظات رجا الخالدي ورندا جمال.





أ

موجز تنفيذي
يمثلبروتوكولباريس،أوبروتوكولالعالقاتاالقتصادية،الموقععام0992بينمنظمةالتحريرالفلسطينيةواسرائيل
اإلطار العام الذي يحدد العالقات والسياسات االقتصادية والتجارية والضريبية الفلسطينية .وفي ظل هذا اإلطار لم
تقتصراالختالالتوالتشوهاتالهيكليةالمزمنةوالمتعددةاألوجهعلىاالقتصادالفلسطينيفحسب،بلذهبتإلىابعد
منذلكلتمسا لروافداألساسيةللحقوقالماليةالفلسطينيةمنخاللوضعالعالقةالتجاريةفيظل مايمكنتسميته
شبهاتحادجمركيأحادي،إضافةإِلي عدمتنفيذأسسوشروطهذااالتحادحسبمانصعليهالبروتوكول،بحيث
اداتالفلسطينيةوآليةتحصيلهافييدالحكومةإسرائيلمماأدى

وضعهذااالتحادالجمركيوبشكلقسريمعظماإلير

وآلية تحصيل اإليرادات الضريبة الناجمة عن عملية االستيراد الفلسطيني سواء كان استيراد
إلى اختالالت في بنية 
مباشرأوغيرمباشر .
الجماركوضريبةالقيمة
وقدتناولتهذهالدراسةبروتوكولباريساالقتصاديفيالجزءالمتعلقبسياساتاالستيرادو 
المضافةمعتبيانأوجهالقصورالتيتمثلتبشكلأساسيفيانهاتفاقأصبحمنالماضيمرتبطبفترةانتقاليةكان
المفترضان تنتهي عام 0999واليأخذفياالعتبارتحديات االقتصادالفلسطيني الحاليةوطموحاتهالمستقبليةفي
ظل دولة فلسطينية مستقلة .هذا فضال عن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ بنود البروتوكول بما في ذلك التزامها بإعطاء

ضرائبشراءوجمارك
السلطةالوطنيةالفلسطينيةكاملالحقوقالماليةالناجمةعنماتحصلهالحكومةاإلسرائيليةمن 
علىالوارداتالفلسطينيةالقادمةعبرالموانئأوالمنافذاإلسرائيلية.
وفيظل هذااإلطارفانهذهالدراسةتقدمعرضاتفصيلياللسياساتالضريبةوالجمركيةالمنبثقةمنبروتوكولباريس

االقتصادي والنظام الضريبي اإلسرائيلي المطبق على األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام  ،0991والتي وضعت

الخزينة الفلسطينية في حالة من القلق والتذبذب وعدم اليقين بسبب التسرب المالي الناجم عن عالقة تجارية مقيدة
وتمثلتبشكلأساسيفيمعضلةاالستيرادغيرالمباشروعدمسيطرة فلسطين على حركةتجارتهاالخارجية.وعلى
ةوآليةعملضريبة
الفلسطينيوآليةتحصيل الضرائبغيرالمباشر 

ضوءذلكتمعرضلطبيعةالنظامالضريبي
الشراء والمشاكل الناجمة عنها ،باإلضافة إلى األسباب والدوافع التي أدت إلى وجود تسرب مالي فلسطيني للخزينة
اإلسرائيلية  منخاللاالستيرادغيرالمباشروالتهريبالجمركيوالذيتلخصتأسبابهفيشكلالعالقةالتجاريةالتي
والمنطق اإلسرائيلي في تطبيق بنود البروتوكول ،هذا باإلضافة إلى اإلجراءات
أنتجها بروتوكول باريس االقتصادي 
اإلسرائيليةالمقيدةللتجارةالفلسطينية .


وتتناول الدراسة آلية لتقدير التسرب المالي ،الناجم عن االستيراد من السوق اإلسرائيلي أو من خالله والتهريب
الجمركي ،عنطريقاستخدامالبياناتاإلحصائيةالرسميةلالستيرادالكليمنإسرائيل ،وتقديرالتهريبالجمركيمن
خالل إيجاد النسب والمؤشرات ذات العالقة من البيانات المتوفرة  .وتشير نتائج التحليل إلى أن التسرب المالي من
المصادرسابقةالذكر يزيدعن 001مليوندوالرفيسنة ،4100والذييمثل%0.9منالناتجالمحلياإلجمالي،
وحوالي  %01من اإليرادات الضريبة للسلطة الوطنية الفلسطينية  .ويرجع ما يقرب من  %21من هذا التسرب إلى
االستيرادالمباشرأوغيرالمباشرمنإسرائيل ،وترجعالـ%91المتبقيةإلىالتهريبالجمركيمنالسوقاإلسرائيلي .


ب

وخلصتالدراسةإلىمجموعةمناالستنتاجاتوالتوصيات،تتلخ صفيوجودحاجةملحةللعملعلىتغييرجوهري
فيالعالقاتاالقتصاديةوالنظامالتجاريوآلياتاالستيراد بمايضمنحقممارسةالسلطةالوطنيةالفلسطينية قرارها
السيادي في كافة النواحي االقتصادية والتجارية والمالية والضريبة ،من خالل ترتيبات تجارية جديدة تشمل المعابر
والجماركواليةتحصيل إيراداتضرائباالستيرادبمايمنعالتسربالماليإلىإسرائيل.وفيمايخصاالستيرادغير
المباشريجبأنيتمتبادلالمعلوماتبشكلمنتظم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي  وتطوير األنظمةالجمركية

والرقابية وان تعترف إسرائيل بالحقوق المالية الفلسطينية لضريبة الشراء علي السلع المنتجة في إسرائيل وتباع في
السوقالفلسطينيوكذلكإيراداتالجماركوضريبةالشراءللسلعالمستوردةبشكلغيرمباشرللسوقالفلسطينيمن
خاللإسرائيل .
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أوال -دوافع الدراسة ونهجها



ألف  -مقدمة


منذ عام  2221دخلت العالقات التجارية  واالقتصادية لألرض

الفلسطينية المحتلة  مرحلة ج ديدة بسبب توقيع

بروتوكول  باريس  ،أو  بروتوكول   العالقات  االقتصادي ة  بين  إسرائيل   ومنظمة  التح رير  الفلسطينية   ،في 

نيسان /ابريل   ،2221وعليه  فقد  أصبحت  السياسات  التجارية  واالقتصادية  الفلسطينية محكومة
البروتوكول بما يشمله

بإطار 

 من  سياسات ضريبية  وجمركية  وتجارية  وا جراءات استيراد  وتصدير  وم واصفات  ومقاييس 

وشهادات  منشأ  .ومن الناحية ال نظري ة ،صيغ بروتوكول باريس على أساس اتحاد جمركي بهدف تعميق عالقات 

االقتصاد الفلسطينيمعالعالم الخارجي واالستفادةمن اقتصادياتالحجممعاالقتصاد اإل سرائيلي ،إال انما حدث
في  واقع الحال غير ذلك ،إذ

إن  شكل  هذه العالقة أصبح اتحاد جمركي غير  كامل  وأحادي الجانب  ولذلك يمكن 

سيطرة إسرائيل على السياسات التجارية  والتحكم بها قد أدى إلى 
تسميته " شبه اتحاد جمركي"  ،هذا باإلضافة إلى  ان  
تضييق الخناق  وحصر حيز السياسات المالية  والتجارية المتاحة للفلسطينيين  ،وبالتالي بقيت إسرائيل  ،منذ عام 

  ،2291هي القناة األكبر  للصادرات  والواردات الفلسطينية  ،وكذلك بقيت الشريك األساسي قس ار

للتجا رة  الفلسطينية  ،

حيث تشير  البيانات ان  نصيب تجارة فلسطين ( مجموع الصاد رات  وال واردات)  مع إسرائيل  في تجارة فلسطين  مع 

العالم  ككل تراوح بين  %20- 10في الفترة   ،9022- 9001وفي نفس الوقت تزايد العجز التجاري الفلسطيني مع

إسرائيل  من   9.2مليار  د والر إلى   2.9مليار  د والر ليمثل أكثر  من   %17من العجز التجاري الفلسطيني الكلي 

(األونكتاد . )9029،

 وتهتمم  هذه الدراسة  بالتأثير السلبي على  اإلي رادات العامة الفل سطينية نتيجة  بروتوكول  باريس  وطريقة تطبيق 
إسرائيل له  وكذلك نتيجة  القيود  اإلضافية  التي تفرضها إس رائيل بشكل أحادي  .وتركز الدراسة على التسرب المالي 
المتعلق بما يمكن ان تحصله الخ زانة الفلسطينية  من الضرائب الغير  مباشرة المفروضة على ال واردات  الفلسطينية  .
وتمثل حصيلة الضرائب الغير  مباشرة أكثر  من   %57من  مجموع إيرادات  الض رائب لل سلطة  الوطنية  الفلسطينية  .

وتتركز

الضرائب  غير المباشرة  في  مصدرين أساسيين ،األول  هو القيمة المضافة لكافة السلع  ومنها  المستوردة  من 

السوق اإل سرائيلي  ،والثانية ضرائب االستي راد على السلع المستوردة  من خارج إسرائيل  ،وتمثل الثانية أهمية بالغه  من 
حيث  مساهمتها في اإليرادات  العامة ألنها تشكل أكثر  من    %10من  مجمل الضرائب غير  المباشرة  ،وهذه النسبة 
مرشحه لالرتفاع  كلما قل  حجم االستيراد  من إسرائيل ،أي انه  كلما زادت نسبة إحالل ال واردات اإل س رائيلية  والتوجه 

نحو تشجيع  سياسة االستيراد المباشر من دول أخري

غير إسرائيل  ،كلما زادت نسبة اإليرادات  من البضائع 

المستوردة .

وتختص  الدراسة بما يمكن تسميته بالتسرب المالي الفلسطيني  للخ زانة اإلسرائيلية  والناتج عن االستي راد الفلسطيني 
من إسرائيل ،أو  من خاللها  .وقد أثير الكثير  من الجدل حول  موضوع االستيراد المباشر  وغير المباشر  من إسرائيل 

المباشرة   .ولذلك تهتم الدراسة بمشكلة تعريف الوارداتغير

لما في ذلك من اثر  كبير على حصيلة الض رائب غير

المباشرةمنإسرائيل ،ففيالحالةالفلسطينيةيتمثلاالستيرادغيرالمباشرفيدخولالبضائعغيرإسرائيليةالمنشأإلى

1

السوق الفلسطينية على أساس أنها بضائع أنتجت في إسرائيل ،أو ينطبق عليها شروط المنشأ اإلسرائيلي ،ويتم
استيرادها منقبلوسيطإسرائيليثميعادتصديرهاإلىاألرضالفلسطينيةعلىأنهابضائعإسرائيليةالمنشأ،وبالتالي
تحصلالخزينةاإلسرائيليةعلىالضرائبوالرسومالجمركيةبدال من أنتؤولهذهالضرائبإلىالخزينةالفلسطينية.
كذلكتحاولالدراسةتقديرقيمةالسلعالمهربةمنإسرائيلإلىالسوقالفلسطينية،سواءكانتمنتجةفيإسرائيلأو
في دول أخري ،ألن من خالل هذا التقدير يمكن تحديد قيمة مصدر أخر لتسرب اإليرادات الفلسطينية للخزانة
اإلسرائيلية .

وقد  شغل موضوع التسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل العديد من الباحثين  وصانعي القرار

الفلسطيني 

والمؤسسات الدولية  ،وقد ظهر بالفعل  العديد  من المحا والت لتقدير  هذا التسرب في السن وات السابقة  .منها  ما  كان 
في نطاق  التقدي رات االجتهادية  ،وباالعتماد  على  الخبرة  وبعض التقارير الصادرة  من جهات  ذات عالقة  ،ومنها 
دراسات اعتمدت  منهجية التقدير على أساس االقتصاد  الكلي  ،لذلك لم تكتسب تلك التقديرات  دقة  كافية الن تكون 
مرجعية يمكن االعتماد عليها  في المحادثات الرسمية  .وهذه الدراسة تتناول بشكل أساسي  مجال ا لتسرب المالي 
الناجم عن االستيراد المباشر  وغير المباشر  من/عبر السوق اإل سرائيلي بشكل أكثر تفصيال  وضمن  منهجية علمية 
وعملية للوصول إلى تقدير أكثر  دقة  ،مع األخذ في االعتبار أن  الدراسة ال تتناول  مجاالت تسرب  مالي  أخرى 

مهمة .

باء –


أهمية وأهداف وأبعاد الدراسة

تنبع أهمية الدراسة  من  ك ونها الد راسة التحليلية األولى المعمقة التي تتناول  هذا  الموضوع  وفقا لمنهجية  علمية 
وا حصائية تعتمد على  سلسلة زمنيه  من البيانات التفصيلية الرسمية  من  مصادر  متعددة  ،كما أنها تستقي أهميتها 

من  محاولة لحسم الجدل المتنامي حول تقديرات التسرب الما لي  .وكذلك يمكن اعتبار  هذه الدراسة  وثيقة أساسية 
توضح  طبيعة النظام  الضريبي  والتجاري  الفلسطيني  من خالل العرض التفصيلي لماهية  الض رائب غير  المباشرة  في 

األرض الفلسطينية المحتلة وآلية عملها  وعالقتها ببروتوكول باريس االقتصادي  .وتأتي  هذه الدراسة

لتحقيق 

األهدافالتا لية :


.2

المساعدة على  معرفة حجم التسرب المالي الفلسطيني  ووضع آلية للحد  منه  مما ي ساعد في رسم  سياسات
تجا رية  وضريبية أكثر فاعلية  والقيام بالتنب ؤات الالزمة  والتغلب على عدم االستقرار المالي  ،وبالتالي  م ساعد ة 

واضعوالسياساتعلىاخذق ارراتتخدمالمصلحةاالقتصاديةالفلسطينية  .
 .4تقديم تقدي رات  منهجية

وأكثر  دقة  للمساعدة  في  المفاوضات  والمباحثات  المستقبلية فيما يخص العالقات المالية 

الفلسطينية .
.0

التعرف على الثغ رات  واألسباب التي أدت إلى  هذا التسرب الناجم عن إطار  بروتوكول  باريس االقتصادي 

للمساعدةفي إعادة التفكيربأفضل البدائللل عالقةالتجاريةالقادمةمعالجانباإل سرائيلي .



2

وعليه تتركز  هذه الد راسة في تقدير  التسرب المالي من خالل

االستيراد  المباشر أو الغير  مباشر  من  الجانب 

اإل سرائيلي  ،وفي حدود جزئية  محددة  من بروتوكول  باريس  االقتصادي  وهو الجزء المتعلق  بالضرائب غير المباش رة 

وسياساتاال ستيرادومانجم عنها ،وهذايعنيانالدراسةلمتتناولالموضوعاتالتالية :


 .0التسرب المالي الناجم  عن الضرائب المباشرة التي تفرضها إسرائيل علي  مداخيل العمال الفلسطينيين  الذين
يعملون فيإس رائيل والمستوطنات.
 .4الجوانبالنقدية والخسائرالمترتبةعناستخدام العملةاإل سرائيل يةمثلريعالسيادة.
 .0التهربالض ريبي عنطريقتخفيض القيمةالحقيقية للسلعالمستوردة.

 .2الخدمات والسلعالمستوردةمنإسرائيلعبرالقطاع العامالفلسطينيمثلالبترول والطاقة والمياه .
 .7كلمالهعالقةبالمواردالطبيعةمثلاألراضي والمياه وغيرها  .
جيم  -منهجية الدراسة


استند العمل في  هذه الد راسة لتقدير خسائر ض ريبة القيمة المضافة  وض ريبة الشراء  والتهريب الجمركي  وخسائر 

الض رائب والجمارك الناجمةعناالستي رادغير المباشر عليالمنهجيةالتالية  :



مراجعة األدبيات السابقة  واالعتماد عليها لتحديد  وجود خسائر  من عدمه بغض النظر عن حجم  هذه الخسائر ،

وكذلك مراجعة الد راسات السابقة  وباألخص ما صدر من  الجانب  اإل سرائيلي  لتقدير حجم



ال واردات غير 

المباشرة (غيرإسرائيليةالمنشأ).
االعتماد على بيانات المقاصة  الفلسطينية  وبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لمعرفة الحجم الفعلي 
للتجارة  ال مرصودة  مع إسرائيل  ومن ثم تحليل  هذه البيانات  وتحويلها  من التصنيف اإلحصائي السلعي  الموحد 
إلى  النظام اإلحصائي المنسق  على  مستوى ثمان خانات  ،وهذا يفيد في أمرين ،األول  حصر  كافة  السلع القادمة 
من/عبر  السوق اإل سرائيلي  إلى  السوق الفلسطيني بغض النظر عن  منشأ  هذه السلع  ،والثاني تأسيس  قاعدة 
بيانات لالعتماد عليها في تطبيق ق واعد االحتساب الضريبية  والجمركية حسب طبيعة  ونوع الضريبة  وطبيعة 
الرسم الجمركي الذي تخضع له  كل  سلعة  على حدة  ومن ثم الحصول على قيم اإليرادات ال واجب  تحصيلها 

بكافةأنواعها .



رئيل  والخاضعة لضريبة الشراء  وتستهلك في السوق الفلسطيني  وتطبيق 
حصر كافة السلع المستوردة من إس ا

معادلةاحتسابضريبةالش راءعليهالقياس حجمالتسربالمالي .


االعتماد  على بيانات الضابطة الجمركية لمعرفة حجم التهريب الضريبي المرصود  والقياس عليه لتقدير  حجم 

السلعالمتوقعتهريبهالتقديرقيمةالتسربالمالي الناجمعن التهريب .


3

دال  -المحاور األساسية للدراسة


يمكنعرضالمحاوراألساسيةلهذهالدراسةوفقا للفصولالتالية :

.0

ومحاورها األساسية  ،وتعريف 

الفصل األول  ويشتمل على  مقدمة وأهداف وأهمية  ومحددات  ومنهجية الدراسة 

المفاهيماألساسيةالواردة فيالد راسة.
.4

الفصل الثاني يعرض النظام التجاري  والضريبي الفلسطيني  وماهية الضرائب غير المباشرة في إطار  بروتوكول 

باريس االقتصادي ،ومن ثم يلقي

نظرة تحليلية على ال بروتوكول  ومشاكله  واألداء االقتصادي العام الناجم  عن 

لتغييره .
العملبموجبهمعالخروجبمقترح 
.0

ويتناول الفصل  الثالث الضرائب غير  المباشرة  وأن واعها  والية  العمل بها  وأهميتها للخزينة الفلسطينية  ومدى 

.2

الفصل ال رابع يركز على التسرب المالي  وأن واعه  ومصادره المكونة  من ضريبة الشراء  والجمارك  والمكوس 

إسهامهافياإلي راداتالعامة ومؤشراتالموازنة.

والتهريب الجمركي  ،مع تعريف  وتفصيل لال ستيراد  غير  المباشر بكافة أن واعه  و عرض األسباب  والد وافع التي 

أدتإلىالتسرباتالمالية .
.7

الفصل الخامس يركز  على  آلية التقدير  وفقا  للمنهجية المتبعة ،واخذ  كل  مصدر  من  مصادر  التسرب على حدة 

ومنثمتقديره وهذايشمل :



تقدير التسرب الناجم عن ضريبة  الشراء  والجمارك للسلع المستوردة  من الجانب اإل س رائيلي .



تقديرالتسربالماليللسلعالمستوردةبشكلغيرمباشر.



هريبفيمايختصبضريبةالقيمةالمضافة والجمارك وضريبة الشراء.
تقديرالخسائرالناتجةعن الت 



تحليلاآلثاراالقتصاديةللتسربعلىالناتج المحلياإلجمالي والعمالة .

 .9الفصلالسادسيعرضخالصةالدراسة واهمنتائجها وتوصياتها.

هاء  -تعريفات


االستيراد غير المباشر

هواستيرادبضائعمنالجانباإلسرائيلي تسجلوتعامل علىأساس أنهامنتجةفيإسرائيل،ولكنفيالواقع يكون

منشؤهاغيرإسرائيلي(منطرفثالث)أوتكون نسبة التعديالت اإلسرائيلية التيأضيفتعليهااقلمننسبة مكون

قواعد المنشأ المتفق عليها (وهي ان تكون نسبة القيمة المضافة اإلسرائيلية فيها ال تتجاوز  %21من تكلفة إنتاج
السلعة)وبالتالييبقىمنشؤهاقانونيامنطرفثالث .
طرف ثالث

استيرادالبضائعبشكلمباشرمنغيرإسرائيلأيمندولالعالماألخرىماعداإسرائيل .
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بيان جمركي

هوالوثيقةالرسميةالتيتصاحبالبضائعالقادمةمنطرفثالث .

فاتورة مقاصة

هيالوثيقةالرسمية(الفاتورةالتجارية) لالستيرادالمباشرمنالجانباإلسرائيليوالتيتكونمصاحبةلحركةالبضائع

بينالجانبالفلسطينيواإلسرائيليبموجببروتوكولباريساالقتصادي .
ضرائب االستيراد

هيالضرائبالمفروضةعلى البضائعالمستوردةمنطرف ثالثبموجبالبيانالجمركيوتشملعلى()0الرسوم

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

ضريبةغيرمباشرةتفرضبنسبمختل فةحسبطبيعةالسلعة(مثلالسلعالكمالية)بغضالنظران كانت مستوردة
أومنتجةمحليا .
الرسوم الجمركية

تفرضرسومجمركيةبنسبمختلفةعلىالبضائعالمستوردةمنطرفثالث(تفرضحسبمنشأالبضاعة) .

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة غير مباشرة تفرض على كل تبادل تجاري بنسبة  ،%09وفي حالة السلع المستوردة أيضا يتم تطبيقها على
قيمة رسم الجمارك وضريبة الشراء باإلضافة إلى تكلفة البضاعة المستوردة واصل إلى الميناء مع إضافة تكاليف

الشحنوالتأمين( .)CIF

5

رسم توضيحي  :0سير تدفق حركة الواردات من أو من خالل إسرائيل



-

–

–
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ثانيا  -النظام التجاري الفلسطيني وبروتوكول باريس االقتصادي



ألف  -خلفية بروتوكول باريس االقتصادي


بروتوكول باريس االقتصادي هو اتفاق موقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في  49نيسان/ابريل

،0992وادخلكملحق2علىاتفاقيةغزة–أريحاالموقعةفي2أيار/مايوعام.0992ويشكلهذاالبروتوكولالمحدد
الرئيسي إلدارة السلطة الوطنية الفلسطينية لالقتصاد ال وطني ،ليس فقط فيما يخص العالقات التجارية الخارجية ،بل
أيضافيمايخصالعالقاتاالقتصاديةوالماليةوالنقدية والتجارية معإسرائيل،ويعتبرهذااالتفاقجزءمناتفاقيات
"أوسلو"("غزة–أريحا") 1.


ويتكونالبروتوكول من  00مادةتشتملعلىالكثيرمنالجوانبالمتعلقةبالسياساتاالقتصاديةوالتجاريةوالضرائب
وسياساتاالستيرادوالبنوكوالتامينوالمواصفاتوالمقاييسوالسياساتالزراعيةوالمياهوالطاقةوالبترول.وبذلكأسس
هذااالتفاقاإلطاراألساسيالذيحكمالعالقاتاالقتصاديةبينالجانبالفلسطينيوالجانباإلسرائيليمغطياالضفة
الغربيةوقطاعغزةخاللفترةانتقاليةكان من المفترض أن تكون مدتها2سنوات.وقدتماالتفاقعلىتأسيساللجنة
االقتصاديةالفلسطينية –اإلسرائيليةال مشتركةلمتابعةتنفيذالبروتوكولومعالجةالمشاكلالمتعلقةبهمعوجودإمكانية
أليطرفأنيطلبمراجعةأيمسألةتتعلقباالتفاقعنطريقهذهاللجنة .


وجاءتنصوصهذااالتفاقبحيزمنالسياساتبغرضإخراج االقتصادالفلسطينيمنتبعيته لالقتصاداإلسرائيلي،
وقدأحدثفرقاملموسافيالحياةاليوميةاالقتصاديةالفلسطينية،حيثأعطي الجانب الفلسطيني حيزامنالسياسات

إلدارة بعض من  الجوانباالقتصاديةوالتجاريةوالضريبية،وأرسىسابقةيمكنالبناءعليهاوأكدحقوقاكانتمسلوبة
بالكامل وغير معترف بها ،مثل الحق في فرض الضرائب المباشرة واعادة جزء من العالقة التجارية الفلسطينية مع
العمقالعربيوألولمرةمنذعام  0991وذلكبنصوص تعطي الحق فياالستيرادلبعضالسلع(االسمنت والحديد
والبترول ) ...منالسوقالعربيةحسبالسياسةالتجاريةالفلسطينية،باإلضافةإلىإنشاءسلطةنقدفلسطينيةمستقلة
تقومببعضمهامالبنكالمركزيللفترةالمؤقتةبصالحياتمحددةال تشمل إصدارعملة .

 1اتفاقيةاوسلوتمثلاعالنمبادىءللوصولإلىاتفاقسالموتعد اول اتفاقيةرسميةمباشرةبينإسرائيلومنظمةالتحريرالفلسطينية،وقعها

الطرفانفيمدينةواشنطناالمريكيةفي00ايلول/سبتمبر،0990وسمياالتفاقباوسلونسبةإلىمدينةاوسلوالنرويجيةالتيبداتفيها

المحادثاتالسريةعام 0990والتيافرزتمؤتمرمدريدللسالم.وتنصاالتفاقيةعلىإقامةسلطةحكومةذاتيةانتقاليةوانشاءمجلستشريعي
فلسطينيمنتخبفيالضفةالغربيةوقطاعغزة،ونص تايضاعلىانيكونهناكمفاوضاتتغطيقضاياالقدسوالالجئينوالمستوطنات
والترتيباتاالمنيةوالحدود،والعالقاتوالتعاونمعجيراناخرين .ومعتوقيع"اتفاقيةغزة-أريحاأوال"فيأيار/مايو،0992وبموجبهذا

االتفاقالمرحليتمانتقالالصالحياتالمدنيةومسؤولياتالتنظيمإلىالجانبالفلسطينيضمنالمناطقالمصنفة"أ".وفيعام0992تم

توقيعاالتفاقيةالمرحليةالمتعلقةبالضفةالغربيةوقطاعغزة،والتيظهرمنخاللهامفهومانجديدانلتقسيمالصالحيات،وهما":ب"و"ج"

أمنيا
حيثتكونالمنطقة"ب"تحتالسيادةالفلسطينيةمنالناحيةاإلداريةوالتنظيميةدونالناحيةاألمنية،والمنطقة"ج"تخضعإدارًي
اوتنظيماو ً
ً
للسيطرةاإلسرائيلية.وبلغتمساحةالمنطقة"أ"(سيادةفلسطينيةكاملة)،%4.1بينمامساحةالمنطقة "ب"بلغت%40.1منإجماليمساحة
الضفةالغربية،وتوسعتفيمابعدإلىأنبلغتفيشهراذار/مارس4110مايقارب%21منمساحةالضفةالغربيةإضافةالِيمناطق"أ"

(.)http://www.nad-plo.org/userfiles/file/Document/ParisPro.pdf
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إالإن البروتوكول  تجاوز أجلهالزمنيالمؤقتوجرىانتهاكهمرةتلواألخرى،إضافةإلىإهمال أوتجاهلإسرائيل
لكثير من  هذه الحقوق ،وذلك بسبب التعثر في تنفيذ االتفاق السياسي األم (أوسلو) الذي أدى إلى بقاء الشق
االقتصاديفيمعاناتهوعلىحالهإلىهذااليوم .

ومعالتطبيقعلىأرضالواقع،يمكنالقولإن البروتوكولقدرسخوحدد العالقةاالقتصاديةبينالجانبالفلسطيني
واإلسرائيليفيإطاراتحادجمركيمرتكزبشكلأساسيعلىالنظامالجمركيوالتجاري اإلسرائيليبما في ذلكهيكل
ضرائبه واجراءاته وسياساته التجارية ،مع السماح بـبعض االستثناءات الهامشية في القوائم السلعية ،مثل استيراد
المركباتوالنفط(الجوهري ;0992النقيب .)0999،وبعدالمضيسنواتفيعمليةالتنفيذوالتطبيقاتضحأن هذا
االتحادالجمركيماهوإال اتحادجمركيباتجاهواحد ،حيثأن التعريفةالجمركيةالخارجيةهيالتعريفةاإلسرائيلية
ولميتمكنالجانب الفلسطيني من االستفادةمناالستثناءاتالمسموحبهافيالسياسةالتجاريةالمتعلقةبالقوائمالسلعية
وبنسب التعريفة والمواصفات والكميات المحددة للسلع القادم ة من األردن أو مصر أو من الدول العربية األخرى
(مسيف .)4111،

وفيما يخص العالقة التجارية المباشرة مع إسرائيل نص البروتوكول على تشكيل اللجنة االقتصادية المشتركة والتي

تتكونمنعددمماثلمنالخبراءمنالجانبين  لحلالنزاعاتالتيقدتنشأبينالطرفينباإلضافةإلىمهمةتعديل
االتفاقبالتوافقوالتفاوض،إالاناللجنةلمتؤديالمهمةالتيأوجدت مناجلها،وذلكالنإسرائيل ربطتالقضايا
االقتصادية بتوجهاتها السياسية واألمنية  ،األمر الذي عطل أعمال اللجنة وجعلها تركز على قضايا هامشية ،وقد
تعطلت اجتماعاتها بشكل شبه كامل  ولم تعقد سوى اجتماع واحد في سبتمبر  4119وذلك منذ العام  4111وحتى
اآلن،وفينفس الوقتقدتمتشكيلاللجنةالمدنيةالمشتركةللتنسيقوالتعاونوالتي أنيط بهامهمةنقلصالحيات
اإلدارةالمدنيةاإلسرائيليةإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينية،وبدل منانتنتهي اللجنةبانتهاءمهمتهااستمرتكلجنة
محوريةلهاصالحياتواسعةوأصبحتأقوىمناللجنةاالقتصادية المشتركةالمنبثقةمنالبروتوكول،وذلك بسبب
الرغبة اإلسرائيلية في جعلها اإلطار األساسي العتبارات سياسية وأمنية (الجعفري  ;4111عبد الرازق ومسيف،
.)4112كماان تطبيقبنود االتفاقاستند إلى منطق فرضسياسةاألمرالواقعبدالمنمنطقالتفاوض والمنافع

المتبادلة ،ولم يكن بمقدور االقتصاد الفلسطيني الصغير والتابع الرد أو التفاعل الجدي مع أية إجراءات يتخذها
االقتصاداإلسرائيلي( .)4119،khalidi and Rad

وقد جاء ذلك التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع مخيبًا لآلمال  ومخالفا لألهداف المرحلية التي كان من المأمول

التوصلإليهافيغضونخمسسنواتوالتيكانتترميإلىتحقيقمايلي :


تحقيقالرفاهيةلالقتصادالفلسطينيوالمنتجينالفلسطينيينمنخاللحريةالحركةللسلعوالدخولإلىاألسواق
وبخاصةالسوقاإلسرائيليةدونعوائق.




خلقظروفوبيئةتجاريةللنموالتجاريمنخاللتنويعاألسواقوفقالعالقاتمتكافئةوتجارةعادلة.

معالجةمشاكلاالقتصادالفلسطينيوتحويلهمناقتصادمشوهيعتمدعلىإسرائيل إلىاقتصادفعال يعتمدعلى

نفسهمنخاللالسياساتالماليةوالتجاريةالمناسبةواالستفادةمناالستثناءاتوالهوامشالمتاحةفيالبروتوكول.
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ولكن الصعوبات سرعان ما تراكمت فبعد مضي فترة قصيرة من التحسن والنمو االقتصادي تباطأ كل شيء ،حيث
توقف النمو في التصدير ولم يتم أي تنويع لألسواق الخارجية وبقي االقتصاد الفلسطيني تابعا لالقتصاد اإلسرائيلي
ورهن لسياساته التجارية واجراءات دولته األمنية  .ولذلك كثرت الدراسات والتحليالت لتقييم هذا البروتوكول وتحديد
وتطويره ،إال ان كل ذلك لم يكن ضمن البيئة

أسباب الفشل وأماكن الخلل وأثيرت التساؤالت عن كيفية تحسينه 
والظروف الناضجة ألخذ هذا الموضوع على محمل الجد  في تعديل بنوده أو تحسين آلية تنفيذه( .ماس 2000،و 

4110؛4119،khalidi and Rad؛البنكالدولي4119،؛سلطةالنقدالفلسطينية4111،و .)4112

باء  -نقاط الضعف الرئيسية في بروتوكول باريس االقتصادي


باإلضافةإلىالـ 11مادةيضمالبروتوكول مقدمةوهيجزءاليتجزأمناالتفاق.وتتمحورالمادةاألولىفيإطار
عمل البروتوكول وأهدافه ونطاق االتفاق وتعالج المادة الثانية مهام والية عمل اللجنة االقتصادية المشتركة .وتركز

المواد الثالثة والخامسة والسادسة  على تنظيم عالقات التجارة الخارجية والسياسات االقتصادية وتشمل على سياسات
وآلية المقاصة  والقضايا الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة .ثم تأتي المادة الرابعة والتي
وضرائب االستيراد 
تتعلق بالبنوك والنقود والسياسة النقدية .أما المواد المتبقية فتتعلق بالتعاون والتنسيق في مجاالت العمل والزراعة
والصناعةوالسياحةوالتامينوهذهالموا داألخيرةتعتبرموادذاتصفهعامهوالتحتويعلىالتزاماتمحددة .


-0


األسس العامة لبروتوكول باريس

جاء االتفاق االقتصادي نتيجة اتفاق إعالن المبادئ ولذلك أُل ِحق باتفاق "أوسلو" واتفاق "غزه-أريحا" بما يحتويا من

جوانبأمنية،ممايشيرإلىأناألساسالتفاوضيلميكنمستنداإلىإطاراقتصاديبحتبلكانفيإطارسياسي

اشملحيثتجنبالبروتوكولمشكلةالحدودبينالجانبينواستعاضعنهاباالتحادالجمركيالذياليمكنلهانيحل
مشكلة الحدود ،إضافة إلى  ان االتفاق لم يعتمد على آلية واضحة لحل النزاعات التجارية وتركها للجنة االقتصادية

المشتركةوالتيأصبحتلجنةشكليةمعطلة .


أكد االتفاق على ان الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة وذلك يعني زيادة حركة السلع والخدمات وحرية تنقل

األشخاصداخلالمناطقالفلسطينيةمعحريةالوصولإلىالمعابراإلسرائيليةواستخدامالمعابرمعالدولالعربية.
ولكن بدال من السماح لحركة  وتنقل البضائع بين الضفة الغربية وغزة فقد تم فصل الضفة الغربية عن غزة بشكل

كامل،وتمفرضإجراءاتمقيدهللحركةإضافةإلىاإلغالقوالحصارالمتكررلألرض الفلسطينيةالمحتلةوحصار

اقتصاديكاملعلى غزةمنذ ،2007إضافةإلىعدمالسماحللتجاروالمخلصينالفلسطينيينبالدخولإلىالموانئ

اإلسرائيليةلتخليصبضائعهم .


لميتماخذمبدأالدولةاألولىبالرعاية2،لذلكتمفرضالسياساتالتجاريةاإلسرائيليةعلىالتجارةالفلسطينيةوتمتقييد
العالقات التجارية الفلسطينية بالعالقات التجارية اإلسرائيلية مع دول العالم ،حتى انه لم تعترف إسرائيل باالتفاقيات

 2مبدأالدولةاألولىبالرعاية ،هوواحدمنالركائزاألساسيةلقواعد التجارةالدوليةالتابعةلمنظمةالتجارةالعالمية،وبموجبه يجبعلى
أعضاءالمنظمة منحوضع"دولةأولى بالرعاية"إلى كلاألعضاءاآلخرينجميعا،بدونتفرقة،نفسالمزاياالتجاريةمثلالتعريفات
الجمركيةالمخفضةوغيرها،ويسمحببعضاالستثناءاتللبلدانالناميةومناطقالتجارةالحرةاإلقليميةواالتحاداتالجمركية.
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التجاريةالتيعقدتهاالسلطةالوطنيةالفلسطينية  معبعضدولالعالم،ولميتمالتعاملمعاالقتصادالفلسطينيعلى

أنهاقتصادمختلف هيكلياوأضعفمناالقتصاداإلسرائيليبلطبقتعليهنفسمستوياتالتعريفةاإلسرائيليةوبنفس
سرعةوتيرةتحريرالتجارةالتيطبقتفيإسرائيل .


بنيالبروتوكولعلىان شكلالعالقةأالقتصاديهالتجاريةهواتحادجمركي،إالانذلككاننصانظريافمنالناحية
العملية هو اتحاد جمركي أحادي الجانب ومنقوص .فالجانب الفلسطيني ال يمكن له أن يمارس العمليات الجمركية

بشكل كامل وليس هناك  تواجد فلسطيني على الحدود أو المعابر ،وهذا بطبيعة الحال ال يصب في المصلحة
االقتصادية الفلسطينية  ،كما أن آلية صنع القرار في اللجنة االقتصادية المشتركة (الشبه معطلة) مشروطة بموافقة

نظمةالوحيدةالتيلهاعالقةبصنعالق ارراتاالقتصاديةولمتتوفر

الجانباإلسرائيلي،وبذلكاختفتعمليااآلليةالم
امشللجانبالفلسطيني،وعملياأصبحهذااالتفاقمستباحومفتوحبالنسبةإلسرائيل،وهذابدورهأدىإلىفقدان

أيهو

الفلسطينيينثقتهمفيإمكانية تنفيذبنوداالتفاق(الجعفري،4111عبدالرازق ومسيف .)4112،

-4


السياسات المالية والتجارية والضريبية والجمركية

والتصدير والسياسات التجارية
االستيراد 

يتبين من المادة الثالثة من ال بروتوكول والبنود الفرعية لها أنها تعالج قضايا

والجمركية المتعلقة بحركة البضائع الفلسطينية مع ومن خالل إسرائيل ،حيث فرض االتفاق على السلطة ال وطنية

والتعريفة الجمركية والضرائب الغير مباشرة والمواصفات
الفلسطينية نفس السياسات اإلسرائيلية الخاصة بالجمارك 
والمقاييس والصحة ،مع بعض االستثناءات التي تسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بفرض حد أدنى على أسعار
المشتقاتالنفطيةبفارقسعراقلبـ % 02منسعرالبيع فيإسرائيل وكذلكمعدلضريبةالقيمةالمضافةيجبان
اليقلعنالمعدلفيإسرائيل بـ أكثرمننقطتينمئويتينمعتطبيقنفسنسبمعدالتضريبةالشراءعلىاإلنتاج
المحليوالبضائعالمستوردة .

وفي ذات السياق فان الهوامش المتاحة للفلسطينيين والمتمثلة في القوائم السلعية وحرية الحركة والعبور واستخدام
الموانئوالمعابراإلسرائيليةومسؤوليةالجماركالفلسطينيةعنتسيير ومعالجةاإلجراءاتالجمركيةغيرمتاحة،فقد
سيطرتإسرائيل علىحركةسيرالبضائعفيالمعابروالمنافذومارستسياسةتميـيزيةللبضائعواألشخاصبحيثال

يسمحأليمستوردأومخلصأوموظفجماركفلسطينيبالتواجدفيتلكالموانئأوالمنافذاإلسرائيلية،إضافةإلى
ارتفاعكلفةاإلنتاج الفلسطيني،من خاللفرض نفسنسبالجماركوضريبةالشراءعلىالوارداتالفلسطينيةمن
مدخالت اإلنتاجالتيلمتأخذبالحسبانحجمالفجوةبيناالقتصاديين مما أضعفمنقدرةاالقتصادالفلسطينيعلى
المنافسة داخلية والدخولإلىأسواقخارجيةوهذاكلهمخالفتماماألهدافبروتوكولباريساالقتصادي(الجعفري
واخرون .)4114،

وهذا كله أدى إلى خفض رفاهة المستهلك الفلسطيني  ودفعه نحو مزيد من االستيراد لتكملة احتياجاته من السوق

اإلسرائيلي أو عبر المستورد اإلسرائيلي أو عبر االستيراد غير المباشر للبضائع غير إسرائيلية المنشأ أو حتى من
خالل استهالك سلع مهربة من أو عبر إسرائيل ،ومن هنا يتبين ان الموارد المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من
الضرائبعلىالواردات تتسربمنعدةاتجاهاتسواء منخاللاالستيرادغيرالمباشرعبرإسرائيل أومنخالل
التهريبوالتهربالضريبي(النقيب .)4110،
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أن إلحاق بروتوكول باريس باتفاق أوسلو ألغى أية إمكانية لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على تطوير سياستها
الماليةوالتجاريةوالضريبيةوذلكبحكمانالبروتوكول أعطىإسرائيل الحقفيإدارةالحدودوالتحكمبهاوتغييرنسب
التعريفةالجمركية،فيحينحرمالجانبالفلسطينيمنلعبأيدورسياديفيتبنيسياساتاقتصاديةأوتجاريةأو
نقديةمناسبة  ،ومنانيكونلهجدولتعريفةجمركييتناسبمعخصوصيةاالقتصادالفلسطيني،وحتىحرمهمن
تخفيضنسبةضريبةالقيمةالمضافةبمااليزيدعن%4عنمثيلتهافيإسرائيل،وكانتالنتيجةالنهائيةاناعتمدت
السياساتالضريبيةوالجمركيةوالتجاريةعلىالسياساتاإلسرائيل يةبشكلقسري،األمرالذيعززمناعتمادقطاع
التجارة الفلسطينيةعلىإسرائيل،وهذابدورهأدىإلى إضعافالقدرةالذاتيةللقطاعاتاإلنتاجيةالفلسطينية وقدرتها

علي خلق فرصالعمل ومنثم اعتماد فلسطيني كبيرعلىالعمالةفيإسرائيل،أضافهإلىانارتفاعتكاليفاألجور
مع تقييد استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية أدى إلى ارتفاع  أسعار وضعف تنافسية السلع الزراعية والصناعية
الفلسطينية(األونكتاد .)World Bank 2002 ;4100،
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بروتوكول باريس االقتصادي وأداء االقتصاد الفلسطيني

انأيتقيملبروتوكولباريساليمكنانيتمبدوناألخذباالعتبارالتأثيراتالتيظهرتمنذعام 0991علىأداء
اقتصاداألرضالفلسطينيةالمحتلة.فعلىالرغممنمعدالتالنموالتيحققهاهذااالقتصادفيبعضالفترات،إالأنه
عجز عن تحقيق تنمية مستدامة بسبب االعتماد القسري لهذا النمو على المعونات والمنح الخارجية وسط االنكماش
والتقلصالمستمرفيالقدرةاإلنتاجيةالذاتيةوتزايدمعدالتالبطالةوعدماالستدامةالماليةوكذلكنتيجةلالختالالت
الهيكليةالمزمنةالتييعانيمنهاهذااالقتصاد .
وقدأجمعتغالبيةالدراساتوالتقاريروالبياناتاإلحصائيةعلىانأداءاالقتصادالفلسطينيقدتراجعتراجعاحاداًفي

السنوات العشرة األخيرة ،فمنذ الربع األخير من عام  4111تزايدت االختالالت الهيكلية لالقتصاد الكلي الفلسطيني
وأدت التشوهات االقتصادية المتداخلة والمتعددة األوجه إلى  تفاقم االعتماد الفلسطيني على معونات المانحين.
( .)World Bank, 2009

وفيتقريرلصندوقالنقدالدوليعنعام 4104وأخر صدرحديثافيمارس  4100إشارة إلىأناالقتصاد قد
تدهور بشكل ملحوظ وان المالية العامة على مسار غير ثابت ،وتعود أسباب تعثر االقتصاد الفلسطيني إلى القيود

المستمرة وزيادة عدم اليقين السياسي ،إضافة إلى  أزمة السيولة المتعمقة ،مع زيادات كبيرة في المتأخرات والديون
المحلية،مماكانلهاثرعلىالعملياتالحكومي ةاألساسية.كمابينالتقريربانهناكحاجةملحةإلىاتخاذإجراءات
عاجلةمنجانبالسلطةالوطنيةالفلسطينية وحكومةإسرائيل  والجهاتالمانحةلتحقيق االستقرارفيالوضعالمالي
واحياء النمو االقتصادي من خالل اتخاذ تدابير في موازنة عام  IMF, 2013( 4100؛ صندوق النقد الدولي،
 .)4104

وقد رصدت هذا التراجع للسنوات العشرة األخيرة بشكل مفصل تقارير األونكتاد السنوية ،وخاصة تلك الصادرة في
األعوامالثالثةاألخيرة،ويمكنرصدتراجعاألداءاالقتصاديبمايلي :
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.0

الواردات من إسرائيل أكثر من  %11من إجمالي
االعتماد المتواصل على السوق اإلسرائيلية حيث شكلت 
الوارداتالفلسطينيةعام( 4100البالغة 0.2مليار دوالر)،بيمناشكلتالصادراتإلىإسرائيل (البالغةحوالي
121مليوندوالر)%91منإجماليالصادراتالفلسطينية .

.4

تزايد العجز التجاري مع إسرائيل ألكثر من 0.1مليار دوالر في عام ( 4104أو ما  يفوق ثلث الناتج المحلي
اإلجمالي)مقارنةمع0.2ملياردوالرعام.0999

.0

تزايد معدالت البطالة لتصل إلى  %41بشكل عام و %02ضمن فئة الشباب عام  .4104وقد انخفض عدد

العمالالفلسطينيونفيإسرائيلمن160000عام0999إلى60000عاملعام.4104
.2

تزايدالعجزفيالموازنةالعامةف يضوءتزايداإلنفاقالحكوميوضعف اإليرادات حيثوصلالعجزإلى 0.7
ملياردوالرعام4102مقارنةمع491مليوندوالرعام.0999

.2

تزايداالعتمادعلىالمساعداتوالمنحالخارجيةوالتيوصلتإلىحوالي  1.4ملياردوالرعام،4101بعدان
كانت في حدود  011مليون دوالر قبل عام  .4110وعليه أصبح االقتصاد الفلسطيني يعتمد على المساعدات
الخارجيةلمواصلةنموهوتغطيةالعجزفيالميزانيةوالميزانالتجاري.

.9

أدتبنودبروتوكولباريسواإلجراءاتاإلسرائيليةإلىتخفيضالقدرةالتنافسيةللمنتجالفلسطينيبسببعدمقدرة
السلطةعلى دعمأو فرضرسوم حمائيةللمنتجاتالمحليةوارتفاعتكلفةاإلنتاجنتيجةللقيوداإلسرائيليةوفقدان
أكثرمنثلثالقاعدةاإلنتاجيةمنذعام.4111

.1

كماحدتاإلجراءاتاإلسرائيليةمنقدرةالسلطةالوطنيةالفلسطينية علىتنويععالقتهاالتجاريةوتنويعاألسواق
ّ
الواردات ،السيما الدول العربية ،أو الوصول إليها مباشرة مما ساهم في تفاقم
للصادرات و 

مع العالم الخارجي

إضعاف القاعدة اإلنتاجية وزيادة االعتماد على منظومة االحتالل اإلسرائيلي بكافة فروعها القانونية واإلدارية
واالقتصادية.
.1

وقد عانى قطاع سلع التبادل التجاري الفلسطيني على مدى أربعة عقود من حالة التعامل بين شريكين غير
متكافئين (األونكتاد .)2011،وقدأظهرت دراسات األونكتادأيضاأنالتقارب فيمستوياتالدخلبينالشريكين
والذيكانمتوقع(علىالمستوىالنظري)من تطبيقالبروتوكوللميحدثقط،بلعلىالعكسمنذلكزادت

الفجوةواستمرالتباعدفيالدخول(.)4119،khalidi and Rad


ولذلك ،فشل بروتوكول باريس في  تعزيز التحول اإليجابي لالقتصاد الفلسطيني أو تصحيح الخلل في العالقات
االقتصادية والتجارية بين إسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة (األونكتاد .)2001 ،وقد أكدت بعض الدراسات على
قدريه اإلنتاجية وتشجيع وتسهيل
ضرورة تعزيز قدرة القطاع ا لخاص الفلسطيني ،بدعم من دور فاعل للدولة لحماية 
حرية التجارة ،األمر الذي ال يمكن تحقيقه في إطار االقتصادي الحالي .ان السياسات التجارية وسياسات التعريفة
الجمركيةاإلسرائيليةالتأخذفيعيناالعتبارالقدراتاالقتصاديةوالتجاريةالفلسطينيةالضعيفة،وفينفسالوقت ال
يسمحللسلطةالوطنيةالفلسطينيةاالستفادةمنالهوامشواالستثناءاتالمتاحةوالمتعلقة بقوائمبعض السلعوالبضائع
وقوائمالمواصفاتوالمقاييسوالكميات(4100،World Bank؛صندوقالنقدالدولي4100،؛األونكتاد.)4100a،
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جيم  -مقترح تغيير أو الخروج من مغلف بروتوكول باريس االقتصادي


اعتماد كامل
معتمد
ً
مماسبقعرضهيتبيننشوءعالقةغيرمتكافئةجعلتمناالقتصادالفلسطينياقتصادًا تابعًا  و ً

علىاالقتصاداإلسرائيليوتحولإلىاقتصادمشوهوغيرقادرعلىالقيامبعمليةالتنمية،إضافةإلىتوقفالنموفي
التصديروأصبحتاألدواتالسياسيةالخاصةبالتجارةواالقتصادالكليرهينةباالقتصاداإلسرائيليوالسياساتاألمنية
اإلسرائيلية  .ولتصحيح هذا الوضع فقد أكدت بعض الدراسات على ضرورة تعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني
ودعمهبدورنشطللقطاعالعاملحماية الطاقةاإلنتاجيةوتسهيلحريةالتجارة.ولكنكلذلكاليمكنانيتمفيإطار
السياسات االقتصادية الحالي وفي إطار اتحاد جمركي أحادي الجانب (4100 ،World Bank؛ صندوق النقد
الدولي4100،؛األونكتاد .)4100a،وفينفسالسياقفأناالستقاللاالقتصادييعدأمربعيدالمنالفيظلغياب
السيطرةالفلسطينيةالكاملةوالمباشرةوالطبيعيةعلىالتجارةوالسياساتالنقديةوالضريبية.
فمنغيرالمعقولانيبقىاالقتصادالفلسطينيرهنا التفاقيةانتقاليةمؤقتةأبرمتقبل 01عامافيإطارشبهاتحاد
جمركيمشوهومنقوص،ومنهناتبدوالحاجةال ملحةإليجادترتيباتاقتصاديةوتجاريةجديدةتحققالفائدةالقصوى
لالقتصادالفلسطينيعنطريقإعادةالنظرفيكافةبنودالبروتوكولاالقتصاديوالخروجتدريجيامنالدائرةالمغلقة
التييفرضهاهذااالتفاق،وذلكيستدعياإلقدام على مجموعةمنالق ارراتلوضعأسسصلبةجديدةلالقتصادتكون
مصحوبةبالترتيباتواإلجراءاتاالقتصاديةوالتجاريةوالنقديةالمناسبة.انالرؤيةالتنمويةاالقتصاديةالفلسطينيةتطلب
التعاون االقتصادي مع الجانب اإلسرائيلي من خالل االعتراف المتبادل بين اقتصاديين مستقلين وسيادة كل طرف
وحقهفيإدارةشؤونهاالقتصاديةل تحقيقاالستقاللاالقتصاديوضمانقدرةصانعالقراراالقتصاديالفلسطينيعلى
السيطرة على الحدود والتحكم بالسياسات االقتصادية والتجارية والمالية والنقدية ،ووضع السياسات الضريبية
واالستثماريةالتيتتالءموالوضعاالقتصاديالفلسطينيوخصوصيته .


والى أن يت وفر اإلطار الوطني الشامل لتحقيق الرؤية الكاملة لالستقالل االقتصادي لدولة فلسطينية ،ال بد من بدء
العملعلىتهيئةترتيباتتجاريةواقتصاديةجديدةضمناالعتباراتالتالية :


 التوجه االستراتيجي لتفكيك التحكم االقتصادي اإلسرائيلي واالنفصال عنه تدريجيًا مع اعتماد سياسات وترتيبات

تعزز االندماج االقتصادي الفلسطيني في االقتصاد العربي اإلقليمي والعالمي وذلك لضرورة ترسيخ االستقالل

االقتصادي.

 ال بد من ضمان نظرة المجتمع الدولي ودعمه لحاجة الجانب الفلسطيني إلى استقالل اقتصادي واستعداده لدعم
مبادراتفلسطينيةفيمجالالتنميةوتسهيلالتجارةوتعزيزالوحدةالجغرافيةواالقتصادية .
 تفعيل الفقرة الرابعة من بيان اللجنة الرباعية الصادر بتاريخ  4100/9/40والذي يمهد لتمكين السلطة الوطنية

الفلسطينية من ممارسة سيادة (اقتصادية) اكبر ":سيقومأعضاء اللجنةبالتشاوربشكلفرديأوجماعيلتحديد
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خطوات إضافية يستطيعون فعلياً دعمها إلقامة دولة فلسطينية ولتأمين استقاللها وسيادة أكبر ،ضمن الترتيبات
القائمة،للسلطةالوطنيةالفلسطينيةإلدارةشؤونهاالخاصة3".

ووفيهذاالسياقوعلىأساستلكاالعتباراتيمكنوضعاإلطارالتاليللتخلصالتدريجي منالقيودالتي فرضها
بروتوكولباريس :
في المدى القصير


التأكيد على حق ممارسة السلطة الوطنية الفلسطينية لل قرار السيادي على كافة النواحي االقتصادية والتجارية
والماليةوالضريبيةوالبنيةالتحتيةوالمصادرالطبيعيةلألراضيالمحتلةمنذعام،0991وهذايشملالكثيرمن
القضاياومنها،انيتمضممناطق(ب،ج)إلىالسيادةالفلسطينيةوالحقفياالستثماراتوبناءالبنيةالتحتية
فيتلكالمناطق،وكذلكالحقفيإصدارعملةفلسطينية،والحقفيوضعسياساتجمركيةوضريبة،والحق
فياستخدامالمواردالطبيعيةوغيرذلكمنالقضايااالقتصادية.



االتفاقعلىالمعابرالتجاريةمعإسرائيل واعتمادجميعالمعاييرالتجاريةالدوليةالتيتسهلحركةعبورالبضائع
وتحديدآليةالعملالفلسطينيةعلىهذهالمعابر،وهذايعنيالحقفيتواجدالكوادرالفلسطينيةفيهذهالمعابر
لتنظيمورقابةحركةاألفرادوالبضائع.





التحضيرإلقامةمناطقجمركيةبمافيهامخازنجمركيةداخلاألرضالفلسطينيةالمحتلةضمننظامالترانزيت
لنقلالبضائعمنالحدوداإلسرائيليةإلىالمناطقالفلسطينيةواتمامالمعامالتالجمركيةفيتلكالمناطق.
العملعلىتأمينحريةحركةالسلعواألفرادعبرالحدودمعاألردنومصربشكلسلسوميسرللتجارودونأية

عوائقجمركيةوغيرجمركيةباالستنادإلىقوانينمنظمةالتجارةالعالميةومبادئوتفاهماتاتفاق( 4112اتفاق
معبر رفح الموقع بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي وبإشراف ورقابة االتحاد األوروبي) وتفعيلها عبر
معبريرفحوالكرامة،وكذلكحسبمانصعليهأيضابروتوكولباريساالقتصادي .


إعادةصياغةرزمة جديدةمن السياساتالتجاريةوالماليةوالنقديةبمايتالءممعخصوصيةاالقتصادالفلسطيني
وبمايؤمن:

ضرائبالمباشرةوغيرالمباشرةبمايشملنسبالجماركوضريبةالشراءوغيرها .
 تحديدسياساتال  وضع  سياسة مالية لإليرادات والية جباية تعتمد على تبادل المعلومات بين الجانب الفلسطيني والجانباإلسرائيل ي لضمان تحصيل كافة اإليرادات بهدف الخروج من مشكلة الواردات غير المباشرة للبضائع
المستوردةمنخاللإسرائيلوالتسربالماليالناتجعنذلك .
 تفعيلالعالقاتواالتفاقاتالتجاريةمعالعالمالخارجيوخاصةدولالمنطقةالعربيةوأوروبا.

بناء القدرات الفنية والمؤسسية إلمكانية إصدار عملة فلسطينية مستقبال في الوقت المناسب والظروف المواتية،
وإلدارةسياسةمستقلةلالقتصادكلي.

3

و ازرةالخارجيةاإلسرائيليةwww.altawasul.com/MFAAR/important+documents/arab+israeli+conflict
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البناءالمؤسسيالخاصبالتجارةالخارجيةوالقدرةعلىتنظيمهذاالقطاعمنحيث:
 إدارةالحدودلحركةالمسافرينوحركةالبضائع . الكوادرواألنظمةالجمركيةوالرقابيةعلىالبضائعواإليراداتوالجبايةالمباشرةبشكلكفؤوفعال . بناء األنظمة اإلدارية وفقا للمعايير الدولية حسب مبدأ أفضل الممارسات التجارية ووفقا لمعايير لمنظمةالتجارةالعالميةومنظمةالجماركالعالمية.

في المدى المتوسط




تفعيل"الممراتالتجارية"اآلمنةبينالموانئاإلسرائيليةومناطقالسلطةالوطنيةالفلسطينية.



العملعلىتهيئةالبيئةالقانونيةالمتعلقةبالتجارةالخارجيةوالعالقةمعالمنظماتالدوليةواإلقليميةمثلاالنضمام
لمنظمةالتجارةالعالميةومنظمةالجماركالعالمية،والتكتالتاإلقليميةوالمنظماتالعربية.




تحديداالحتياجاتالتجاريةاإلستراتيجية  والبنيةالتحتيةللنقلبناءعلىالسيادةالفلسطينيةعلىالمواردالطبيعية
والواليةالكاملةعلىاألرضالفلسطينيةبمافيذلكالمنطقة"ج" .

والخالصة ،من  تقييم األداء االقتصادي العام نتيجة للعالقة االقتصادية مع الجانب اإلسرائيلي في ظل بروتوكول
باريس الحالي فقد تبين ان النمو والتحسن االقتصادي الذي كان متوقعا لم يحدث حتى اآلن ،لذلك يجب األخذ
باالعتباراألسسالمذكورةأعال هكإطارأساسيألياتفاقاقتصاديوتجاريحتىيتسنىتحسينالمستوىاالقتصادي
الفلسطينيوتحقيقاستقالليته،وهذاماحاولتحقيقه الفريقالفلسطينيالمفاوضلبروتوكولباريس،ولكنبعدحوالي
عقدين من تطبيقالبروتوكولمنالمنظوراإلسرائيليفاليمكنالوصولإاللقناعةواحدةمفادهاانهالبدمنإخراج
االقتصادالفلسطينيمنبطناالحتاللاإلسرائيليوالبدمنإعادةفحصالبروتوكولبمايتالءموالواقعاالقتصادي
الفلسطينيالذيتغيركثيراعماكانعليهفيعام .0992
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ثالثا  -النظام الضريبي في فلسطين



بني النظام الضريبي الفلسطيني استنادا على تركيبة النظام الضريبي في إسرائيل  وبناءا على بروتوكول باريس
االقتصادي،ويتكونهذاالنظاممنشقينهماالضرائبالمباشرةوالضرائبغيرالمباشرة،وبجدرالتنويهإلىانهذه
الورقةتركزأساساعلىالضرائبغيرالمباشرةمعإلقاءنظرةمختصرةعلىالضرائبالمباشرة .

الف  -الضرائب المباشرة


تتكونالضرائبالمباشرةمنضريبةالدخلوضريبةاألمالك   ،وتعرفعلىأنهاالضرائبالتيتفرضعلىالوعاء
الضريبي بناءا على تحقق الدخل للفرد أو الشركة أو من حيث امتالك العقارات سواء كانت أبنية أو أراض وهذه
العقارات تخضع لدفع الض ارئب المباشرة بغض النظر عن كونها تدر دخال أم ال ،بينما ضريبة الدخل تفرض على
اإلرباحأوالرواتبأواقتطاعاتالعمال .


وفيما  يتعلقبالضرائبالمباشرة،فقدنظم بروتوكولباريساالقتصادي هذهالعالقةمنخاللالمادةالخامسة والتي
تنصعلىان"كلمنإسرائيلوالسلطةس تحددوتنظمبصورةمستقلةسياساتهاالضرائبيةفيأمورالضرائبالمباشرة
بمافيذلكضريبةالدخلعلىاألفرادوالشركاتوضرائباألمالكوضرائبرسومالبلديات" .وتنصنفسالمادةعلى
انتقوم إسرائيل بتحويل%12منضرائبالدخلالمحصلةعنالعمالالفلسطينيينفيإسرائيل وتحويل%011من

الضرائب المحصلة من عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية .إضافة لذلك تقوم إسرائيل بخصم
ضرائبالضماناالجتماعيوالتأمينالصحيعلىالعمالةالفلسطينيةفيإسرائيلولكنها التحولهذهاألموال للسلطة

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

باء  -األهمية النسبية للضرائب المباشرة وغير المباشرة


تشكل الضرائب المباشرة على ال دخل أهمية بالغة في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،وتزداد هذه
األهمية في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية ،وتعتبر نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في اإليرادات أحد
المؤشراتاالقتصاديةالكليةعلىمدىتطورالنظاماالقتصاديفيكلدولة،ففيالدولالمتقدمةتصلهذهالنسبة
إلى،%21بينماالتتجاوز %01فيالدولالنامية (الوادي4111،؛خلف .)4111،وتعتمدالدولالمتقدمةعلى
الضرائبالمباشرةبشكلأساسيلتمويلاإلنفاقالعاموهذاعلىعكسالدولالناميةالتيتعتمد أكثر علىالضرائب
غير المباشرة ،وذلك الن الضرائب المباشرة تعتمد على قدرة األ فراد والشركات على اإلنتاج والتصدير وبالتالي على
قدرتهافيدفعالضرائب،فهيضرائبتمتازبغ ازرةتحصيلهابسبباتساعالقاعدةالضريبيةفيالدولالمتقدمة .
أما الضرائبغيرالمباشرةفتتركزفيقطاعالتجارةبشكلأساسي،والمستهلكالنهائيهوالذييتحملعبئدفعها،
ويعزىالسببفياعتمادالدولالناميةعلىإيراداتالضرائبغيرالمباشرةفيتمويلإنفاقهاإلىعدةأسبابأهمها :
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ضعف البنية اإلنتاجية والصناعية وتدني األجور في القطاع الرسمي يؤدي في بعض األحيان إلى جعل البلد
مستوردأكثرمنهمنتجوبالتاليارتفاعنسبةمساهمةالتجارةالخارجيةإلى الناتجالقومياإلجماليممايؤديإلى
طاقةوالعزاوي.)4111،

ارتفاعإيراداتالجمارك(



سهولةتحصيلالضرائبغيرالمباشرةوخاصةانجزءكبيرمنهايستوفىعلىالبضائعالمستوردةعلىالحدود
منخاللبياناتاالستيرادالجمركية.



انخفاض مستوى الوعي الضريبي في دول النامية وعدم التزام المكلفين بدفع الضرائب المباشرة والتصريح عنها
بسببنظرةالمكلفالسلبيةإلىحكومتهوضعف قدرات الحكومات علي التحصيل .



أضفإلىذلكان انخفاضمتوسطدخلالفرد،وسوءتوزيعالدخلفيكثيرمنالدولالنامية ،أدىإلىتوجيه
السياساتالضريبيةوتركيزهاعلىالضرائبغيرالمباشرةوبالتاليانخفاضنسبةمساهمهالضرائبالمباشرةفي

اإليراداتالعامة.


وحيث  ان فلسطين تصنف من البلدان النامية التي تتميز بانخفاض متوسط الدخل ،فقد أعادت السلطة الوطنية

الفلسطينية النظرفيقوانين ضريبةالدخلبهدفتخفيفالعبء الضريبيعلىالمواطنينوتمتغييرالنسبالضريبة
بماالتتجاوز،%42بعدانكانت%01كماهوالحالفيإسرائيل(قانونضريبةالدخلالفلسطينيلعام .)4112


وتجدراإلشارةإلى أنمساهمةالضرائبغيرالمباشرةفياإليراداتالضريبيةالكليةللسلطةالوطنيةالفلسطينية يزيد

عن% 12منمجملالتحصيل،بينمامساهمةالضرائبالمباشرةلخزينةالسلطةالوطنيةالفلسطينية منذالعام0999
–  4100تراوحتمابين% 9-2مناإليراداتالضريبةالكلية،وهذايؤكدعلىوجودالكثيرمنالعقباتالتيلها
عالقةبالسياساتالضريبيةوالوعيالضريبيوااللتزام(صبري4112،؛عثمان .)4111،


ويمكن القول بأن بروتوكول باريس  لم يتدخل في السياسات الضريبية المباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية عدا فيما
يخص العمالة الفلسطينية الرسمية في إسرائيل  مع األخذ بعين االعتبار أن وجود العمال غير الرسميين في إسرائيل
"بدونتصاريح– وغيرمسجلين"لميتطرقلهاالتفاقاألمرالذييؤديإلىعدمتحصيلالسلطةالوطنيةالفلسطينية
على ضرائب الدخل من هذه العمالة ،وتقدر بعض الدراسات بان حوالي  %01من العمال يدخلون إسرائيل بدون
تصاريحعملوهذابدورهيؤديإلىتسربماليمنالخزينةالفلسطينية(ماس.)4100،كما ان السياساتاإلسرائيلية
من حصار وحظر واغالق ومصادرة األراضي والتحكم في المياه الفلسطينية أدى إلى خنق االستثمار وضعف
اإلنتاج والعمالةوهذاأيضا أدى إلىتقليصالقاعدةالضريبيةوبالتاليإضعاف مردود الضرائب المباشرةلخزينةالسلطة
الوطنيةالفلسطينية .
جيم  -الضرائب غير المباشرة


تنحصرهذهالضرائبفيأربعةأنواعرئيسيهوهي،جماركعلىالواردات،ضريبةالشراء،ضريبةالقيمةالمضافة،
والمكوس،وتعرفالضرائبغيرالمباشرةعلىانهاالضرائبالتيتفرضعلىالسلعوالخدماتأماعندإنتاجهاأو
بيعهاأوشراؤهاأوتداولهاأواستهالكهاأواستيرادها،وتنعكسهذهالضرائببشكلمباشروغير مباشرعلىاألسعار

17

كما تنعكس سلبا أو إيجاباعليالدخلالمتاحوباألخصللطبقاتالمتوسطةوالفقيرةمنالمجتمع.ويعدهذاالنوعمن
الضرائب من المصادر الرئيسية للتسرب المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،نتيجة االستيراد من أو عبر إسرائيل،
وسيتم توضيح هذا الموضوع الحقا ،وذلك بعد تحديدطبيعة وأشكال الضرائب غير المباشرة الفلسطينية والتي يمكن
عرضهافيقسمين :



الضرائب غير المباشرة على الواردات من إسرائيل:وفقاألحكامالمادةالرابعةمنبروتوكولباريس،فانضريبةالقيمة
المضافةالناجمةعنشراءالبضائعمنالسوقاإلسرائيلي،يجبانتتمبموجبآليةفاتورةالمقاصةكسندإثبات
لشراء أو بيع البضائع بين السوقين وكشرط للتقاص بين الجانبين ،وتعتبر هذه الفاتورة بشقيها اإلسرائيلي ()I
والفلسطيني()Pهي  الوثيقة التجارية الوحيدة الرسميةالمصاحبةلحركةالسلعوالخدمات المتدفقةبين السوقين.
هذاباإلضافة  إلىانضريبةالشراءعلىالسلعالمنتجةمحليايجبانتخضعأيضاللتقاصبينالطرفينبناءا
علىمبدأاستحقاقالضرائبحسبالمقصدأواالستهالكالنهائيللبضاعة.



الضرائب غير المباشرة على الواردات من خارج إسرائيل:تبينالمادةالثالثةبند02منالبروتوكولانكافةاإليرادات
المحصلةمنضرائباالستيرادعلىالسلعالمستوردةمنخارجإسرائيلعنطريقالمعابراإلسرائيلية،يجبان
تحولإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةطالماكانالمقصد النهائيهواألرضالفلسطينيةعلىانيتمتحويلهذه
اإليرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية خالل ستة أيام عمل .وتشمل هذه الضرائب كل ما هو موجود في وثيقة
البيانالجمركي المصاحبة للبضائعالمستوردة،وهذهالضرائبهيجمارك،ضريبةشراء ،ضريبةقيمةمضافة
ومكوس.

.0


الجمارك

الماليةلكلدولة،وهو

كماهومعروففانالنظامالجمركيمرتبطبشكلأساسيبتطبيقالسياسةالتجاريةوالصناعية و
معني بفرضرسومجمركيهعلىحركةدخولوخروجالسلعوالبضائع منحدودالدولةويتمفرضهذهالرسومبسلطة
القانونبهدفتشجيعاإلنتاجالمحليلبعضالسلعأوالحدمناستيرادسلعأخرىأوبهدفتوفيرمواردماليةللدولة
وكذلك الرقابةعلىالسلعالواردةإليها.وتختلفالجماركعنغيرهامنالضرائبفيكونهاأكثرمرونةبحكموجود
إعفاءات خاصة ،إضافة إلى  اختالف مستوى النسب بين سلعة وأخرى وذلك وفقا للقانون واالتفاقيات التجارية بين
الدولوالنظامالتجاريالعالميالمتعدداألطراف(عثمان .)4111،


وجميع أنواع الجمارك يتم إدراجها في كتاب التعريفة الجمركية وهو عبارة عن مجموعة األحكام واإلجراءات والنسب
التيت نظمالضرائبالجمركيةفيالدولة،ومنهنايعتبركتابالتعريفةالجمركيةأساسا للسياساتالتجاريةوالجمركية
للدولة ،والذي يهدف أيضا إلى  تبسيط وتنظيم التجارة الخارجية وتسهيل الحصول على إحصاءات دقيقة عن حركة
السلعللمساعدةفيرسمالسياسةالتجاريةللدولة .ويحتويجدولالتعريفةالجمركيةعلىتسميةووصفللبضائعحسب
التصنيفالجمركيالموحد،وكذلك  علىشكلومعدلالرسومالجمركيةلكلسلعهعلىحدهوالذييعرفباسمالنظام
المنسق(السوداني0999،؛السريتي .)4111،
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وفيمايخصجدول التعريفة الجمركيةفيفلسطين ،كمانص بروتوكولباريس ،فهونفسجدولالتعريفة اإلسرائيلي
والذييحتويأيضاعلىضرائبإضافية(أعمدة )مثلضريبةالشراء،ورسومالحماية،ونسبةالرفع.وقدفرضهذا
الجدول على األرض الفلسطينية المحتلة بعد احتالل عام  0991ضمن اتحاد جمركي أحادي الجانب ،وفي نهاية
المطافاعتمدرسمياكجزءمنبروتوكولباريس .وكماتبينسابقافانللسلطةالوطنيةالفلسطينية حريةمحدودة جدا
في تحديد معدل وشكل الرسوم في جدول التعريفة الجمركية حيث تقتصر على تحديد التعريفة الجمركية لبعض
األصنافالمستوردةمناألردنومصروبعضالدولالعربية،واليتجاوزمجموعهذهالسلعأكثرمن42سلعة ،ولكن

الغالبيةالعظمىمنمعدالتالجماركوالضرائبفيالجدولتكونوفقاللوضعاالقتصاديفيإسرائيلوبالتالييصب
فيخدمةاالقتصاداإلسرائيليبدونأياعتبارلوضعاالقتصادالفلسطينيواحتياجاتهالتنموية .


وتعتبر الجما رك مصدر هام من مصادر التمويل للدول النامية تتراوح نسبة االعتماد عليها من  %21-01من
اإليراداتالكلية،لذلك فانانخفاضنسبةالتعريفةأوالتسربمنهذاالمصدريؤديإلىأضراربالمصالحاالقتصادية
واالستثماريةأليبلد،وبشكلخاصيؤديإلىتراجعاالستثمارالعامكماهوالحالفياألرضالفلسطينيةالمحتلة
حيثتمثلحصيلةالجماركمايقربمنربعاإليراداتالعامةالكلية.وعليهفأنتراجعحصيلةهذاالمصدريؤثرسلبا
علىالتنميةاالقتصاديةالفلسطينيةمنحيثعدمالقدرةعلىتحفيزاالستثماراتالعامةوالتيتعتبراستثماراتتكميلية
ومحفزة لالستثمار في القطاع الخاص والتي تنعكس على االستثمار في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية
واالتصاالت(األونكتاد .)4100،

.4

ضريبة الشراء/ضريبة اإلنتاج



فيالعقدينالسابقينبدأتفكرةفرضضريبةعلىسلعمعينه،سواءمنتجةمحلياأومستوردةمثلالمشروباتالروحية
والسجائر وغيرها  ،تستقطب انتباه اقتصاديو المالية العامة وصانعي السياسات االقتصادية ،وذلك لتحقيق أهداف
اجتماعيةوماليةوبيئية،حيثيتمفرضضريبةعلىالسلعبعدإنتاجهامباشرهأوعندشراؤهاأواستيرادها  .وتضاف

هذه الضريبة إلى تكلفة المنتج أو تكلفة البضاعة المباعة ،وبالتالي يؤدي إلى رفع سعر السلعة ويكون المستهلكون
والمنتجون هم من يتحمل عبئ هذه الضريبة بنسب تتفاوت اعتمادا علي مرونة العرض والطلب .وهذا النوع من

الضرائب يهدف أحيانا إلى  المحافظة على مستوى معين من اإليرادات الناجمة من السلع المستوردة والتي ال تنتج
محليا ،حيثأنفرضهااليخل  بشروطمنظمةالتجارةالعالمية،فعلىسبيلالمثالضريبةالشراءعلىالمركبات في
إسرائيلوالتيتصلإلى،%12وعلىالرغممنانهذهالمركباتتستوردمنالخارجوالتصنعفيإسرائيلإالانهذه
الضريبةالتدخلفينطاقالجماركوبالتاليالتؤثرعلىالمتوسط العاملنسبةللتعريفةالجمركية،والتتعارضمع
شروطمنظمةالتجارةالعالمية .


وقد فرضت هذه الضريبة في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  0991بموجب األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي
تحملاألرقام(،)121(،)920(،)00وكذلكبموجبقانونضريبةالشراءاإلسرائيليلعام،0924إضافةإلىقانون
رقم 0994/0وقوانينإسرائيليةأخرى(عالونه; 4111،صبري .)4112 ،وللتبسيط وحتىاليكونهناك لبسأو
خلطفيالتسمياتوالمفاهيمسيتماستخداممصطلحضريبةالشراءلتعني ضريبةالشراءأو اإلنتاجأوالمكوسفيهذا

البحثتماشيامعالمصطلحالمستخدمفيالعملالضريبيالرسمي .
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ضريبةالشراءتعتبرضريبةغيرمباشرةتفرضعلىالسلعالمستوردةوالمنتجةمحليا ،وتدفعمنقبلمنتجأومستورد
البضاعة ،ويتحمل جزء من عبء دفع هذه الضريبة المستهلك النهائي للسلعة ألنها تدخل ضمن تكاليف اإلنتاج أو
ضمنسعرالبيعوبالتاليتنعكسعلىالسعرالذييدفعهالمستهلكالنهائي.وتعتبرضريبةالشراء جزءمنجدول
التعريفةالمطبقمعإضافةمايسمىبنسبةرفعفقطعلىبعضالسلعالمستوردة4،والتفرضهذهالنسبعلىالمنتج
المحليوذلكبهدفحمايةالمنتجاتالمحليةوتجنباإلغراق،وألغراضتخدمالمصالحاالقتصادية .


وتختلفضريبةالشراءمنحيثالمفهوموالخصائصعنالجماركوضريبةالقيمةالمضافةفهيتدفعلمرةواحدةعلى
بعضالسلع ،وتدخلضمنسعرالسلعة5،علىعكسضريبةالقيمةالمضافةالتيتدفععندكلصفقةوتضافعلى
سعرالسلعة  .وتختلفعنالجماركالتيتفرضعلىالسلعالمستوردةفقط،بينماضريبةالشراءتفرضعلى بعض

السلعالمحليةوالمستوردةمعإضافة نسبةرفععلىبعضالسلعالمستوردة،كماأنهاتفرضبنسبعاليةعلىالسلع
التي لها أثر سلبي على البيئة والصحة وكذلك تفرض على بعض السلع الكمالية والسلع ذات الربحية المرتفعة مثل
السياراتوقطعغيارالسياراتوالسجايروالكحولوالمحروقاتوموادالتجميلوغيرها(مسيف .)4110،

وقدطبقتإسرائيل  هذهالضريبةبموجبقانون ضريبةالشراءلعام،0924بغرضحمايةصناعتهاالمحليةوحفاظا
علىمصالحهااالقتصاديةوالمالية،ومنهنايمكنالقولانفرضهذهالضريبةشكلعائقأمامالمنتجاتالفلسطينية
واضعفقدرتهاالتنافسية،علىالرغم من أنهاتفرضعلىالمنتجالفلسطينيواإلسرائيلي،إالانالمنتجاإلسرائيليال
يعانيمنالتعقيداتالتجاريةوارتفاعتكاليفالنقلوعدمتهيئةبنيةتحتيةمناسبةباإلضافةإلىانالمنتجاإلسرائيلي
يمكنهاالستفادةمنوفوراتالحجم بعكسالمنتجالفلسطيني،لذلككانهناكق ارراتوتعليماتعديدةمن قبلو ازرة

الماليةالفلسطينيةفيالفترة  4112- 0999بعدمتحصيلضريبةالشراءعلىالكيماوياتواألدويةوعدمتحصيلهامن
معظمالصناعاتالفلسطينيةماعداالسجائروالمشروباتالكحولية(.مسيف)4110،
.5


التعديالت اإلسرائيلية على هيكل التعريفة وضريبة الشراء و أثرها على التسرب المالي

منالالفتلالنتباهانإسرائيل  تقومبتعديلسياساتهاالتجاريةوبخاصةالضريبيةبشكلمتكرر،وذلكدوناألخذفي

االعتبار ما جاء في بروتوكول باريس االقتصادي الذي ينص على تنسيق السياسات التجارية واالقتصادية بين
الجانبين،وهذهالتعديالتتتعلقبهيكلجدولالتعريفةالجمركيةوسياساتضريبةالشراء،األمرالذييؤديإلىوضع
السياسة التجارية واالقتصادية الفلسطينية في حالة من التخبط وعدم اليقين ويحد من قدرتها على التخطيط والتنبؤ
باإليراداتإضافةإلىاآلثارالسلبيةعلىالتنافسيةاالقتصادية(الجماركوالمكوس .)4110،

  4نسبةالرفع:هينسبةمئويةمننسبةضريبةالشراءتفرضعلىالسلعالمستوردةفقط"بنسبمختلفةحسبطبيعةالسلعة"بهدف
تضخيم نسبة ضريبة الش ارء او رفع نسبتها المئوية ألغراض حمائية والمحافظة على ضمان منافسة المنتج المحلي وذلك ضمن

تخصيصعمودلهذهالنسبةفيجدولالتعريفةاإلسرائيليوبالتاليتعتبرجزءاليتجزأمنهيكلالتعريفةالجمركيةاإلسرائيليةالمطبق

فياألرضالفلسطينيةالمحتلة.

 5ضريبةالقيمة المضافةيتمفرضهاعندكلصفقةأوكلعمليةبيع،بمعنىأنهاتنتقلمنتاجرإلىاخروفيكلمرةتباعفيهانفس
السلعةيتمفرضهاعلىالسعرالنهائي"لذلكتسمىالضريبةالمنقولةأوالمتحركة"حتىتصلإلىالمستهلكالنهائيالذييتحملعبئها،

بينماضريبةالشراءتفرضلمرةواحدةفقطعنداالنتاجأوعنداالستيرادوأيضايتحملالمستهلكعبئها.
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وقبلتوقيعاتفاقباريس بأربعسنوات،عملتإسرائيل  على إجراءتعديالتكبيرةفيهيكلالتعريفةالجمركيةوذلك
بإلغاءبعضالرسوم الجمركية وضريبةالشراءعليبعضالسلعوتخفيضهاعلىسلعأخرىوبخاصةالسلعالتييسهل
جهزة الكهربائية.
تهريبهامثلالمسجالتالصغيرةواألدواتالمكتبيةوالكمبيوتروالتلفوناتوأدواتالطباعةوبعضاأل 
كماتمإجراءتعديلهيكليفيجدولالتعريفةوذلكبإضافةعمودلالتفاقياتالتجاريةلكافةالدولالتيأنشأتمعها
اتفاقياتتجاريةبحيثأصبحهذاالعمودجزءأساسيفيجدولالتعريفةاإلسرائيلي،وشملهذاالتعديلأيضاهيكل

النسبالجمركيةوالضريبيةبناءعلىانضمامإسرائيل لمنظمةالتجارةالعالمية،ومنظمةالجماركالعالمية،وقدكان
نتيجةهذهالتعديالتهورفعحجماالستهالكالمحلياإلسرائيل يوزيادةحجمالتبادلالتجاريوارتفاعنسبةاإليرادات
غيرالمباشرةفيإسرائيلبمقدار%1فيعام0992مقارنهبعام .0991


استمرت إسرائيل في تعديل السياسات التجارية بعد توقيع بروتوكول باريس االقتصادي وكأنها لم توقع على اتفاقية
دولية وال يوجد لها شريك مباشر في العالقات االقتصادية ،وبهذا تنصلت من جميع التزاماتها فيما يخص التنسيق
والثالثة من ال بروتوكول ،واللتين تنصان على تأسيس اللجنة
والتشاور .وبذلك تجاهلت إسرائيل تماما المادتين الثانية 
االقتصاديةالمشتركةوعلىأنأيتغييرفيسياساتوضرائباالستيراديجبانيتمتبليغهابشكلمسبقوبالتشاور
فيهابينالجانبين.

فعلى سبيل المثال ،قامت إسرائيل  وبشكل مفاجئ بإلغاء وتخفيض ضريبة الشراء عن بعض السلع األساسية بتاريخ
 ، 4111/1/02وقدتم ذلك بعد أكثر من سنتين عمل من التحضير والتفاوض من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

لملفضريبةالشراءحيثتمبذلجهودكبيرةوبالتعاونمعالمجتمعالدوليلتسويةال قضايااالقتصاديةالعالقةوالتي

كانمنأهمهاضريبةالشراء،غيرانذلكالجهدتمإجهاضه،فبعدانتكللتهذهالجهودبتوقيعمذكرة"وايريفر –
 "Wye Riverعام  6،0991والتي تنص على تحصيل ضريبة الشراء لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على
البضائع التي تنتج في إسرائيل ،فقد قامت إسرائيل بقرارها الفجائي بعد اقل من سنتين من توقيع مذكرة "واي ريفر"
بإلغاء وتخفيضضريبةالشراءعلىعددكبيرمنالسلع،فمنأصل0011سلعةكانتخاضعةلهذهالضريبة،شمل
التعديل 901سلعةتمإعفاء 040سلعةمنالضريبةبالكامل  وتخفيضنسبةضريبةالشراءمابين %12- 42على
  019سلعة ،وقد جاء هذا القرار ليخدم المصالح اإلسرائيلية ،فحسب تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي آنذاك كان
الهدفهوتخفيضأسعارسلعمعينةلتوفير2111شيقلإسرائيليلكلعائلةإسرائيليةسنويامقابلتناقصاإليرادات
العامةبحوالي  0.0مليارشيقل  ،ولكنفياإلجماللميؤثرهذا األمر علىالموازنةاإلسرائيليةالتيحققت 2مليار
شيقلفائضفيعام.0999األمرالذيي عنيأنالنتائجالسلبيةكانتفقطعلىاالقتصادالفلسطينيوخزينته.حيث
تكبدت الشركات الفلسطينية خسائر كبيرة على مخزون البضائع التي رفعت أو خفضت عنها ضريبة الشراء ،حيث
أصبحالقيمةالتيدفعتفيشراء هذاالمخزوناقلمنالقيمةالسوقيةبعدالتعديلالضريبي،وقدقدرتو ازرةالمالية
زرةالماليةالفلسطينية .)4111،
الفلسطينيةهذهالخسائربحوالي01مليوندوالر(و ا
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مذكرة واي ريفر لعام  2225هي اتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل تم التفاوض عليه في واي ريفر ،الواليات المتحدة
األمريكية ،وذلك الستئناف تنفيذ اتفاقات أوسلو ،ولتعزيز التنمية االقتصادية الفلسطينية وتعزيز العالقات االقتصادية بين طرفين.
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وفيعام 4111قامتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبحصر 921سلعإسرائيليةخاضعةلضريبةالشراء،وقداتضحان
هناك   90سلعة تدخل السوق الفلسطيني بكميات كبيرة مثل الزجاج ،السجاد ،الموكيت ،الحديد ،البطاريات ،مواد
التجميل،األدواتالصحية،قطعغيار السيارات،وغيرها،وفي  ذلكالوقتقدرتاإليراداتالضريبيةمنهذهالسلع
بحوالي14مليوندوالرسنويا(و ازرةالماليةالفلسطينية.)4111،وبعدذلكتماالتفاقعلىنظاممقاصةمشابهتماما

لنظاممقاصةضريبةالقيمةالمضافةوذلكوفقالنموذج 004الخاصبتقاصضريبةالشراءبدالمنفاتورةالمقاصة7،

ولذلكفما زاللدىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةقناعةبضرورةتحصيلضريبةالشراءعلىالسلعالمنتجةفيإسرائيل
وفقاللمادةالسادسةمنبروتوكولباريسومذكرة"وايريف–  ."Wye River

وبذلكبدأتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةتعملعلى تقاصضريبةالشراءبعدعام،4111إالانذلكلميكنحسب
زيادة حجم التهريب والتهرب الضريبي ،عدم التزام الشركات اإلسرائيلية بتعبئة نموذج
التوقعات ألسباب عديدة منها 
ضريبةالشراء،عدمالمتابعة الجديةمنقبلالدوائرالجمركيةوالضريبيةاإلسرائيليةبإجبارمصدريهمعلىتعبئةهذا
النموذج ،حيث تبين انه يوجد فقط أربع شركات إسرائيلية تتعامل مع نموذج تقاص ضريبة الشراء ،ولكن في نفس
الوقت تتواجد  منتجات هذه الشركات وغيرها بشكل مهرب في السوق الفلسطيني .وتجدر اإلشارة إلى أن القائمة
اإلسرائيليةالرسميةالمعترفبهاللتقاصهي 21شركةإسرائيلية،وانالقائمةالفلسطينيةللشركاتالفلسطينيةالرسمية
بلغتسبعشركاتالتزمتجميعهابتعبئةنموذجالتقاصوخضعتللمقاصة .


وهذا بدورهأدىإلىتسربماليكبيرلإليرادات الفلسطينيةفيهذهالجزئيةمنالضرائب .وكمثالعلىذلكالحديد،
فالحديدسلعةهامةوحساسةومدرة لألرباح  وخاضعةلضريبةالشراء،وتشيراإلحصاءاتالرسميةبأنحاجةالسوق
الفلسطينيمنههو 411ألفطنسنويا،يتماستيراد 011ألفطنمنإسرائيل و 01أالف مندولأخرى ،و21
ألفطنتنتجمحلياوالباقييتمتهريبهمنإسرائيل(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني .)4111،ويستدلمنذلك
المستوردتمتهريبهأوشراؤهمنإسرائيلبدوندفعأي

انهفيعام4111هناكفارق21إلفطن()%42من الحديد
ضرائبمستحقةللسلطةالوطنيةالفلسطينية،والشكبانهذهالقيمةستكوناكبربكثير معزيادةحاجةالسوقاليوم
مقارنةبعام، 4111وباألخصمعالزيادةالملحوظةفينشاطقطاعالتعميروالبناءفيالسنواتاألخيرة .


والزالتالتعديالتاإلسرائيليةمستمرةحتىهذااليوم،وفيأخرتعديالتعام4104تراجعتالسلعالخاضعةلضريبة
الشراءإلى29سلعةفقط،تتفرعمنها011بندفيكتابالتعريفةالجمركية،وبذلكتمتحصيلضريبةالشراءفقطعلى
السلعالمستوردةضمنوثيقةالبيانالجمركيللبضائعالتيمقصدهاالنهائي السلطةالوطنيةالفلسطينية،ولمتتحصل
السلطة الوطنية الفلسطينية على أي ضريبة شراء على السلع المستوردة والمصنعة في إسرائيل رغم ان السلطات

اإلسرائيلية قد جمعتهذه الضرائب بالفعل ،وقد صدر أخر تعديل بتاريخ  4100/0/0بإلغاء كافة الرسوم الجمركية
علىق طاعاألحذيةوالمالبسوأصبحهذاالقطاعمحررابشكلشبهكامل .
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 نموذجتقاصضريبةالشراءهوعبارةعننموذجحكوميرسمييتمتعبئتهمنقبلالشركةالتيتنتجبضائعخاضعةلضريبةالشراء

ويشمل على كافة معلومات الشركة وطبيعة البضاعة المنتجة ويكون مرافق ايضا لفاتورة المقاصة عند حركة عبور البضاعة بين

السوقين،ويتمتسليمهلدوائرالجماركوالمكوسالرسميةفيكالالجانبينبهدفالتقاصأوالتحاسب.
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ضريبة القيمة المضافة ونظام المقاصة

تعرفضريبةالقيمةالمضافةعلىأنهاضريبةغيرمباشرةتفرضعلىكلصفقةسواءكانتهذهالصفقةسلعةأو
خدمة،وبمعنىأخرهيضريبةتفرضعلىالزيادةفيقيمةالصفقة،أيأنهاتفرضعلىالفرقمابينسعرالشراء
صنع إلىأخر حتىتصلإلىالمستهلك
أوم َ
المنتَجأوالخدمة منبائع  ً
وسعرالبيع(الربح)فيكافةمراحلانتقال ً

النهائي.وأولظهورلهذهالضريبةكانفيالمانياعام 0901وتمتطبيقهافيالوالياتالمتحدةاألمريكيةعام0920
وفيفرنساعام،0922وفيعام 0991بدأتتطبقفيمعظمالدولاألوروبية،ومنثمبريطانياطبقتهاعام0910
(عالونة .)4111،

فرضتإسرائيل  هذهالضريبةفيالضفةالغربيةوقطاعغزهفييوليو عام 0919وذلكبموجباألمرالعسكريرقم
()921مستندةفيذلكعلىقانونالرسومعلىالمنتجاتالمحليةرقم 09لعام،0990وتمتعديلهذاالنظامعام

 0912وبقي الحالكماهوحتىتوقيعبروتوكولباريس عام 0992الذياكسبهذهالضريبةشرعيةتطبيقهافي
األرضالفلسطينيةوالتيتنصموادهعلىمايلي :


 مادةالسادسة (بند)0- 0الضرائبغيرالمباشرةعلىاإلنتاجالمحلي:تقوم السلطةالوطنيةالفلسطينية بجباية
ضريبةالقيمةالمضافةبنسبةواحدهعلىكلالبضائعوالخدماتالمنتجةمحلياوالوارداتالفلسطينيةسواءوردت
فيالقوائمالمذكورةفيالبندالخامسمناالتفاقيةالمذكورةأمال،كماباإلمكانتبنيهاعندمستوى،%09-02
وهذايعنيانللسلطةالوطنيةالفلسطينية  الحقبتخفيضضريبةالقيمةالمضافةبحدأقصى%4عماهيعليه
فيإسرائيل .



 مادة السادسة (بند  :) 2ضريبة القيمة المضافة على مشتريات األعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة
واإلعمال التجارية سوف تسجل لغايات ضريبة القيمة
سوف تتراكم للدائرة الضريبة المسجل لديها تلك الشركة ،
المضافة لدى دائرة الضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه ،وستكون هناك مقاصات إليرادات
ضريبةالقيمةالمضافةبينالدوائرالضريبيةفيإسرائيلوالسلطةالوطنيةالفلسطينية .



المقاصة هي نظام للتقاص بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيل ي ويقوم على أساس تحويل كافة اإليرادات
الجمركيةوالضريبيةالمباشرةوغيرالمباشرةالتيتجبيهاإسرائيل نيابةعنالسلطةالوطنيةالفلسطينية،وهذهاإليرادات
تتكونمنضريبةالدخلعلىأجورالعمالفيإسرائيل والمستوطنات،ضريبةالقيمةالمضافةللبضائعالمستوردةمن

إسرائيل بموجب فاتورة مقاصة باإلضافة إلى ضريبة شراء على السلع المنتجة في إسرائيل وأخي ار ضرائب االستيراد
للبضائعالمستوردةمنخارجإسرائيلبموجببيانجمركي .


يشترط ان تصاحب البضاعة
وقد تأسس نظام المقاصة بموجب المواد  0و 2و 9من بروتوكول باريس ،حيث ُ

المستوردةفاتورةالمقاصةوالبيانالجمركيكوثائقرسمية وسندإثباتتحققاإليرادات.وفيمايخصتحويالتضريبة

الدخل فانه يجب ان يتم تحويل  %12من ضرائب الدخل المحصلة للعاملين في إسرائيل ،وكامل ضريبة الدخل
للعمالالفلسطينيينالذينيعملونفيالمستوطنات .
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وتعتبر ضريبة القيمة المضافة مورد مالي هام وأداة مالية اقتصادية تساعد في رسم السياسات االقتصادية للسلطة
الوطنيةالفلسطينيةوبخاصةفيظلغيابأدواتالسياسةالنقدية،إالانبروتوكولباريسلميتركسوىهامشضيق
لهذهالضريبةفيكونهاال يمكن ان تقلفياألرضالفلسطينيةالمحتلة بأكثر من %4عماهومتبعفيإسرائيل.
وتتم مقاصة ضريبة القيمة المضافة من خالل اآللية المتفق عليها في بروتوكول باريس والتي تنص على ان تقوم
الشركات المسجلة  رسميا في كال الجانبين بتسجيل صفقاتهم في فواتير خاصة (الفاتورة الموحدة أو فاتورة المقاصة)
على أن يقدم كل طرف قائمة الفواتير في االجتماع الشهري للتحاسب أو التقاص ،مع األخذ في االعتبار اقتطاع

الفواتيرالمزيفةمنالمطالبة .

ويبينالجدول  0حجمإيراداتالمقاصةخاللالسنواتاألخيرةونسبةمساهمتهافيالموازنةوالناتجالمحلياإلجمالي،
ويتضحانإيراداتالمقاصةبلغت 0.2ملياردوالرفيالعام 4100وبزيادة%41عنالسنةالسابقةنتيجةارتفاع
حصيلة المقاصة من ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %09وارتفاع ضرائب االستيراد بنسبة  ،%09كما يالحظ ان
إيراداتالمقاصةمنالمحروقاتتشكلالثلث،والجماركثلثأخر،وضريبةالقيمةالمضافةمايعادلالثلثالمتبقي .
جدول  :1إيرادات المقاصة بالمليون دوالر لألعوام 4100 -4112
نوع اإليراد

4112

4101

4100

المقاصةالكلية 

 0191

 0400

 0219

ضرائباالستيرادوالجمارك 

 019.9

 210.1  202.4

ضريبةالقيمةالمضافة 

 009.2

 224.2  019.1

ضريبةالشراء 

 0.1

 0.1

مكوسالمحروقات 

 021.0

 229.1  201.2

 1.1

ضريبةالدخل 

 02.2

 2.1

 1.42

إيراداتأخرى 

 4.9

 0.4

 0.9

المقاصةالكليةبالنسبةإلىإجماليإيراداتالموازنةالمحلية %

 11

 91

 99.2

المقاصةالكليةبالنسبةإلىالناتجالمحلياإلجمالي %

 09.4

 02.1

 02.4

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



ألف  -الدراسات السابقة حول التسرب المالي الفلسطيني


يتضح مما سبق ان إطار السياسات االقتصادية والتجارية الناجم عن بروتوكول باريس أدى إلى تضيق الخناق في
كافةمجاالت السياسةالماليةالفلسطينية،حيث عانتالخزينةالفلسطينيةمنعدمتحصيلكافةالحقوقالمالية (حتى
التينصعليهاالبروتوكول) وكذلكعدمتحويلإيراداتالضرائبفيالوقتالمقررنتيجةاحتجازهاألسبابسياسية.
وهناكالعديدمنالدراساتسلطةالضوءعلى اآلثارالسلبيةعلىالخزينةالفلسطينيةمنعدماستقراروانعداماليقين،
وفقدانهالجزءكبيرمناإليرادات الماليةالعامةالتيتتسربإلىإسرائيل،واألزمةالماليةالفلسطينيةالمزمنة،ومنبين
هذهالدراساتمايلي :


تقارير األونكتاد 4104-4112
تناولت تقاريراألونكتاداألزمةالماليةوالتسربالمواردوأثرهما علىاالقتصادالفلسطيني وسلطةالضوءعلىعددمن
المشاكلالمزمنةوالمتكررة :


استمرار األزمة المالية رغم اإلصالحات التي أجرتها وتجريها السلطة الوطنية الفلسطينية :واصلت السلطة الوطنية

الفلسطينية جهودهاالبعيدةالمدىالتيانطلقتفيعام 4111منأجلتقليصالعجزفيالميزانية،وتحقيقاالستدامة
المالية ،وخفض االعتماد على الدعم المقدم من الجهات المانحة .وقد نُفّذت هذه الجهود في بيئة غير مواتية تتسم

بتراجعدعمالجهاتالمانحة،وانخفاضاإلنفاقفيمجالالتنمية،وانقسامسياسيداخلي.وفيالوقتذاته،ظلالقطاع

الخاصعاج اًزعنتخفيفاإلجهادالماليالواقععلىالسلطةالوطنيةالفلسطينية بالتوسعفياالستثمارواإلنتاجالذي
يساعدعلىتوسيعالقاعدةالضريبيةوتوليدفرصالعملالالئقلتقليصالضغطعلىنفقاتالسلطةالوطنيةالفلسطينية
واستمرت جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى خفض اإلعانات المالية
الخاصة بالتحويالت االجتماعية .
وعدادات الكهرباء المسبقة الدفع التي
المقدمة إلى البلديات ،كما شرعت في تطبيق نظام التعريفة الكهربائية الموحدة ّ
تسمحبرفعمعدالتالتحصيل(انظرالجدولرقم .)4وعلىالرغممنهذهالجهود،استمرالعجزفيالميزانيةوتدهور

الوضع المالي نظ ًار إلىتراجعحجماإليرادات  الضريبيةمقارنةبالزيادةفياإلنفاق،وتراجعالدعمالمقدممنالجهات
فيالفترةالممتدةبينعامي 0999و،4100ليبلغ

المانحةإلىمستوىدونالمتوقع.وتراجعالعجز بحوالي % 00
04.2فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي.وبالرغممنأنإيراداتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةارتفعتمن0.1مليار
دوالرفيعام 4119إلى 4.4بليوندوالرفيعام،4100فقدكانت،معذلكدونالتوقعات.ويعزىهذاإلىنمو
الناتجالمحلياإلجمالي فيغزة الذيال تأثير لهعلى اإليراداتالعامة ،وكذلكإلى نموأبطأمماكانمتوقعًا في
الضفةالغربيةونموليسلهبأثيرعلىاإليراداتالعامةفيغزة.

تزايدالهشاشةالماليةبسببانعداماليقينبشأندعمالجهاتالمانحةوبشأناإليرادات،وارتفاعالديون:فلقدبلغصافي

التحويالت الجارية إلى األرض الفلسطينية المحتلة (في اغلبها دعم من الجهات المانحةً)  4.2مليار دوالر في عام

4100؛أي 41فيالمائة أقلمنمستوىالعامينالسابقين ،وبلغدعمالميزانية 911مليوندوالر،أيمايقلنصف
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ملياردوالرعنمجموعاحتياجاتالتمويلالالزمةللسلطةالوطنيةالفلسطينية لذلكالعام.فاضطرت السلطةلالقتراض
وزيادة تراكم المتأخرات المستحقة للمقاولين من القطاع الخاص وصناديق المعاشات التقاعدية
من المصارف المحلية 
العامة .وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة المتأخرات بمبلغ  221مليون دوالر ،زادت الديون المستحقة للمصارف
المحليةبمبلغ021مليوندوالرلتصلإلى0.0ملياردوالر-أي21فيالمائةمناإليراداتالعامة -بحلولنهاية
عام. 4100ومعاستم ارريةهذاالوضع،كماتشيراألرقاملعام،4104فلنتجدالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبديلعنخفض
اإلنفاق على الخدمات األساسية ،واللجوء إلى المزيد من التمويل عنطريق المصارف المحلية والذي يزداد صعوبة،

واالستمرارفيتراكمالمتأخراتالمستحقةللقطاعالخاصالمرهق.ويشكلذلكتهديداً خطي اًرالستدامةالسلطةالوطنية

الفلسطينية نفسها،مالمتخصصالجهاتالمانحةمواردكافيةمن المعونةوتصرفهافيالوقتالمناسب ورفع القيود
الخانقة التي يضعها االحتالل عليالنمو االقتصادي (االونكتاد .)4104،
انعداماليقينبشأنإيراداتالمقاصةعنطريقإسرائيل :فيأيار/مايووتشرينالثاني/نوفمبر،4100حجزتإسرائيل

.وعلىالرغم منان األموالالمحتجزة قدحولت
اإليراداتالفلسطينيةلدوافعسياسية،مثلمافعلتفي 4114و 4119
فينهايةالمطاف،أالإنعمليةاالحتجاز فيحذاتها تزعزعاالستقراراالقتصاديوالماليللسلطةالفلسطينية،ألن
اإلنفاقالعامهو المصدرالرئيسيللنمواالقتصادي،وألنإيراداتالمقاصةتشكلحوالي%11منإجمالياإليرادات.
وبالتالييؤديحجزاإليراداتإلىتقويضقدرةالسلطةالوطنيةالفلسطينية  علىالوفاءبالتزاماتهاالتعاقديةمعالقطاع
الخاصودفعاألجور لموظفي القطاع العام فيالوقتالمحدد.ويقوضذلكأيضاً آفاقاالستثماربإشاعةمناخيتسم

بعدماليقينوزيادةالمخاطرعلىالمتعاقدينوالدائنينمنالقطاعالخاص.


انخفاضمستوىاإلنفاقالرأسماليوالتنموي:عنصررئيسيآخرمنعناصراألزمةالماليةالفلسطينيةيتمثلفيضآلة
حصة اإلنفاق على التنمية في الميزانية ،التي وصلت إلى مبلغ زهيد قدره  402مليون دوالر أي  %0.2من الناتج

المحلياإلجماليفيعام.4111وزاداإلنفاقعلىالتنميةزيادةطفيفةفيعام،4100إلىنحو 091مليوندوالر
أي %2.4منالناتجالمحلياإلجمالي .وفيهذاالسياقالبدمنالتأكيدعلىأنالفوائدالضائعةنتيجةلالنخفاض
طويل األجل والمستمر في مستويات اإلنفاق على التنمية ستكون مرتفعة للغاية في ظل إضعاف الهياكل األساسية
والقيودالمفروضةعلىالقاعدةاإلنتاجيةالفلسطينية.


بنيةالنظامالضريبيوالتجاريالمنبثقمنبروتوكولباريس يفرضخسائرماليةمنخاللتسربإيراداتإلىإسرائيل

وفقدانالسيادةل تحصيلالضرائبوضماندقةالمعلوماتالضريبية.ويؤديذلكإلىتقليصالقاعدةالضريبية،وخفض
معدالت التحصيل في ظل ضغوط إضافية على التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال اإلنفاق للتصدي
لألزمات اإلنسانية واالقتصادية المتكررة .وتشير تقديرات و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطينية ( )4100إلى أن التكلفة

الممكنالذيلميتحصلعليه نظراألسبابلها
االقتصاديةالناجمةعناالحتالل(منحيثالناتج المحلياإلجمالي 
ُ

عالقة بممارسات وسياسات االحتالل) في عام  4101بلغت  9.9مليار دوالر أي حوالي  %14من الناتج المحلي
اإلجمالي.ولولمتُتَكبَّدتلكالخسارة،لكانت السجالتالماليةللسلطةالوطنيةالفلسطينية متوازنة،ولتوفرتلديهاموارد
كثيرةللتنمية.
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الدراسات األخرى حول التسرب المالي واألزمة المالية


فيدراسةقامبهااالتحاداألوروبيعام 0999قدر Dumasقيمةالتسربالمالينتيجةنظامالمقاصةالمتبعمابين

 90و  021مليون دوالر سنويا وذلك عن عام  ،0991وهذا يشكل ما نسبته  %4.2 -% 4.9من الناتج المحلي
اإلجماليالفلسطينيوهذااليشمل التسربالمالينتيجةتهريبالبضائعالتيتدخلالسوقالفلسطينيبدونسندإثبات
(ماس.)4104،4100،


وفيدراسةأخرىأكدالبنكالدوليانإعادةتصديرالبضائعللسوقالفلسطينيلهآثارسلبيةعلىالخزينةالفلسطينية
وكذلكعلىاألسعارفيالسوقالفلسطيني،وعلىأساستقديرالبنكالدولي ،فانثلثالوارداتمنإسرائيل واردات

غيرمباشرةومصنعةفيبلدانأخرى ،وقدقدرالتسربالمالينتيجةالعالقةالتجاريةوفقالنظامالمقاصةبحوالي000
مليوندوالرسنويا،أيمانسبته%0.4منالناتجالمحلياإلجمالي،وهذاأيضااليشملالتهريبWorld Bank, (.

.)2002

وضمندراساتمعهدماس،قدرتمنىالجوهري( )0992بانالتسربالماليالكليللخزينةالفلسطينيةلكلاألرض

الفلسطينيةالمحتلةيتراوحمابين 022- 049مليوندوالروهذامانسبته%2- 2منالناتجالمحلياإلجمالي،وذلك

بناءعلىتقدير ان% 91منالصادراتاإلسرائيليةإلىاألرضالفلسطينيةالمحتلةهيعبارةعنسلعغيرإسرائيلية

المنشأومعادتصديرها .وقدرالنقيب()0991حجمالخسائرالماليةبأكثرمن%02منالناتجالمحلياإلجماليوهذا
يشملكافةقنواتالتسربالماليالمذكورةسابقابمافيهاالتهريب.


وفيوثيقةصادرهعنو ازرةالماليةالفلسطينيةفيشهرمارس 0991قدرمتوسطالتسربالماليعنالفترة–0992

0991بحوالي002مليوندوالرسنوياوهذامايعادل%01منالناتجالمحلياإلجماليآنذاك،وقداستندهذاالتقدير
علىعدةفرضياتأهمهاان% 21منالوارداتالفلسطينية عبارةعنسلعغيرإسرائيليةالمنشأتستوردبشكلغير
مباشرمنإسرائيل  وانمعدلالجماركوضريبةالشراءحسبجدولالتعريفةالجمركيةيمثل%04منقيمةالواردات

(و ازرةالمالية الفلسطينية  .)0991،وفيتصريحاتلمسئولياإليراداتوالجماركفيو ازرةالمالية الفلسطينيةأكدبأن
الخسائرالفلسطينيةنتيجةاالستيرادمنإسرائيلبشكلغيرمباشرإضافةإلىالتهربالضريبيتتجاوزنسبة%01من

إيراداتالمقاصةالكلية.

8



وتشير دراسة لمصرف إسرائيل ( (Bank of Israel, 2010إلى ان الواردات الفلسطينية غير المباشرة المصدرة إلى
ةالتيبلِغعنكونها
ُ
األرضالفلسطينيةالمحتلةعبرالقطاعالتجارياإلسرائيليتمثلمااليقلعن%21منالتجار

صادرات للسلطةالوطنيةالفلسطينية منإسرائيل فيعام،4111وانهاتمثل%09بعداستبعادالبترولوالطاقة .وهذا
التقدير ليس المرة األولى الذي يصدره بنك إسرائيل فقد جاء تأكيدا لتقدير أصدره في عام  0911قبل أوسلو ،والذي

أشار فيه إلى ان البضائع غير إسرائيلية األصل من الصادرات اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية تتراوح من - 11

(%12النقيب .)0999،

8

تبعا لتصريحات في سنة  4104لكل من السيد يوسف الزمر رئيس مجلس إدارة اإليرادات العامة والسيد احمد الحلو مدير عام إدارة
الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.
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(أ) 

جدول  :2اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة – مؤشرات رئيسية


نموالناتجالمحلياإلجماليالحقيقي(فيالمائة) 
الناتجالمحلياإلجمالي(بماليينالدوالرات) 

الدخلالقومياإلجمالي(بماليينالدوالرات) 

إجماليالدخلالقوميالمتاح(بماليينالدوالرات) 

نصيبالفردمنالناتجالمحلياإلجمالي(بالدوالرات) 

نصيبالفردمنالدخلالقومياإلجمالي(بالدوالرات) 
النموالحقيقيفينصيبالفردمـنالدخلالقومي
اإلجمالي(فيالمائة) 

السكان والعمل

(أ)

عددالسكان(بالماليين) 
البطالة(فيالمائة)(ب) 

مجموعالعمالة(باآلالف) 

فيالقطاعالعام 

فيإسرائيلوالمستوطنات 

0222

0222

4114

4112

4112

4101

*4100

*4104

6.0

8.8

)(13.3

8.6

7.4

9.3

12.2

5.9

3 220

4 179

3 433

4 634

6 720

8 331

3 699

4 932

3 656

4 992

7 252

10 973 10 484 8 930

4 099

5 306

4 708

6 120

9 393

12 090 11 730 10 921

1 400

1 493

1 125

1 410

1 815

2 185

2 489

2 534

1 608

1 763

1 199

1 519

1 959

2 342

2 670

2 711

0.7

4.1

)(16.7

7.5

2.2

5.4

9.0

3.6

10 255 9 775

2.34

2.96

3.23

3.51

3.94

4.05

4.17

4.29

32.6

21.7

41.2

29.0

30.1

30.0

25.8

26.7

417

588

452

603

718

744

837

858

51

103

125

145

181

179

188

195

68

135

42

56

73

78

84

83

المالية العامة (في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)

اإليراداتصافيةمنالمتأخراتأوإيراداتالمقاصة
المحتجزة 
النفقاتالجارية 

مجموعاإلنفاق 

الرصيداإلجمالي-األساسالنقدي 

13.2

23.9

8.5

29.5

23.8

22.6

20.9

20.2

15.3

22.6

29.0

43.0

47.5

36.9

33.1

32.4

25.6

29.9

35.4

49.2

50.1

41.5

31.3

29.1

)(12.3

)(6.1

)(27.0

)(19.7

)(26.3

)(18.9

)(10.4

)(8.9

التجارة الخارجية

صافيالتحويالتالجارية(بماليينالدوالرات) 

صادراتالسلعوالخدمات(بماليينالدوالرات) 

الوارداتمنالسلعوالخدمات(بماليينالدوالرات) 
الميزانالتجاري(بماليينالدوالرات) 

400

374

1 052

1 128

2 141

1 991

1 246

1 116

499

684

380

613

905

1 152

1 510

 1 670

2 176

3 353

2 519

2 864

4 385

4 626

5 775

6 467

) (4 797) (4 266) (3 474)  (3 480)  (2 250) (2 139) (2 670) (1 677

الميزانالتجاري(فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي)  )(52.1

الميزانالتجاريمعإسرائيل(بماليينالدوالرات) 

الميزانالتجاريمعإسرائيل(فيالمائةمنالناتجالمحلي
اإلجمالي) 

تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمعإسرائيل/إجمالي
تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينية(فيالمائة)(ج) 
تجارةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمـعإسرائيل/إجمالي
التجارةاإلسرائيلية(فيالمائة)(ج) 

)(63.9

)(62.3

)(48.6

)(51.8

)(41.7

)(43.6

)(46.8

)(3 712) (3 203) (2 818) (2 558) (1 945) (886) (1 598) (922
)(28.6

)(38.2

)(25.8

)(42.0

)(38.1

)(33.8

)(32.8

)(36.2

92.3

68.6

53.5

82.7

73.9

77.5

68.8

67.3

4.3

3.7

1.8

2.5

2.9

2.8

2.7

2.9

المصادر:الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني،وو ازرةالماليةالفلسطينية،وصندوقالنقدالدولي،ومنظمةالعملالدولية،الجهازالمركزياإلسرائيلي
لإلحصاء .

*تقديراتأولية .

نظرالعدمقدرةالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيعلىالوصولإلىالقدسالشرقية،التشملالبياناتهذهالمدينة،باستثناءاألرقامالمتعلقةبالسكان .
(أ)  
(ب) يتضمن"التعريفالموسع"للبطالةالذيوضعتهمنظمةالعملالدوليةالعمالالمثبطين .

(ج) تشيربياناتالتجارةالفلسطينيةواإلسرائيليةإلىالسلع،والخدماتالمرتبطةوغيرالمرتبطةبعواملاإلنتاج .
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باء  -مصادر وأسباب ودوافع التسرب المالي


منالمهمالتأكيدعلىوجود مصادرأخرى عديدة للتسربالماليالفلسطينيليستموضوعهذاالبحث .فعلىسبيل

المثالالالحصرهناكتسربماليناجمعنحركةالمسافرينالفلسطينيينإلىاألردنعبرمعبرالكرامة،حيثبينت

أخرالتقديراتبأنحوالي2مليوندوالرسنوياتمثل خسارةالطرفالفلسطينيمنرسوممغادرةالمسافرينإلىاألردن
(بمعدل  9.2دوالر عن كل مسافر) عبر هذا المعبر عن عام  ،4100حيث تذهب هذه اإليرادات إلى الخزينة

اإلسرائيليةوالتحولإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينية(ماس .)4100،

 
وفيما يخص هذه الدراسة فكما سبق التوضيح ،يعزى السبب الرئيسي للتسرب المالي إلى طبيعة العالقة االقتصادية

باريس ونظام المقاصة وشروطها المقيدة ،ويمكن حصر أهم مصادر التسرب المالي
الناجمة عن بنية بروتوكول 
ودوافعهبمايلي :


 .0التسرب المالي الناجم عن آلية عمل جباية ضرائب الواردات في إطار االتحاد الجمركي


كماتبينسابقافانإيراداتمقاصةضريبةالقيمةالمضافةالمحولةإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينية محصورةفقطفي
فاتورةالمقاصةالمعترفبهاكسندإثباتحسببروتوكولباريساالقتصادي،إالانذلكاليعنيانالسلطةالوطنية
الفلسطينية تحصل على  كاملحقوقهاوفقالهذهالشروط،فقدتبينوجود الكثيرمنالنواقصوالمشاكلفيهذهاآللية
نتجتعنهاخسائركبيرةوضيا عكثيرمنإيراداتالضرائبالفلسطينية،ونجمتهذهالخسائرعنعدةأسبابأهمها
التهربوالتهريبالضريبيالذييتمثلفيمايلي :



عدمتسليمفواتيرالمقاصةلدوائرالضريبةالفلسطينية :وهذايمكناعتبارهنوعمن التهربالجمركيوالضريبي،

وهذهالحالةتشملالمشتريات الفلسطينية منإسرائيل حيث يتمدفعالضريبةاإلضافيةعليها للبائعاإلسرائيلي
الذي بدوره يدفعها للخزينة اإلسرائيلية  ولكنها ال تحول للخزينة الفلسطينية عن طريق المقاصة .وتقدر و ازرة
الماليةهذاالتهرببمايعادل 91مليونشيقلسنويا  -حوالي 01مليوندوالر (و ازرةالمالية -دائرةالمقاصة

المركزية  ،)4104،إالانتقديرو ازرةالماليةاقلبكثيرمماقدرهصندوقالنقدالدوليالذيأكداننسبةعدم
تسليمالفواتيرللشركاتالفلسطينيةتتراوحمابين%11- 01وذلكمنخاللاخذعينةلستةشركاتفلسطينية
كبيرةومتوسطةتعتمدفياستيرادهاعلىالسوقاإلسرائيلي،وقد كانمعدلعدمتسليمالفواتيرلهذهالعينةهو
،%21وهذايعنيأنهناكحجمكبيرمنالتسربالماليالمتعلقبالواردات الفلسطينيةمنالسوقاإلسرائيلي،
انظرجدولرقم.0
ومن الدوافع األساسية لعدم تسليم المستورد الفلسطيني لفواتير المقاصة واخفاء المشتريات هو إخفاء الحجم
الحقيقي للمبيعات وبالتالي التهرب من دفع ضريبة الدخل ،وهكذا تكون الخسارة مزدوجة للسلطة الوطنية
الفلسطينية  نظ ار لخسارة إيرادات البضائع المستوردة باإلضافة لخسارة إيرادات ضريبة الدخل وضريبة القيمة
المضافةالمحلية .وحسب بروتوكولباريس يسقطحق فلسطينفي المطالبةالمالية ألي فاتورةمقاصةتجاوزت
مدتهاستةشهور،بمعنىانهلوتمإدراجفاتورةبتاريخيزيدعنستةشهورفيجلسةالمقاصةالشهريةفان
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الجانباإلسرائيلياليعترفبالحقوقالماليةالمترتبة عليهاعلىالرغممناعترافهبكونهافاتورةسليمةلبضاعة
إسرائيلية .
جدول  :3عينة لشركات إسرائيلية أصدرت فواتير مقاصة لشركات فلسطينية خالل الفترة


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



من شركات إسرائيلي
 019

الشركات الفلسطينية
 014

4

 91

 24

5

 0119

 240

2

 12

2

2

 29

 01

1



عدد الفواتير الصادرة

عدد الفواتير المصرح عنها من

 21

 091

نسبة المصرح به
 %29
 %11
 %21
 %2
 %01
 %09

المصدر)4101(IMF:

التزويروالتالعبفيفواتيرالمقاصة :وهذايشملطباعةفواتيرمقاصةغيرأصلية(مزيفة)فيمطابعخاصة

وغيرمعتمدةمنقبلالجهاتالحكومية ،ومنثميتمتداولهابينالتجاروهذهبالطبعتسقطالمطالبةبهافي

جلسة المقاصة ،أضافه إلى  التالعب في قيمة البضاعة للتقليل من حجم الضريبة واالتجار بفواتير مقاصة
لصفقاتتجاريةوهميةوهذاالنوعاألخيرهواألكثرشيوعافيالقضاياالضريبية،حيثيتمبيعفواتيرالمقاصة
لصفقةوهميةلجهة إسرائيليةمقابلنسبةمئويةتتراوحمابين%1-0بهدفخصمقيمةالمدخالتالمدرجةفي
فواتيرالصفقاتالوهمية منضريبةالقيمةالمضافة  ،وبالتالييستفيدالتاجرالمشتريللفاتورةبرفعنسبةالربح

لديه الن خصم المدخالت يصبح كبي ار ويستفيد البائع بالحصول على سيولة نقدية دون إنتاج صفقة حقيقية،
وبالتالي تخسر الخزينة الفلسطينية جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة الن إسرائيل ال تدفع ضريبة هذه
الفواتير للسلطة الوطنية الفلسطينية وتصبح مسؤولية تحصيلها عبء على السلطة ،وقد بلغت خسائر السلطة
الوطنيةالفلسطينية ما يعادل 42مليونشيقل(حوالي 1مليوندوالر)  سنويانتيجةهذاالتالعب(.و ازرةالمالية
–دائرةالقضاياوالتدقيق .)4100



التهريب الضريبي والجمركي :وهو انتقال البضائع من السوق اإلسرائيلي والمستوطنات إلى السوق الفلسطيني
بدونسندإثباتوهذايؤديإلىضياعضريبةالشراءوضريبةالقيمةالمضافة ،وتشيرتقديراتبعضمسئولي
وخبراءو ازرةالماليةإلىانأكثرمن% 01منالسلعتدخلالسوقالفلسطينيبدونسندإثبات"فاتورةمقاصة"
بيةواسرائيل وانالتجارةبينالجانبينتتموفقا
ويعزىأسبابهذاالتهربإلىالحدودالمفتوحةبينالضفةالغر 
لشروطاالتحادالجمركي،وذلكعلىالرغممنانإسرائيلفرضتعلىالفلسطينيينإدخالالبضائعإلىالضفة
الغربية منأربعةنقاطعبور ،اليعترف بهاالجانبالفلسطيني كونهاليستعلى حدودعام،0991وانما
%منالوارداتالفلسطينيةمنإسرائيلأوعبر

يدخلمنبضائعمستوردةعبرهذهالنقاطاألربعةاليتعدى02
الموانئاإلسرائيلية( .)IMF،4104
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ويبينالجدولرقم2أهمأنواعالسلعالتييتمتهريبهامنالجانباإلسرائيليإلىالجانبالفلسطينيوفقالبياناتجهاز
الضابطةالجمركيةالفلسطيني  .ومنالجديربالمالحظةانجزءكبيرمن هذه السلعال تنتجأصالفيإسرائيل،فمثال
واألحذية وقطع غيار السيارات إضافة إلى جزء من السلع األخرى من مواد البناء
والمالبس 
أجهزة االتصال الخلوية 
والمشروباتوموادالتجميلأيضااليتمإنتاجهافيإسرائيل،وهذايدلعلىانهناكالكثيرمنالسلعالتيتدخلإلى
الجانبالفلسطينيغيرإسرائيليةالمنشأوتستوردبشكلغيرمباشروتدخلإلىالسوقالفلسطينيبشكلغيررسمي
عنطريقالتهريب .

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

معدل الجمارك

نوع السلعة

وضريبة الشراء

معدل الجمارك

وضريبة الشراء

موادغذائيةولحوم 

 %1

مالبسوأحذية 

 %04

موادبناء 

 %01

مشروباتوسكاكر 

 %12

سجائر 

 %421

قطعغيارسيارات 

 %2

أجهزةاتصالخلوية 

أدويةوموادتجميل 

 %02

 %04

المصدر-محاضرالضبطوالقضايا-جهازالضابطةالجمركيةالفلسطيني 

 .4التسرب الناجم عن االستيراد غير المباشر


االستيرادغيرالمباشريتمثلفيدخول بضائع  غيرإسرائيليةالمنشأإلىاألرضالفلسطينيةعلىأنهابضائعأنتجت

في إسرائيل ،أو تنطبق عليها شروط المنشأ اإلسرائيلي ،حيث يتم استيراد هذه البضائع إلى إسرائيل من قبل وسيط
إسرائيلي،وتدفععليها الجماركللخزينةاإلسرائيلية،ثميعاد تصديرهاللسوقالفلسطينيعلىكونهابضائعإسرائيلية
غيرخاضعةللجماركالفلسطينيةحسبنصوصبروتوكولباريس .وعليه تؤول  ضرائباالستيرادوالرسومالجمركية
المتحصلةمنهذهالوارداتإلىالخزينةاإلسرائيليةبدالمنالخزينةالفلسطينية،وهذاتعتبرأحدأهم مصادرالتسرب
الماليا لفلسطينيالناجمعنهذهالواردات.وحيثانهذاالتسربيمثلجزءاأساسيامناإليراداتالفلسطينيةالعامة،
فانالسلطةالوطنيةالفلسطينيةالتخسرفقطمواردهاالماليةالمتسربةبلاألهممنذلكهواآلثاراالقتصاديةالسلبية
الناجمةعنهذاالتسرب .


التجارة الفلسطينية منذ بداية "أوسلو" وحتى

واذا ما نظرنا إلى االستيراد غير المباشر لالقتصاد الفلسطيني نجد ان
الوقتالحاضرتتميز باعتماد الشركاتوالمستوردونوتجارالجملةوالمفرقالفلسطينيونعلىالتجاراإلسرائيليينالذين
يستوردونالبضائعمنكافةأنحاءالعالم،ليباع جزءمنهذهالبضائعفيالسوقاإلسرائيليوالجزءاألخريتمإعادة
تصديره للسوقالفلسطيني،بمعنى انالتجار اإلسرائيليينفي العادةيدرجونالواردات الفلسطينيةكجزءمنالواردات
إلى إسرائيل وليس إلى األرض الفلسطينية ،ويعزى السبب في حدوث هذه الحالة إلى ان بعض التجار الفلسطينيين
يحتاجونإلىكمياتصغيرةنسبيا منسلعمعينةفيتماستيرادهامنخاللتاجرإسرائيليباالتفاقمعهأوشراؤهامن
السوق اإلسرائيلي مباشرة وفي كل الحاالت يعتبر ذلك استيراد غير مباشر .يمكن حصر مكونات وأشكال االستيراد
غيرالمباشرفيالحاالتالتجاريةالتالية :
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االستيرادغيرالمباشربشكلكامل :وهذاماتمتوضيحهسابقا،بحيثتكونكاملالسلعة ومكوناتهـاتستوردإلى

السوق اإلسرائيل ي دون ان يتم تعديل أو تغيير على السلعة ،ومن ثم يتم إعادة بيعها في السوق الفلسطيني
بموجب فاتورة مقاصة ،وهنا يحدث التسرب المالي لكافة الضرائب الواجبة على السلعة ،وتؤول هذه الضرائب

إلىالخزينةاإلسرائيلية .


االستيرادغيرالمباشرالمقنع:في هذه الحالة  تكونمكوناتالسلعمستوردةمنالخارجبشكلكاملأوبشكل

جزئيإلىإسرائيل،ويتمإنتاجهذهالسلعبموادخامومدخالتإنتاجغيرإسرائيليةأوانيتمإجراءتعديالتأو
تجميع أو تعبئة على السلع لتأخذ شكلها النهائي في إسرائيل ويتم بيعها إلى السوق الفلسطيني بموجب فاتورة
مقاصة.معالعلمانهحسبقواعدالمنشأالعالميةفانهيجبإدخالقيمةمضافةعلىالسلعةمابين - %02
%21كحدأدنى حتىتكتسبالسلعةصفة المنشأولكن من الصعب علي الجانب الفلسطيني الحصول علي
وهكذا يحدث
معلومات تمكنه من معرفة نسبة القيمة المضافة اإلسرائيلية التي أضيفت على السلع المعدلة ،

يتسربالمالالفلسطيني،فضالعنانعمليةاإلنتاجواعادةالتصنيعوالعملالتكميلي(القيمةالمضافة)على
السلعةيؤديإلىتشغيلاأليديالعاملةاإلسرائيليةويساهمفي دفع عجلة االقتصاد اإلسرائيليواليساعدفي
خلقأي نمو أوفرص عمالةفي السوق الفلسطيني .




البضائعالتييقومالمستورداإلسرائيليباستيرادهاباالتفاقمعالتاجرالفلسطيني:وكماهومعروفانهاليوجد

سيطرة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر الفلسطينية وان االستيراد يتم عبر الموانئ اإلسرائيلية
وكذلكعمليةالتخليصالجمركيتتممنقبلالجماركاإلسرائيليةوالمخلصيناإلسرائيليين،وبالتالييكونمن

المكلف جدا لل تجار الفلسطينيين استيراد بضائع بكميات قليلة حسب الحاجة بموجب بيان جمركي مقصده
النهائي األرض الفلسطينية ،ولذلك عادة ما  يتم االستيراد من خالل االتفاق الباطني مع التجار اإلسرائيليين،
وبالتالي ينص البيان الجمركي علي ان مقصد البضائع النهائي هو السوق اإلسرائيلي ،وفي هذه الحالة يكون
للتاجر الفلسطيني جزء من صفقة استيراد اكبر ويتم تسليم البضاعة للتاجر الفلسطيني بموجب فاتورة مقاصة
تشت ملفقطعلى ضريبة القيمةالمضافةوالتشملضرائباالستيراد .أي ان هذهالحالة تنشأليتجنب التاجر

الفلسطيني تكاليف الشحن واالستيراد والعوائق غير الجمركية والتعقيدات اإلسرائيلية األمنية المفروضة على

البضائعالفلسطينية.



االستيراد غير المباشر عن طريق نقل الملكية – "أوتونوميا" :في هذه الحالة يقوم مستورد إسرائيلي باستيراد

البضاعة من الخارج بموجب بيان جمركي إسرائيلي إلى السوق اإلسرائيلي ،ثم يقوم التاجر اإلسرائيلي ببيع
البضاعة إلى التاجر الفلسطيني داخل الميناء اإلسرائيلي عن طريق تحويل أو نقل لملكية البضاعة والبيان
الجمركي إلى التاجر الفلسطيني ،وهذه العملية تتم قبل التخليص على البضاعة وذلك لتوفير الوقت وتجنب
التأخير والعوائق التجارية  ،ويكون موضح في البيان الجمركي المعدل ان المقصد النهائي لهذه البضائع هو
األرضالفلسطينية ويسمىبيانجمركي"اوتونوميا" .وفيهذهالحالةيتمتحويلضرائباالستيرادإلىالسلطة،
وبعدها يتم إصدار فاتورة مقاصة بعمولة وربح للتاجر اإلسرائيل ي والتي تحول أيضا للسلطة بموجب تفاهمات
جلسةالمقاصةبينالطرفين .إالانذلكيعنيانهناكخللفياإلحصاءاتوحجمالتجارةالخارجيةالنجزء
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من الصفقة يسجل ضمن التبادل التجاري اإلسرائيلي ،ومن جانب أخر يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر السلعة
للمستهلك الفلسطيني بسبب العمولة اإلضافية التي يتحصل عليها التاجر اإلسرائيلي .والنتيجة النهائية لهذه
الحالة حدوث خسائر اقتصادية بسبب ارتفاع تكلفة البضاعة أو تكاليف اإلنتاج الذي يتكبدها في النهاية
المستهلكالفلسطيني


والخالصة انه مها كان نوع أو  شكل االستيراد غير المباشر فانه يسبب تسرب مالي وخسارة اقتصادية في جميع
الحاالت .أنعدمحصولالسلطةالوطنيةالفلسطينية علىاإليرادات العامةمن هذااالستيراديزيدمنوطأةأعباءها
المالية ويقلل من حيز السياسات المالية المتاح لصانع القرار ،هذا باإلضافة إلى ان ضياع هذه الموارد يعد خسارة
لالقتصادنظراألنهاكانباإلمكان  انتحقنفياالقتصادالوطنيهذهالمواردالماليةالمتسربةفتزيدمنالدخلالمتاح
ومنقدرةاالقتصادعلىخلقفرصعملجديدة .


 .5أسباب ودوافع لجوء التجار الفلسطينيين لالستيراد غير المباشر


والبنية التحتية :منذ احتالل الضفة الغربية
عدم السيطرة على الموارد الفلسطينية  وضعف القاعدة اإلنتاجية 
سيطرةالشعبوصانع
وقطاعغزة في عام،0991اتجه النشاطاالقتصاديالفلسطينيفيمسارخارجعن 

القرار الفلسطينيووقعتحتسيطرةاالحتاللوأغراضهوسياساتهاألمرالذي أدى إلي إضعافالقاعدةاإلنتاجية
واالقتصادية من خالل التحكم بالموارد المائية والطاقة ،وشبكة الطرق ،ومصادرة األراضي ،والتوسع في بناء
ائبمنالسكانوعدمإنفاقهاعلىالخدماتاإلنتاجيةوالمرافقالعامة .وهذاأدى

المستوطنات،وتحصيلالضر

إلى تدمير وتشويه ال بنية تحتية بشكل شبه كامل وتم تحويل السكان الفلسطينيين إلى مستهلكين للبضائع
المستوردةالتيتأتيمعظمهامن إسرائيل.وبعدتوقيع اتفاقية أوسلووبروتوكولباريسلمتتعاملإسرائيلعلى
انهناكتغييرومرحلةجديدة ولمتطبقبنوداالتفاقاالقتصاديفعلياعلىارضالواقع.وبالتاليلميكنهناك
تغييركاففيالعالقةالتيأرساهااالحتالل ولمتخفحدةالتبعيةلالقتصاداإلسرائيلي.كلهذاأدىلمزيدمن
اإلضعاف لقدرة الفلسطينيين على إنتاج البضائع الالزمة الحتياجاتهم  ،ومازالت تأسيس كثير من المصانع
والمزارع بحاجة إلى ترخيص وموافقة (صعب الحصول عليها) من قبل سلطات االحتالل حتى هذا اليوم
(باألخصفيأراضي المنطقة"ج")،وبالتالي أصبحمن األسهل التاجرالفلسطينيإحضارالبضاعةبواسطة
مكالمةتلفونيةمنالسوقاإلس ارئيليبغضالنظرعنمنشأالبضاعةهلهوإسرائيليأمغيرإسرائيلي .



العالقاتالتجاريةبينالتجارالفلسطينيينواإلسرائيليين :نجمتهذهالعالقاتالتجاريةمنتراكمسنواتطويلة

للسياساتاإلسرائيليةوأوجدتنوع معين منالعالقاتالتجاريةالمشتركة ،منأهمهاعقود التشغيل منالباطن،
حيث أن هناك الكثير من أصحاب المشاغل والمصانع الفلسطينية يعملون من الباطن لصالح مؤسسات
إسرائيلية ،فتقوم تلك المشاغل والمصانع بإنتاج السلع على إنها إسرائيلية  ومطابقة لشروط المنتج اإلسرائيلي.
وهذا التراكم من العالقات التجارية ال يمكن فكفكته بين ل يلة وضحاها ،وبخاصة في ظل عدم وجود سياسات
اقتصاديةوتجاريةفلسطينيةبديلةلتعوضعنكسرهذهالحلقة،لذلككانالبدمناستمراراستيراد البضائع
والموادالخاملهذهاألعمالالباطنية.فعلىسبيلالمثاليوجدأكثرمن21مشغلخياطةفيمنطقةجنينتعمل
في مجال إنتاج الملب وسات لصالح شركات إسرائيلية ،أيضا ي وجد عدد كبير من مصانع األحذية في مدينة
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الخليلتعملبنفسالطريقة،وبالتالييتمتزويدالموادالخاملهذهالصناعاتمنقبلالشركاتاإلسرائيليةوغالبا
ماتكونمستلزماتاإلنتاجاألقمشةوالجلودوالموادالمطاطيةمستوردةمنبلدثالثغيرإسرائيل(و ازرةالمالية-
دائرةالجماركوالمكوس -مديريةالمقاصةالمركزية .)4100،



القيود الجمركية التي وضعتها إسرائيل  :ومن أهمها التعريفة الجمركية ألمرتفعه وضريبة الشراء على البضائع
المستوردة ،األمر الذي يؤدي بالتاجر الفلسطيني االستيراد مباشرة من السوق اإلسرائيلي ليتجنب دفع الرسوم

الجمركيةوكذلكتقليلتكاليفالشحنوالتخليصوالنقلوالتخزين .



القيودوالعوائقعلىاالستيرادالمباشر:وهذهالقيودعديدةومتجددةومتغيرةومعظمهاغيرجمركي .فهناكقيود
أمنية،وصحية،مواصفاتومقاييس ،وقيودعلىالكمية ،ومنعاستيرادبعضالسلعالزراعيةوالصحيةوالمبيدات

الحشرية وغيرها .ذلك باإل ضافة إلى التمييز في الموانئ اإلسرائيلية ما بين بضائع متجهة للسوق الفلسطيني
وبضائعللسوقاإلسرائيليفيما يتعلق بالتفتيشوتأخيرالبضائعوالفحص .أضفإلىذلكعدماعترافإسرائيل
بالمخلصين الجمركيين الفلسطينيين  ،وتقليص دورهم لمجرد مراسلون للمخلصين اإلسرائيليين .وكذلك ال يسمح
للمستوردين والمخلصين وموظفو الجمارك الفلسطينيين بدخول الموانئ اإلسرائيلية .وكل ذلك أدى إلى احتكار

الجانباإلسرائيليللمعلوماتوعدمتوفرهاللفلسطينيين .



االتفاقياتاالقتصاديةالمبرمة :جميعاالتفاقياتحددتأنواعالسلعالمتبادلةمنخاللقوائمسلعيةمحددةيمكن

استيرادها .باإلضافةإلىتحديدالدولالتييمكناالستيرادمنهامثلماجاءتحديدهللدولالعربيةفيبروتوكول
باريسوالقوائمالسلعيةالملحقةبه.كلذلككانلهاثرسلبيعلىالتجارةالفلسطينيةودفعهاإلىاالستيرادغير
المباشرواالعتمادعلىالسوقاإلسرائيليفيلالستيراد .بمعنىأنهذهاالتفاقياتلمتسمحللتاجرالفلسطيني
باالستيرادبحريةكاملة من السوق العالمي بسببأنالقوائمالسلعيةغيركافيةوالتلبيكافةاحتياجاتالسوق
الفلسطيني،وأصبح  مناألسهلعلىالتاجرالفلسطينياستيرادكافةأنواعالسلعمنالسوقاإلسرائيليالمجاور
والمفتوحمن غير تعقيد.




العقبات اإلجرائيةواإلدارية:وهذهتتمثلفيإجراءاتاالستيراد التي يوجهها التاجرالفلسطينيللحصولعلى
أذن ورخصة استيراد مع الحاجة إلى تجديدهما بشكل دوري ،وأحيانا ينتظر التاجر الفلسطيني عدة أسابيع

للحصول على أذن االستيراد من الجهات اإلسرائيلية ،إضافة إلى عقبات تتعلق بمواعيد فتح المعابر ودخولها
وعددساعاتالدواماليوميعليها وبخاصةللسلعالقادمةمنأوعبراألردن.وكذلكهناكاإلجراءاتالجمركية
المتعلقة بالقيمةوالتث مينالتيتخضعلهاالبضائعالفلسطينيةوالتيتمرضمنتعقيداتإداريةواجرائية عديدة،
مثلإجراءاتتعديلالبيانالجمركي ومايصاحبهامندفعرسوموغراماتإضافية،ودفعفرقإعادةالتقييموهذا
كلهفضالعنالتأخيرفيتطبيقوتنفيذهذهالق اررات.كلذلكيدفعالتاجرالفلسطينيإلىالتوجهلالستيرادمن

السوقاإلسرائيلي .
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خامساً  -تقدير التسرب المالي وآثاره االقتصادية



فيهذاالفصلسيتمتقدير حجم التسربالماليالناجمعناالستيرادغيرالمباشرواالستيرادالمباشر والتهريب ،وذلك
فيإطارالنظامالتجاريواالقتصاديالحالي(بروتوكول باريس)  .وكذلكسيتمتقديرتأثيرهذاالتسربعلىاقتصاد
األرض الفلسطينية المحتلة والعمالة الفلسطينية  .وتعتمد منهجية هذا التقدير على حجم التبادل السلعي المرصود

إحصائيا بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي ،إضافة إلى تقدير حجم التسرب المالي الناتج عن التهريب
الجمركيللسلعالمتدفقةإلىالسوقالفلسطينيبشكلغيرقانوني.وتستندمنهجيةالتقديرعلىأساسماهومرصود
إحصائياوغيرالمرصودإحصائياوذلككمابالي :

ألف  -التسرب المالي من االستيراد المسجل كواردات من السوق اإلسرائيلي


لتقدير هذا الجزء من التسرب المالي تم االعتماد على اإلحصاءات الرسمية من الجهاز المركزي  لإلحصاء
الفلسطيني،حيثتمحصركافةالوارداتالفلسطينيةمنإسرائيل علىمستوىثمانخانات ( )8 digitsوفقاللنظام
اإلحصائيالدوليالمنسق( )Harmonized Systemلعامي4101و.4100وتمتطبيقجدولالتعريفةاإلسرائيلي
المعمولبهحسببروتوكولباريسلمعرفةالرسوم الجمركية  وضريبةالشراءعليكلسلعة  مستوردة  منالجانب
اإلسرائيليعلىحده ،وتماستبعادكافة  السلع  المستوردةوالتيالتخضع  لرسوم  الجمركيةأو ضريبةشراء من
قائمة االحتساب  ،كماتم استبعاد  ضريبة  القيمة المضافة لهذه السلع على اعتبار أنها تحصل  بموجب  فواتير
المقاصة .
وكماتمتوضيحهسابقافانضريبةالشراءتفرضعلىالسلعالمحليةوالمستوردةعلىحدسواء،وهذايعنيانالسلع
المنتجة في إسرائيل تخضع أيضا لضريبة الشراء حسب جدول التعريفة اإلسرائيلي ،لذلك تم التغاضي عن منشأ
البضاعةللسلعالخاضعةلضريبةالشراءسواءكانتإسرائيليةأومستوردة.وعليهفالمنهجيةالمتبعةألغراضاحتساب
العوائدمنضريبة الشراءلمتركزعلىمنشأالسلع المستوردة بلركزتفقطعليأنكاننوع/صنفالسلعةخاضع
للضريبةأمال،وأنكانالمقصدالنهائيلالستخدامهوالسوقالفلسطيني ،وبالتالي يجبأنتؤولضرائبالشراءإلى
الخزينةالفلسطينية .
أمافيمايخصاحتسابالعوائدالجمركيةالمتعلقة بال وارداتغيرالمباشرةالتيأنتجتلدىطرفثالثولكنهادخلت
السوقالفلسطينيةكمالوكانتإسرائيليةالمنشأ ،فركزتمنهجيةالحسابعلىمنشأالبضاعة  .وقداتبعتالمنهجية
تقديراتمصرفإسرائيل()Bank of Israel, 2010والتيتشيرإلىانه ،بعداستبعادالبترولوالوقودوالطاقةمن
الصادرات إلى فلسطين كونها سلع مستوردة من قبل القطاع العام الفلسطيني وتحصل الضرائب عليها في الجلسة

الشهريةللمقاصة ،فأن%09مماتصدرهإسرائيلإلىالسوقالفلسطينيةيأتيمن قطاعالتجارةاإلسرائيلي.وعليهفقد
افترض التقدير ان  % 09من الواردات الفلسطينية من إسرائيل هي واردات غير مباشرة ويجب ان تؤول ضرائب
االستيرادوالجماركعليهاإلىالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبدلمنالخزينةاإلسرائيلية.ومنالجديربالذكرانهتمكذلك
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احتساب ضريبة القيمة المضافة على قيمة إيرادات الجمارك وضريبة الشراء فقط ،ولم يدخل في االحتساب ضريبة
القيمةالمضافةعلىالقيمةاألصليةلهذهالسلعكونهاتحصلبموجبفواتيرالمقاصة .

باء  -التسرب المالي من االستيراد "الغير مرصود إحصائيا"  -التهريب الجمركي


ويشمل هذا التسرب المالي كافة أنواع الضرائب والجمارك وضريبة  الشراء للسلع  التي يتم تهريبها من الجانب
اإلسرائيليإلىالسوق الفلسطينية بغضالنظرعنمنشأهذهالبضاعة ،كونهذهالسلعمهربةواليتمتحصيل  أي
نوع من اإليرادات منها وتدخل إلى األرض الفلسطينية المحتلة بدون وثائق رسمية  مثل البيان جمركي أو فاتورة
المقاصة ،وتعتمدآليةالتقديرفيهذهالحالةعلى تحديدنسبةالتهريبالجمركيمنخاللاإلحصاءاتوالمرصودمن
قبل جهاز الضابطة الجمركية  الفلسطيني ،إضافة إلى استقصاء رأي مباشر من المسئولين الفلسطينيين في و ازرة

المالية  :مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة ،ورئيس مجلس اإليرادات ،ورئيس جهاز الضابطة
الجمركية .


الواردات من
وقد أفاد المسئ ول ون في و ازرة المالية بأن نسبة التهريب الجمركي يتراوح ما بين  %02-42من حجم 

إسرائيل وذلكنظرالعدمالسيطرةعلى الحدودبينالجانبالفلسطينيفي الضفةالغربيةوالجانباإلسرائيلي،إضافة
التيتَُقسمإلىمناطق"أ"و"ب"و"ج" ،والتيتجعل قدرة
إلىالتقسيمةالجغرافية-السياسيةلألرضالفلسطينيةالمحتلةو 
السلطة الوطنية الفلسطينية على مكافحة التهريب في مناطق "ب" و"ج" شبه معدومة  .وقد أوضح مسئول الضابطة
الجمركيةبأنمكافحةالتهريبفيالمنطقة"ج"تتمخلسة وذلكلتفادياإليقافمنقبلالسلطاتاإلسرائيلية،بدعوى
عدموجودصالحيةلدخول المسئول ون الفلسطيني ونتلكالمناطق .وحسب تقديراتمسئولجهازالضابطةفانفعالية
مكافحةالتهريبفيالمنطقة "أ"يصلإلى،%11بينما في المنطقة "ب"يصلإلى،%11إما في مناطق "ج" فال
يتجاوز،%21وأننسبةالتهريبتتراوحمابين%21-01فياألرضالفلسطينيةالمحتلة .


وتشيرالبياناتالرسميةلجهازالضابطةالجمركيةبأنحجمالتهريبكبيرجدا،حيثتمتسجيل 00991حالةضبط
وبموجب محضر رسميما بين عامين  4100 -4119في كافة المناطق .وهذا مؤشرواضح على كبر حجم هذه
الظاهرة،وقدبلغتقيمةالسلعالمهربةوالتي تم ضبطها خاللالعامين 4101و 4100مايعادل 421مليوندوالر.
وتمتحصيلغراماتعلىهذه البضائعبمايعادل 9مليوندوالروانهذهالغراماتتراوحت مابين%2-%0من

قيمةالبضاعةالمضبوطة(معاألخذفياالعتبار انهذهاإلحصائياتالتشملكلمنالبضائعالمصادرةوالبضائع
التييتمإتالفهاوالبضائعالتيتحولملفاتهاإلىمكاتبالجماركوضريبةالقيمةالمضافةفيالمناطقاإلقليمية) .وال

تتوفرإحصائياتعنحجمضريبةالقيمةالمضافةالمحصلةمنهذهالمضبوطات،إالأنمحاضرالضبطلدىجهاز

الضابطةالجمركيةتبينبأنأكثرمن 0مليونكغمومايزيدعن 211ألفوحدةكمية(كرتونة ،عدد ،جهازوغير
ذلك من الوحدات اإلحصائية) تم ضبطها في  4101و(  4100جهاز الضابطة الجمركية ،محاضر ضبط البضائع
المهربة .)4100،4101،
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جيم  -نتائج تقدير التسرب المالي


 .1اإلحصاءات والمنهجية


يبين الجدولينرقم 2و  9المؤشراتواإلحصاءاتاألساسيةالتيتماالعتمادعليهافيتقديرالتسربالماليالمرصود
إحصائياوذلكمنخاللتحديدمايلي :

قيمة وعدد السلع المستوردة من السوق اإلسرائيلي بموجب فاتورة مقاصة سواء كانت واردات مباشرة أو غير



مباشرة،والتيبلغمتوسطهمافي4100- 4101حوالي4919مليوندوالرو0291صنف/سلعة.
قيمةوعددالسلعالخاضعةللرسومالجمركيةوضريبةالشراءحسبجدولالتعريفةالجمركياإلسرائيلي،والتي



بلغمتوسطهمافي4100-4101حوالي200مليوندوالروعددها220سلعة.


قيمة السلع المستوردة من قبل القطاع العام الفلسطيني (البترول والغاز الطبيعي والتبـغ والسجائر) والذي كان



قيمةالوارداتمخصوما منهاوارداتالقطاعالعاموالتيبلغمتوسطهافي4100- 4101حوالي4002مليون

متوسطهافي4100- 4101حوالي190مليوندوالر.
دوالر.



جدول  :2الواردات من إسرائيل حسب قيمة وعدد أصناف السلع الخاضعة لضرائب االستيراد وضريبة شراء
4101

4100

متوسط العامين

البيـــ ـان
الناتجالمحلياإلجمالي(مليوندوالر) 

 1000

 1199

 1221

قيمةالوارداتالسلعيةمنإسرائيل(مليوندوالر) 

 4110

 4901

 4919

عددالسلعالواردةمنإسرائيل(صنف/سلعة) 

 0209

 0914

 0291

قيمةالوارداتالسلعيةالكليةماعداوارداتالقطاعالعام(مليوندوالر)* 

 4001

 4002

 4002

قيمةوارداتالقطاعالعام(مليوندوالر) 

 121

 142

 190

قيمةالسلعالواردةمنإسرائيلالخاضعةلضرائباالستيراد(مليوندوالر)** 

 219

 209

 200

 241

 211

 220

عددالسلعالخاضعةلضرائباالستيراد(صنف/سلعة) 
المصدر:الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني.4100-4101:

* وارداتالقطاعالعام:سلعتستوردفقطمنقبلالسلطةالوطنيةالفلسطينيةواليتمالمتاجرةبهامنقبلالقطاعالخاصإالبعداستيرادها،وهيالبترول
والغازالطبيعي،ويضافلهاالتبغوالسجائر .

** قيمةوعددالسلعالخاضعةلضرائباالستيراد:هيتلكالسلعالتيتكونخاضعةأليمنالجماركأو ضريبةالشراءأوكليهمامعا،وتطبيقعليه
الرسومالجمركيةمنجدولالتعريفةالجمركيةاإلسرائيليالمطبقفياألرضالفلسطينيةومنخاللفحصكلسلعةعلىحدةوتحديد نسبةالجمارك



أوضريبةالشراءالخاضعةلها.أماعدد السلعفيحددحسبالنظامالمنسق()Harmonize Systemللتصنيفالدوليالموحد .
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والحتساب  التسربالماليوتطبيقالمعادالتالجمركيةعلىالسلعالخاضعةللجماركوضريبةالشراءوضريبةالقيمة
ضرائباالستيراد،معافتراض
المضافةتماستخداماإلحصاءاتلعامي4100-4100لحسابمتوسطالنسبالفعالةل 
انالوارداتمنإسرائيلالتستثنىمنضرائباالستيراد.ويمكنمالحظةمايليمنالجدولرقم :9

حوالي  %01.9من كل السلع المستوردة من إسرائيل ممكن ان تخضع لضرائب االستيراد (رسوم الجمركية



وضريبةالشراء)ماعداضريبةالقيمةالمضافةالتيتخضعلهاكافةالسلع.




معدل نسبة ضرائب االستيراد على السلع المستوردة من إسرائيل ويمكن ان تخضع للرسوم الجمركية وضريبة
الشراءوضريبة القيمةالمضافة يمكنأن يصل إلى %01منالقيمةالكلية لهذهالسلع،وذلكبقسمة متوسط
عامي 4100-4101لحصيلةضرائباالستيرادالمحسوبة( 092مليوندوالر) منجدولالتعريفةاإلسرائيلي
للسلعالمستوردةإلىالسوقالفلسطينيعلىقيمةهذهالسلع( 200مليوندوالر) .بمعنىانهلوتماستيرادهذه
السلعمنغيرإسرائيلسيكونمعدلالتحصيللضرائباالستيرادهو%01منقيمةالواردات .



فدح ِسبتمن
متوسطالنسبةالفعالةلضرائباالستيراد (التشملضريبةالقيمةالمضافة) تصلإلى  .%1.8و ُ

خاللقسمةالقيمة المحسوبة للجماركوضريبةالشراءمن السلعالمستوردةعلىقيمةاالستيرادما عدا واردات
القطاعالعام.وهذهالنسبةتفيدفياحتسابضرائباالستيرادعلىالسلعالمهربة .


اعتمادنسبة% 09منالبضائعالمستوردةللسوقالفلسطيني منإس ارئيل  علىانهاسلعغيرإسرائيليةالمنشأ
(واردات غير مباشرة)  حسب ما جاء في دراسة مصرف إسرائيل المذكورة سابقا .وهذا االستيراد المرصود
إحصائيايساعدفيمعرفةجزءكبيرمنحجمالتسربالماليللرسومالجمركيةلالستيرادمنالسوقاإلسرائيلي.



جدول  :1النسب الفعالة للضرائب على الواردات
البيـــ ـان
قيمةالوارداتالسلعيةمنإسرائيلالخاضعةلضرائباالستيراد(مليوندوالر) 
قيمةضرائباالستيرادعلىالوارداتالسلعيةمنإسرائيل(مليوندوالر) 
نسبةالسلعالخاضعةلضرائباالستيرادفياالستيرادالكلي 

4101

4100

متوسط العامين

 219

 209

 200

 001
 %01.9

 %01.9

 %01.9

 %9.4

 %9.9

 %9.2

نسبةضرائباالستيرادعلىالسلعالخاضعةلضرائباالستيراد* 

 %02.2

نسبةضرائباالستيرادعلىالوارداتالسلعيةالكليةماعداوارداتالقطاعالعام 

 %1.2

نسبةضرائباالستيرادعلىاالستيرادالكلي 

 049

 009

المصدر:تماحتسابهذهالنسبمنبياناتالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينيوجدولالتعريفةاإلسرائيلي .

 %01.1
 %9.4

 %09.9
 %1.1

* نسبةالضريبةهيمتوسطمرجحباألوزانالنسبية،وتماحتسابهاباستخدامكافةضرائباالستيرادحسبجدولالتعريفةالجمركيةاإلسرائيليالمطبقفي



فلسطين،وتطبيقهاعلىقيمةمااستوردمنإسرائيلمنكلسلعةخاضعةللضرائب .
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.4

التسرب المالي من الواردات الممكن رصدها إحصائيا

يبينالجدولرقم 1حجمالتسربالماليالمرصودإحصائياوالناجمعناالستيرادمنالسوقاإلسرائيليسواءكانهذا
االستيرادمباشرأوغيرمباشر.والحتساب التسربمنضريبةالشراءفقدتمالتغاضيعنالمنشأ،النالحقوقمالية
منهذهالضريبة يجبانتؤولللخزينةالفلسطينيةبغضالنظرعنمنشأأومكانإنتاجهذهالسلع.ويتضحانحجم
التسرب المالي نتيجة االستيراد من السوق اإلسرائيلي بدون التهريب بلغ متوسطه في  4100- 4101حوالي 002
مليون دوالر  ،وهذا يشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة الشراء .حيث ان متوسط التسرب عن
طريقاالستيرادغيرالمباشرحوالي 29مليوندوالر،والتسربالناتجعنعدماستالمالسلطةالوطنيةالفلسطينيةلكل
مامستحقاتها منحصيلةضرائبالشراءوالقيمةالمضافةكانفيحدود11مليوندوالر.

.5


التسرب المالي غير المرصود إحصائيا -الناجم عن التهريب

لتقديرالتسربالماليالناجمعنتهريبالسلعمنالسوقاإلسرائيليةافترضالتحليلانالتهريبالجمركيفيحدود
%42منقيمةالوارداتالسلعيةمنإسرائيل،وكذلكتمافتراضنسبةضرائباستيرادفعالةفيحدود(%1.1انظر
جدول)9علىالسلعالمهربة،وذلكباإلضافةإلِي% 09ضريبةقيمةمضافةتفرضعلىقيمةالسلعالمهربةوكذلك
علىقيمةضريبةالشراءالتييجبالتحصلعليهامنالسلعالمهربة.ويتضحمنالجدولرقم1انالمتوسطالسنوي

في 4100- 4101لحجمالتسربالماليالناجمعنالتهريب(للسلعالمهربةمنالسوقاإلسرائيليبغضالنظرعن
منشؤها)  يمكن تقديره في حدود   091مليون دوالر .ثلث هذا التسرب المالي راجع لضياع العوائد من ضرائب
االستيراد،والثلثاننتيجةضياعإيراداتضريبةالقيمةالمضافةالتيكانيمكنالتحصلعليهامنهذهالسلع.

.2


التسرب المالي الكلي

واالستيراد من السوق
يبين الجدول رقم  1النتائج اإلجمالية لحجم التسرب المالي الناتج من التهريب الجمركي 

اإلسرائيليبشقيهالمباشروغيرالمباشر .ويتضحأنالمتوسطالسنويلعامي4100-4101للتسربالماليالكليكان
فيحدود019مليوندوالر.وهذايمثلحوالي%0.9منالناتجالمحلياإلجماليوأكثرمن%01منكلاإليرادات
الضريبةالتيتجمعهاالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفيسنةكاملة.أيانهلواستطاعتالسلطةالوطنيةالفلسطينيةان
تتحصل على مخصصتها من هذه الضرائب  كاملة ،حتى في إطار بروتوكول باريس االقتصادي ،يمكن ان تزيد
إيراداتهاالضريبةبأكثرمن.% 01وكماسيتضحمنالنقاشفيالقسمالتاليانهلوأتيحتهذهالمواردالماليةلإلنفاق
العامسوفيكونلهااثرايجابيليسفقطعلىاألزمةالماليةالمزمنة،بلأيضاعلىالعمالةوالنمواالقتصاديككل .
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جدول  :7التسرب المالي الناجم عن االستيراد المباشر وغير المباشر وعن التهريب من السوق اإلسرائيلي
(مليون دوالر)

البيـــ ـان
-0القيمةالكليةلوارداتالسلعمنإسرائيل 

-4قيمةالسلعالمستوردةمنإسرائيلوالخاضعةلضرائباالستيراد 

4101

4100

متوسط العامين

4872.2

4.28.5

4.25..

526.2

506.0

التسرب المالي (الممكن رصده إحصائيا) من االستيراد المباشر وغير المباشر من إسرائيل*

-0قيمةالرسومالجمركيةللسلعالمستوردةمنإسرائيلوالخاضعةالجمارك 

004.7

044.5

007.6

24..

27.0

25.2

-2قيمةالرسومالجمركيةللوارداتاإلسرائيليةغيرالمباشرة(%09منصف )0

22..

-9قيمةضريبةالقيمةالمضافةالمحسوبةعلىضرائباالستيراد 

42.2

-2قيمةضريبةالشراءعلىالسلعالمستوردةوالخاضعةلضرائباالستيراد 

500.2

27.8
45.2

25..
42.2

 -7قيمة التسرب الناجم عن االستيراد من إسرائيل (صف )1 + 2 + 2

002.4

042.2

005.2

-8قيمةالسلعالمهربة(%45منصف)0

708.2

722.6

746.5

-02قيمةالتسربالناجمعنضريبةالقيمةالمضافة(%06منصف).+8

045.2

047..

046.5

قيمة التسرب المالي الكلي من االستيراد والتهريب من إسرائيل (صف  )00 + 7

298.5

312.9

305.7

التسرب المالي كنسبة من اإليرادات الضريبة الكلية

17.8%

16.4%

%1..1

التسرب المالي (غير المرصود إحصائيا) من التهريب من السوق اإلسرائيلي 

-.قيمةضرائباالستيرادعلىالسلعالمهربة(%8.8منصف**)8
 -11قيمة التسرب الناجم عن التهريب الجمركي (صف )11 + 9

التسرب المالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

62.4

188.3

3.6%

62.6

192.5

3.6%

62..

190.4

3.6%

* تماحتسابقيمالضرائبالمتسربةبكافةأنواعهابناءعلىالرسومالجمركيةوضريبةالشراءوضريبةالقيمةالمضافةلكلسلعةعلىحدة حسب
نسبةالرسمالمطبقة عليهافيجدولالتعريفةالجمركية .وذلكبضربنسبةالرسومبقيمةالسلعةالمستوردةباالعتمادعلىبياناتالوارداتمن
الجهاز المركزي لإلحصاءالفلسطيني .حيث بلغ عدد السلع المستوردة منإسرائيل والخاضعة لضرائب االستيراد  211سلعة وما قيمته 209

مليوندوالرأمريكي فيعام .4100كماتماعتمادنسبة%09لتقديرقيمةالرسومالجمركيةعلىالبضائعالمستوردةمنإسرائيل والخاضعة
للرسمالجمركيوذلكعلىاعتبارانهذهالنسبةتمثلالوارداتغيرالمباشرةمنإسرائيل .

**قيمةضرائبالسلعالمهربةمحسوبةعلىأساسنسبةالضريبةالفعالة(%1.1متوسطالعامين4101و،4100انظرجدولرقم.)9


دال – اآلثار االقتصادية للتسرب المالي  -الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة
تتجــاوزتكلفــةتســربالم ـواردالماليــةإلــىإس ـرائيلالقيمــةاالســميةلإلي ـراداتالمفقــودة.ولــوأنالم ـواردالماليــةالمفقــودةأُتيحــت

لتوســيعالحيــزالمــاليالمتــاح،لكــاناالقتصــادقــاد اًرعلــىتحقيــقنتــائجأفضــلفــيمجــالياإلنتــاجوالعمالــة.ولتقيــيموتقــدير
تكــاليفالتســربالض ـريبي،تــماســتخدامنمــوذجاألونكتــادلمحاكــاةاالقتصــادالكلــيالفلســطينيبهــدفتقيــيماألداءاالقتصــادي

ف ــيس ــياقس ــيناريوهاتبديل ــةتفت ــرضع ــدمح ــدوثالتس ــربوتحص ــيلالمـ ـواردالمسـ ـربةلتموي ــلالتح ــويالتلص ــالحالفقـ ـراء

أولتمويلبرنامجلتعزيزالصادرات .


وقدجرتمحاكاةالسيناريوهاتالثالثةالتالية(:أ)سيناريواألساس،الذييعكساألداءاالقتصـاديفـيظـلالظـروف

القائمةاستناداًإلىالبياناتالتاريخيةالفعلية،بمافيذلكالتسـربالضـريبي؛(ب)سـيناريوالتحويـل،الـذييسـتخدمأيضـاً
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البياناتالتاريخيةلكنهيفترضعـدمحـدوثتسـربضـريبيوبالتـاليحصـولزيـادةفـيإيـراداتالضـريبةبنسـبة%01تعـادل

قيمــةالم ـواردالمتس ـربةالتقديريــة،واســتخدامتلــكاإلي ـراداتلزيــادةاإلنفــاقعلــىالتحــويالت؛(ج)ســيناريوتعزيــزالصــادرات،
وهوسيناريومماثلللسيناريو(ب)،لكنهيفترضتخصيصالزيادةفياإليراداتلتعزيزالصادراتالفلسطينية .


ويبــينالجــدولرقــم1أنالحصــولعلــىاإلي ـراداتالمتس ـربةمــنشــأنهأنيوســعنطــاقالحيــزالمتــاحأمــامواضــعي

السياســاتالفلســطينيينفــيمجــالالسياســةالماليــةويعــززالقــدرةعلــىتحقيــقاالنتعــاشعــنطريــقالح ـوافزالض ـريبية.
وبينماينطويسيناريوالتحويالتعلىزيـادةفـيالنـاتجالمحلـياإلجمـاليالحقيقـيب412ماليـيندوالر(بـدوالراتعـام

،)4112أي،%0مقارن ًةبخطاألساسفـيعـام،4104فـإنسـيناريوتعزيـزالصـادراتينطـويعلـىزيـادةفـيالنـاتج
المحلــياإلجم ــاليبم ــاق ــدره411ملي ــوندوالر،أي.%2وفيم ــايتعل ــقب ــاألثرعل ــىالعمال ــة،ف ــإنس ــيناريوالتح ــويالت

وســيناريوتعزيــزالصــادراتكليهمــاينطــويعلــىزيــادةفــيالعمالــةتقــدرب0011فرصــةعمــلو9411فرصــةعمــل،علــى

التوالي،مقارن ًةبسيناريواألساس .


وتقدرالتكاليفالتيتتكبدهااألرضالفلسطينيةالمحتلـةنتيجـةمـايتسـربسـنوياًمـنإيـراداتضـريبيةإلـىإسـرائيلبمـا

يعـادل %01مــنمجمـوعاإليـراداتالضـريبية،تضـافإلــىذلـكخســارةتقــدربنسـبة%2مــنالنـاتجالمحلــياإلجمــالي
وبنح ــو01111فرصـــةعمـــل.ويب ــينالتحلي ــلأيضـ ـاًأنه ــذهالتكـ ـاليفتتض ــاعفم ــعم ــرورال ــزمنوعملي ــةالنم ــو
االقتصــادي،وأن ــهالب ــدم ــناتخ ــاذت ــدابيرلوق ــفالتس ــربالضـ ـريبيومعالج ــةمس ــألةع ــدمت ــوفرالمعلوم ــاتللجان ــب

الفلســطينيكم ــاه ــيمت ــوفرةللس ــلطاتاإلسـ ـرائيلية،باإلض ــافةإلــىت ــدابيرته ــدفإل ــىتوس ــيعنط ــاقت ــدخلالس ــلطات

الجمركيةالفلسطينية وماتقومبهمـنعمليـاتمراقبـة،واعـادةالنظـرفـيالترتيـبالمتعلـقبمقاصـةاإليـراداتالقـائمبـين

الجانبين .

ولكن يجبالتأكيد على ان التسرب المالي في هذه الدراسة يعتبر تقدير متواضع ومتحفظ للغاية ،حيث انه يتضمن فقط
مصادر التسرب المالي التي يمكن تحديدها وتقديرها .وذلك ألن هذا البحث لم يأخذ في الحسبان مجموع الخسائر
االقتصادية المتراكمة من خالل قنوات كثيرة أخرى للتسرب المالي ،والتي ال تشملها الدراسة ،ولكن ينبغي السعي لعمل
مزيد من الدراسات لتغطية كل مصادر التسرب المالي الفلسطيني .كذلك يجب اإلشارة إلى ان التكلفة االقتصادية
للتسرب المالي المقدر في هذه الدراسة تعتبر تكلفة متواضعة أيضاً نظ ارللتشوه الهيكلي لالقتصاد الفلسطيني وانكماش
قدرتهعلىخلقفرصعملذات
مضاعفهاالقتصادي(نتيجةالتضخمالمشوهللميلالحديلالستيراد)وبالتاليضعف 

إنتاجية مرتفعة .وذلك يرجع باألساس للسياسات التي رسخها االحتالل لعقود طويلة والتآكل الجبري والمتواصل في

القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية .األمر الذي يدفع االقتصاد إلى مزيد من االستيراد عند توفر موارد مالية أو اقتصادية
جديدة.
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جدول  :8التكلفة التقديرية لتسرب إيرادات الضريبة الفلسطينية على االقتصاد والعمالة
البيـــ ـان 
اإليرادات الضريبية والتسرب الضريبي (بماليين الدوالرات) 
مجموعاإليراداتالضريبية 

التسربالضريبي 

التسرب/اإليراداتالضريبية(نسبةمئوية) 

4101

4100

4104

1690.0

1905.0

1940.0

419.2

312.8

319.7

17.8

16.4

16.5

األثر على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (بماليين دوالرات عام  )4002

سيناريوخطاألساس 

سيناريوالتحويل 

األثر(بماليينالدوالرات) 

األثر(نسبةمئوية) 

سيناريوتعزيزالصادرات 

األثر(بماليينالدوالرات) 
األثر(نسبةمئوية) 

5754.4

6423.1

6763.4

5856.4

6570.5

6968.9

102.0

147.4

205.4

1.8

2.3

3.0

5903.4

6640.0

7041.9

148.9

216.9

278.5

2.6

3.4

4.1

األثر على العمالة (ألف وظيفة في السنة) 

سيناريوخطاألساس 

سيناريوالتحويل 

األثر-ألفوظيفة 
األثر-نسبةمئوية 

سيناريوتعزيزالصادرات 
األثر-ألفوظيفة 
األثر-نسبةمئوية 
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سادسا – الخالصة والتوصيات


شكلت االتفاقيات التجارية الثنائية بين فلسطين والدول األخرى حالة تفاؤل جديدة بخصوص االقتصاد الفلسطيني
وخاصة بعد توقيع "اتفاق أوسلو" وكان  من المفترض ان تعزز هذه االتفاقيات من اآلثار االيجابية لالقتصاد
الفلسطيني ،إال أن االتفاقية الثنائية األساسية "بروتوكول باريس االقتصادي" حدت من اآلثار االيجابية لالتفاقيات
اتحادجمركيمماأدىإلىخلق

الثنائيةاألخرىكونهامرتبطةبشكلمباشرمعاالقتصاداإلسرائيليفيإطار شبه 
اعدتجاريةسليمةتساعداالقتصادالفلسطينيعلى النمو .

واقعحالدونإرساءقو


ومثاال على هذا الواقع هو حالة االستيراد غير المباشر من السوق اإلسرائيلي لسلع غير إسرائيلية المنشأ وبالتالي
ضياعجزءهاممنالعوائدالجمركيةوالضريبيةعلىالخزينةالفلسطينية،باإلضافةإلىتزايدحالةالتهريبالجمركي
النعدامالسيطرةالفلسطينيةعلىالحدود ،ووجودمناطقمحتلةخارجسيطرةسلطةالحكمالفلسطيني.كلذلكفاقممن
صعوبة تحصيل اإليرادات وضياع جزء هام منها وأفقد السلطة الوطنية الفلسطينية القدرة على وضع سياسات مالية
وضريبةوتجاريةتنموية.األمرالذينتج عنه موازنةفلسطينيةمتخبطةومتقلبةوتعانيمنهشاشة وأزمةماليةمزمنة
معصعوبةفيالتخطيطالماليبسببعدماليقينوعدمضمانتحصيلاإليراداتالعامةبشكلمنتظموكامل .


وتعدالسياسةالماليةأحدأهماألدواتاالقتصاديةالتيتستخدمهاالحكوماتفيالتأثيرعلى العرضوالطلبالكلي،
وذلكمنخاللفرضالضرائبوكيفيةوضعسياساتضريبيةتتناسبمعالوضعاالقتصاديواألهداف الوطنية.وهذا
توزيع
األمر يتعلق بسياسة جباية اإليرادات وسياسات إنفاق هذه اإليرادات حسب بنود الموازنة العامة للتأثير على 
الدخل وتخصيصالمواردبمايخدماألهدافاالقتصادية .وتستعمل الحكومةهذهاألداةاالقتصاديةعنطريقتغيير

وزيادة العمالة ،وهذا بدوره يؤثر على سير الدورة
مستوى اإلنفاق واإليرادات للسعي نحو حفز النمو االقتصادي 

االقتصاديةومستوىالنشاطاالقتصادي .

وكماهوحال السلطةالوطنيةالفلسطينية  فانالمصدراألساسيلتمويلالخزينةهوالمساعداتالخارجيةوالضرائب
غيرالمباشرة،إالأناستخدامهذهاألداةاليتمبشكلطبيعيبسببإطاربروتوكولباريساالقتصاديالمقيدنتيجة
غيابالسيادةوعدم التحكمبمصادرهذهاإليرادات،باإلضافةإلىالقدرةالمحدودةعلىاالستدانةمنالبنوكالمحلية
والدوليةمععدموجودعملهفلسطينيهمستخدمهحتىاآلن .وعندالحديثعنالسياسةالماليةفيجانبالطلب،فإنها
تستخدمللتأثير على الطلبالكليوكيفيةإدارتهوتوجيههمنخاللإتباعسياسةتوسعيةبتخفيضالضرائبوزيادة

اإلنفاق الحكوميأوالسياساتاالنكماشيةبرفعمستوىالضرائبوتخفيض اإلنفاق الحكومي.وتستخدمهذهالسياسات
المتصاص ومواجهةالصدماتوالتقلباتالتييمربهااالقتصادمنخاللزيادةالطلبالكليأوتقليلهلمواجهةبعض
المشاكلاالقتصاديةمثلالتضخموالكسادوالبطالة المرتفعة ومعدالت النمو المنخفضة.ويمكنالقولهنابانالسلطة
الوطنيةالفلسطينية شبهعاجزةعنالتأثيرعلىهذاالطلببسببعدمتحكمهابأدواتالسياسةالماليةعلىالرغممن
القول القائل بانها تستطيع ان تتحكم بسياسات اإلنفاق ،إال ان سياسات اإلنفاق مرتبطة بشكل أساسي بحجم
المساعدات الخارجية وطبيعةومستوىاإليراداتالضريبيةوحجمالخدماتاالجتماعيةوالصحيةوالتعليميةوهذا يخلق
قيودوعدمقدرةعلىإتباعأيمنسياساتمالية تنموية  .
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وعليه ف ان قدرة الحكومة على استخدام السياسات المالية يعتمد بشكل أساسي على الحيز المتاح لها ومدى المرونة
المتوفرة لالنتقال من أداة إلى  أخرى بشكل سلس وعلى مدى استقرار النظام المالي وديمومته في ظل استقرار
اقتصادي،فزيادةاإليراداتيؤديإلى إيجادمساحةاكبرالستخدامالسياسةالماليةفيمجالاإلنفاقالحكوميوتحفيز
جانب العرض والطلب ( ،)Heller,2005إال ان السلطة الوطنية الفلسطينية عانت بشكل أساسي من سياسات
االحتاللعلي مدىأربعةعقودأدتإلىالحدمنإمكانيةاستخدامالسياسةالمالية  .وكذلكعانت،كماتوضحهذه

الدراسة  ،من التسرب المالي الذي افقد الخزينة جزء هام من مواردها وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ سياسات مالية
تستجيبالحتياجاتاالقتصادالفلسطيني .


وهناك حاجة ملحة لبدء العمل إلحداث تغيير جوهري في النظام التجاري الفلسطيني والمنبثق من بروتوكول باريس
االقتصاديالمنتهيةمدته منذ عام ،0999والذيدامقرابة العقدين دونأنيتيح لالقتصادالفلسطينيتحقيق أيتقدم
ملموسومستدام،بلفيالواقعحددوحجمقدرةاالقتصادالتنموية.وذلكيرجعبشكلأساسيلعدمالتزامإسرائيلبتنفيذ
بنوده،باإلضافةإلى القصورالموجودفينصوصهحولالسياساتالتجاريةوالضريبيةوالنقدية.ذلكالتغييرالمنشود
يجبأنيشتملعلىحقالسلطةالوطنيةالفلسطينية  ممارسةقرارهاالسياديفيكافةالنواحياالقتصاديةوالتجارية
والماليةوالضريبة .

وأيضا هناكحاجةملحةلالتفاقعلىترتيباتتجاريةجديدةتشملالمعابروايجادمناطقجمركيةومخازن جمركية
داخل األرض الفلسطينية المحتلة مع السماح للطوا قم الجمركية الفلسطينية بالتواجد على المعابر الدولية والداخلية.

وكذلك الحاجة ملحة لتأمين حرية حركة السلع واألفراد دون قيود وتعطيل ،داخليا  ومع الدول المجاورة مثل األردن

ومصر ،وتطبيق اتفاقية معبر رفح مع مصر  ،وتسهيل التعامل في معبر الكرامة مع األردن ،مع تفعيل الممرات
التجاريةوالتسهيالتالتجاريةللسلعالمستوردةعبرالمنافذاإلسرائيلية .
إنالتسربالماليناجمعنالعديدمنالثغراتالتيترتبط ببنيةبروتوكولباريسمنجانب،ومنجانبأخرإلىعدم
وآلية المقاصة وتبادل
التزام إسرائيل  بتطبيق نصوص هذا االتفاق وبخاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة 
المعلومات  .فهناك تسرب ناجم عن عدم تسليم فواتير المقاصة لدوائر الضريبة الفلسطينية ،وتسرب أخر ناتج عن
التالعبوالتزويرفيهذهالفواتير،وأخرناجمعنالتهريبالجمركي،وتسربأخرناجمعناالستيرادغيرالمباشر
للسلع التي تدخل السوق الفلسطيني ويكون منشؤها بلد ثالث غير إسرائيل .وقد أدى ذلك لتسرب مالي ناتج عن
المباشروغيرالمباشر منالسوقاإلسرائيلية يزيدعن 001مليوندوالر فيسنة4100

التهريبالجمركيواالستيراد
،وهذايمثل%0.9منالناتجالمحلياإلجمالي ومايزيدعن %01مناإليراداتالضريبيةالكليةللسلطةالوطنية

الفلسطينية .وحتىيتمالحدمنظاهرةتسرباإليراداتالبدمنإعادةصياغةالعالقاتالتجاريةوالسياساتالضريبة
ضمنإطاريعملعلى :



التفاوض بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني لوضع آلية لتحويل وبأثر رجعي المبالغ المالية الفلسطينية التي
تسربتإلىالخزينةاإلسرائيليةفيالسنواتالسابقةمنذتأسيسالسلطةالوطنيةالفلسطينية.



تبادلالمعلوماتبشكلمنتظم ومنخاللآليةسلسةبينإسرائيل والسلطةالوطنيةالفلسطينية فيمايخصفواتير
المقاصة.
44



إلغاء الحداألقصى للفترةالزمنيةلفاتورةالمقاصةوالتيحددتببروتوكولباريسبمدةستةشهورفقط،حتى ال
يسقطحقالمطالبةبعدهذهالمدة.



تزودالسلطةالوطنيةالفلسطينية بقوائمالسلعوالشركاتالمنتجةفيإسرائيل والتيتخضعلضريبةالشراءوالزام
إسرائيلبالوفاءبالتزاماتهاالخاصةبتقاصضريبةالشراءحسبماجاءفي مذكرة"وايريفر– ."Wye River



إزالةالقيودوالعوائقغيرالجمركيةعنحركةالبضائعالفلسطينيةالمستوردةمنطرفثالثحتىيتمالحدمن
االستيرادغيرالمباشرعبروسطاءإسرائيليين.



السماح للتجار والمخلصين الفلسطينيين بالدخول إلى الموانئ اإلسرائيلية وممارسة التخليص على بضائعهم
ومتابعةاإلج ارءاتالجمركيةحسبمانصعليهبروتوكولباريساالقتصادي .



السماح للكوادر الجمركية الفلسطينية بالتواجد في المعابر اإلسرائيلية لمتابعة األعمال الجمركية للبضائع



وضعجدولتعريفةفلسطينيللبضائعالمستوردةمنطرفثالثبمايتناسبمعطبيعةاالقتصادالفلسطيني.مع

الفلسطينية.

ضمانتطبيقهذهالتعريفةفيإطارترتيباتجمركيةمثلإنشاءمناطقجمركيةخاصةفياألرضالفلسطينية
المحتلة،واستخدامنظامالترانزيتللبضائعالمستوردةعبرإسرائيل.


وضعبرامجشاملةللتوعيةالضريبةتركزعلىأهميةاالستيرادالمباشرلالقتصادالفلسطيني معتنويعمصادر
الواردات.






والتوجه إلى وضع سياسات  تجارية وضريبة تحفيزية لمستوردي المواد الخام والسلع الوسيطة بهدف إعادة بناء
ةالمنتِجالفلسطينيعلىاإلنتاجوالمنافسةواحالل السلع
القاعدةاإلنتاجيةالفلسطينية،األمرالذييعززمنقدر ُ
المستوردةبأخرىمنتجةمحليا.
تطوير األنظمة الجمركية الرقابية الفلسطيني ضمن أدوات رقابية متطورة وقادرة على التعامل مع كافة النظم
التجاريةوالجمركيةمنخاللاستخدامأحدثاألنظمةالمتبعةفيتقنيةالمعلوماتوالبرامجالجمركية.



وضع إستراتيجيةلتطويرالكادرالجمركيالفلسطينيوتطويرأنظمتهالتقنيةوزيادةتأهيله وتدريبه وتعزيزقدراته،
لمافيذلكمنأهميةقصوىفيعمليةالتحضيروالبناءللدولةالفلسطينيةوبخاصةانالجماركيعتبر جهاز
سياديوذوأهميةاستراتيجيهوسياسيةفضالعنأهميتهاالقتصاديةوالماليةواالجتماعيةواألمنية.
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مسيف،جميلمسيف(،)4110اثرضريبةالشراءالماليواالقتصاديعلىاإلنتاجالمحلي،دائرةالجمارك
والمكوس.

لتجارةالخارجيةالفلسطينيةالمصريةواقعهاوآفاقهاالمستقبلية،القدسوراماهلل:معهد
مسيف،جميلمسيف( ،)4111ا 
أبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني(ماس)،تموز .

و ازرةالماليةالفلسطينية،جهازالضابطةالجمركية.4100- 4101
و ازرةالماليةالفلسطينية(،)4104،4100دائرةالجماركوالمكوس،مديريةالمقاصةالمركزية .
و ازرةالماليةالفلسطينية(،)4100دائرةالقضاياوالتحقيق .
و ازرةالماليةالفلسطينية(،)4111مكتبوزيرالمالية .
و ازرةالماليةالفلسطينية(،)0991دائرةالتعريفةالجمركية.

وزارة االقتصاد الوطني ،السلطة الوطنية الفلسطينية ( ،)4100الخسائر االقتصادية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين ،أيلول/سبتمبر.
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