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 شكر وتقدير 

فلسطين،   ،أعده لألونكتاد السيد مسيف جميل مسيف، الباحث االقتصادي مستفيدة من بحثهذه الدراسة    األونكتاد  أمانةأعدت  
وتسعى هذه الدراسة الى إثراء النقاش   فلسطين.  –وبمساهمة من الدكتور طارق عاشور أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت 

 بشأن هذا الموضوع البحثي. 
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 تنفيذي  ملخص
 

)اتفاقية باريس االقتصادية( بين إسرائيل ومنظمة التحرير    كول باريس االقتصاديو على الرغم من التفاؤل المؤقت بعد توقيع بروت
الرئيسية القتصاد األرض الفلسطينية المحتلة هي التردي المستمر في معظم المؤشرات  اتن السمفإ  ، 1994الفلسطينية سنة 

وقد جاءت      ئيلي والتبعية له. واالعتماد على االقتصاد اإلسرا  ،العجز المالي والتجاري المزمنينإلى جانب  االقتصادية والتنموية،  
وإطار سياساتي ال يتناسب مع االقتصاد  ،عكسية بسبب سياسات اقتصادية إسرائيلية بروتوكول باريس االقتصادينتائج 

ومصفوفة من التدابير األمنية والعسكرية التي  ،د حركة تنقل البشر والبضائعيالفلسطيني، إضافة إلى سياسة اإلغالق وتقي
األمر الذي أدى إلى تراكم الخسائر االقتصادية التي يتكب دها الشعب الفلسطيني   ، على األرض الفلسطينية المحتلةت فرض قسرًا 

 تركز هذه الدراسة على الجانب المالي من هذه الخسائر. .  و من جراء االحتالل اإلسرائيلي
 

ر من عشر سنوات في عدد من الدراسات والتقارير،  وقد تناول األونكتاد ظاهرة التسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل منذ أكث
ونتج عن ذلك استرجاع السلطة الوطنية   ،األمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه الظاهرة

 الفلسطينية لبعض من مواردها المالية من إسرائيل بأثر رجعي.
 

من الضوء على أسباب وأبعاد خسارة المال العام   اً عليها، تلقي هذه الدراسة مزيدوفي إطار تحديث الجهود السابقة والبناء 
التي يتكبدها الشعب الفلسطيني   أن التكاليف المالية هي جزء من التكاليف االقتصادية اإلجماليةالدراسة وضح تو  ؛الفلسطيني

في ظل لتسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل ( ا 1الناجمة من عنصرين: ) بسبب االحتالل. وتتكون التكاليف المالية إلى
لسياسات والتدابير ا  كانت بسبب  هاإلى إسرائيل ولكن  بر سَ ( الخسائر المالية األخرى التي لم ت  2و )  بروتوكول باريس االقتصادي؛

المفقودة في عام   تقدير قيمة الموارد الماليةب كال العنصرينتبحث الدراسة في تكاليف . و االحتالل المطول من قبلالمفروضة 
 المصادر التي أمكن حصرها.تلك  ل 2015

 
 للتكلفة االقتصادية لالحتالل الراجع للخسائرتقدير المجموع التراكمي ل 2015استخدام تقديرات سنة  الدراسةحاول وكذلك ت

أثر ذلك على االقتصاد والعمالة في األرض الفلسطينية المحتلة، ثم تخلص  وذلك لتقيم ،2017– 2000المالية خالل الفترة 
 الدراسة إلى مجموعة من التوصيات للحد من مشكلة التسرب المالي والخسائر المالية. 

 
  1,66  بحوالي  2015عام  اللتكلفة المالية لالحتالل في  لومن المصادر التي أمكن حصرها في هذه الدراسة، ت قدر القيمة النقدية  

 مليون دوالر مجموع التسربات المالية إلى إسرائيل  473,4، منها  (اإلجمالي  المحلي  من الناتج  بالمئة  13,1)  دوالر أمريكي  مليار
يمثل موارد   ( من الناتج المحلي اإلجمالي بالمئة 9,47) مليار دوالر 1,2، والباقي (من الناتج المحلي اإلجمالي بالمئة 3,7)

 . نتيجة االحتالل ضائعة رى أخ مالية فلسطينية
 

.   2017-2000للفترة  األخرى  تم تقدير المجموع التراكمي للتسرب المالي والخسائر المالية ،2015سنة  وبناء على نسب
  5,6الفترة يصل إلى تلك  وخلصت الدراسة إلى أن القيمة النقدية للمجموع التراكمي للتسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل في 

  ما يقرب من المليار دوالر، وهي قيمة   وبإضافة  ،2017من الناتج المحلي اإلجمالي للعام    بالمئة  39يعادل    وهذا   ؛مليار دوالر
مليار دوالر.  وبالنسبة   6,6تزداد القيمة النقدية للتسرب المالي إلى    نفسها،لفترة  ل ة التراكمية المحتسبة على التسرب المالي  الفائد

  19,5قدرت بحوالي  فقد ،المتراكمة خالل الفترة نفسهاو  )تسرب وخسائر مالية أخرى( لالحتالل لتكلفة الماليةلللقيمة النقدية 
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. وبإضافة الفائدة المركبة التي  2017اإلجمالي لفلسطين في العام المحلي الناتج  منبالمئة  134ادل أي ما يع ؛مليار دوالر
القيمة النقدية للخسائر المالية الفلسطينية  فإنلى دفعها للتعويض عن الخسائر السنوية المحتسبة، إ يضطر الجانب الفلسطيني 

الناتج أضعاف    ةمن ثالث  رثأكأي    ؛مليار دوالر  47,7قدر بحوالي  ، ت  2017- 2000مكن حصرها خالل الفترة  أ  للمصادر التي
 . 2017للعام  الفلسطيني المحلي اإلجمالي

 
ة اعلى االقتصاد والعمالة، وباستخدام نموذج األونكتاد لالقتصاد الفلسطيني لمحاك لالحتالل المالية التكلفةوفيما يتعلق بآثار 

،  2017-2000وعدم وجود احتالل خالل الفترة  ،سيناريو يعكس الوضع المالي الفلسطيني في ظل سيادة مالية فلسطينية
خسائر الفلسطينية )سواء تسرب مالي أو أن التكلفة االقتصادية لالحتالل نتيجة ضياع المصادر المالية  إلىخلصت الدراسة 

الغير  يخسارة في الناتج المحلي اإلجمال سنة أساس( 2015 –مليار دوالر )أسعار حقيقية  36,6( ت قدر بحوالي مالية أخرى 
لف فرصة عمل  أ  111  وكذلك خسارة،  2017الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين للعام  بالمئة من قيمة    266يعادل    هذا  متحقق،

  9البطالة بمعدل  يخفض وهذا كان يمكن أن  مليون فرصة عمل خالل الفترة المذكورة، 2حوالي  ،في المتوسط ضافية سنوياً إ
 .بالمئة

 
يصوب األمور العالقة واألموال المتراكمة المستحقة للجانب الفلسطيني للتوصل إلى إطار    لتفاوضأوصت الدراسة با  ،وبناًء عليه

تفاصيل جميع المعلومات المتعلقة باألموال  بلجانب الفلسطيني االجانب اإلسرائيلي  خالله أن يمديمكن من و  ،وبأثر رجعي
نظام المقاصة المتعلق بحركة السلع بين السوقين، الفلسطيني واإلسرائيلي، من نظام تغيير بكما أوصت الدراسة  . المتراكمة

السماح لسلطة الجمارك الفلسطينية  المعلومات بشكل سريع وكامل ودقيق؛ وكذلكتبادل ببما يسمح  ،يدوي إلى نظام إلكتروني
بالتواجد على المعابر الحدودية للتخليص على البضائع المستوردة إلى األرض الفلسطينية المحتلة، أو التفاوض للوصول إلى  

مخازن بهدف التخليص عليها من الجمارك  مكن اتباعه لنقل وتخزين البضائع المستوردة إلى المناطق الفلسطينية فيينموذج 
)التي تفرضها الجمارك اإلسرائيلية لتخليص الواردات الفلسطينية من   وكما أوصت الدراسة بمراجعة رسوم المناولة  الفلسطينية.  

اردات )فلسطينية إجمالي الو مع  بما ينسجم مع مبدأ النسبة والتناسب من حيث نسبة الواردات الفلسطينية بالمقارنة    خالل إسرائيل(
 وإسرائيلية( التي تتعامل معها سلطة الجمارك اإلسرائيلية.
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والمبررات الخلفية .أوالً   

 

 مقدمة ألف. 
 

 المعاناة  وهذه هذا، يومنا وحتى 1967 عامال منذ يسرائيلاإل االحتالل سياسات من  المحتلة الفلسطينية األرض اقتصاد يعاني
)اتفاقية باريس  االقتصادي باريس بروتوكول توقيع من الرغم على المعاناة هذه تستمرو  .كافة االقتصادية الحياة مناحي تطال

 االقتصادية  السياسات  بسبب  لكن  .الفلسطينية  االقتصادية  األوضاع  تحسين  في  عليه  ليعو    كان  الذي  ،1994  عامالاالقتصادية(  
 بروتوكول باريس االقتصادي  نتائج  جاءت  ، المحتلة  األرض  اقتصاد  على  قسراً   فرضت    التي  والعسكرية  األمنية  والتدابير  ،يةسرائيلاإل

  كافة،  االقتصادية مؤشراتال  في المستمر التراجع في تتمثل الفلسطيني لالقتصاد الرئيسية السمة بقيت حيث المتوقع، عكس
  من أكثر مرور ومع  .له والتبعية يسرائيلاإل  االقتصاد لىع  واالعتماد ،الفلسطينية الوطنية السلطة  لدى المزمن المالي  والعجز
  على  قدرةال وعدم ،المتنوعة والطبيعية المائية موارده من باالستفادة الفلسطيني لالقتصاد السماح عدم مع ،الزمن من عقدين

 ،يسرائيلاإل االحتالل جراء الفلسطيني االقتصاد دهاتكب  ي التي التكلفة الماليةب االهتمام ازداد ، المالية لمواردل األمثل ستغاللاال
والمالية   االقتصادية السيادة فقدانعن  الناجمو  ،إسرائيل إلىوباألخص االهتمام بهذا الجزء من التكلفة المالية الذي يتسرب 

  ، 2014  عامال  ومنذ  السياق،  هذا   وفي     .إسرائيل  قبل   من  االقتصادي  باريس  لبروتوكول  والخاطئ  المنقوص  والتطبيق  ،الفلسطينية
 ،إسرائيل  مع  الحالية  التجارية  العالقة  عن  الناجم  المالي  والتسرب  الفلسطينية  المالية  الخسائر  موضوع  الدراسات  من  العديد  تناولت

 . 2014 عامال األونكتاد دراسة ،الدراسات هذه  رأس على وكان
 

 الجهود  استكمال  إطار  في  ،يةسرائيلاإل  التجارية  السياسات  عن  الناجم  الفلسطيني  المالي  التسرب  ةلمشك  إلى  الدراسة  هذه  تتطرق 
  ى ل إ جديدة قنوات تضيف أنها السابقة الدراسات عن  الدراسة هذه يميز وما  المالي. التسرب قيمة لتقدير وتحديثها، السابقة

 بالتهريب  المتعلقة  التقديرات  تحديث  خالل   من  ،سابقاً   عمله  تم  ما  على   تؤكد  نفسه  الوقت  وفي  الفلسطيني،  المالي  التسرب  مصادر
   أشمل.  ومنهجية  جديدة  معطيات  على  باالعتماد  وذلك  ،المباشر  غير  االستيراد  من  يراداتاإل  وتسرب  الضريبي  والتهرب  الجمركي

 ،اإلسرائيلي الحتاللل المالية التكلفة التي تعد جزءًا من األخرى  المالية الخسائر مفهوم على الضوء الدراسة هذه تلقي وكذلك
المالي  تسربال يعد حيث إسرائيل، إلى الفلسطيني العام المال تسرب من أوسع مفهوم وهو ولكنها ال تتسرب إلى إسرائيل،

  من التكلفة االقتصادية التي   اً تمثل جزء  ،بالتالي  ،لالحتالل، التي هي  الماليةلتكلفة  المكونين الرئيسين ل  ئر المالية األخرى والخسا
  ( التسرب المالي والخسائر المالية األخرى التكلفة المالية )  وبعد تقدير    .اإلسرائيلي  الحتالليتكبدها الشعب الفلسطيني من جراء ا

وعدم استفادة الخزانة   ،الناتجة عن هذه التكلفة اآلثار االقتصادية والتنموية واآلثار على العمالة الفلسطينية ميتقي تحاول الدراسة
كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات والتدخالت الممكنة التي من شأنها     ضائعة.الالفلسطينية من هذه الموارد المسربة أو  

 . المساعدة في حل هذه المشكلة
 

 واألهداف  هميةاألباء. 
 

 :من أهميتها الدراسة هذه تكتسب
 ة الفلسطيني العامة يراداتاإل تسرب عن الناجمةلتكلفة المالية لالحتالل ل رصده ممكن قدر كبرأل تفصيلي وتقدير رصد -

والخسائر المالية   التسرب أسباب تحديدو  ،وكذلك الناتجة عن خسائر مالية فلسطينية في ظل االحتالل ،إسرائيل إلى
 .ماوقنواتهاألخرى 



2 

 الدراسات هايلإ تتطرق  لم جديدة أبعاد تناولو  ،الموضوع هذا تناولت التي السابقة الدولية والتقارير الدراسات كافة مسح -
 .السابقة

 مفصل. بشكل المزمنة  تهحال وإثبات  ،المحتلة الفلسطينية األرض في الجمركي التهريب موضوع على الضوء إلقاء -

 وكذلك  االقتصادي،  باريس  بروتوكولل  والمنقوص  الخاطئ  التطبيق  جراء  من  وخسائرها  الفلسطينية  التجارة  من  جوانب  توثيق -
 الفلسطيني. لالقتصاد المقيدة التجارية داتهيتعق

 
 التالية:  األهداف لتحقيق الدراسة هذه تأتي ،المنطلق هذا ومن

 والتسرب المباشرة، الضرائب عن الناجم التسرب مثل السابقة اتالدراس في بحثت   لم التي المالية التسربات رصد .1
  عن  الناجمة والخسائر ،إسرائيل وغير إسرائيل من المستوردة للسلع السعرية القيمة تخفيضو  التالعب عن الناجم
 . إسرائيل لدى الفلسطينية الضرائب أموال  حجز

 .وتوثيقها إسرائيل إلى الفلسطيني المالي  التسرب عن شمولية وأكثر  دقة أكثر تقديرات إلى  الوصول .2

 بالوضع المتعلقة المستقبلية والمفاوضات المباحثات في يساعد قد ما ،المبرمة االتفاقياتو  دوليةال دراساتال مسح .3
 الفلسطيني. والتجاري  المالي

  على  إسرائيل إلى المالي التسرب تقدير تقييم وإعادة ،2014 العام إعدادها تم التي السابقة األونكتاد دراسة تحديث .4
 الجديدة.  المعطيات ضوء

  موارد  ضياع نتيجةالمالية الفلسطينية األخرى  الخسائر وبين ،إسرائيل إلى الفلسطيني المالي التسرب بين يزيالتم .5
 التكلفة المالية لالحتالل.كجزء من  ،ولكنها لم تتسرب إلى إسرائيل ،االحتالل جراء من فلسطينية مالية

وبالتالي الوصول إلى تقديرات للتكلفة المالية    ،الوصول إلى تقديرات عن الخسائر المالية الفلسطينية األخرى وتوثيقها  .6
 والخسائر المالية األخرى. ،من التسرب المالي التي تشمل كالً  ،للالحتال

 فلسطين. في  والعمالة االقتصاد على  وآثارها 2017 – 2000 الفترة في التراكمية الماليةالتكلفة  تقدير .7

  في  المساهمة بهدف ؛الفلسطينية للسلطة  الماليةو  التجارية اتالعالق في والخسارة الضعف ومكامن الثغرات رصد .8
 .الخارجي والعالم  إسرائيل مع التجارية العالقة لخيارات جديدة أسس وضع

 
 الدراسة  منهجيةجيم. 

 

 على:   الدراسة منهجية تعتمد
 .المحدثة والبيانات المعطيات إلى اً استناد وحسابها األرقام تقدير وإعادة   ،السابقة الدراسات مراجعة •

 . والخاص العام القطاعين من ومسؤولين خبراء مع مقابالت •

 .يةسرائيلواإل الفلسطينية اإلحصائية األجهزة من المنشورة الرسمية اإلحصاءات •

 للنظام وفقاً  خانات 8 مستوى  على وارداتال بيانات تحليل في التفصيلي المنهج على ،أساسي بشكل ،التقديرات اعتماد •
 .متوسطات التعريفة الجمركيةاستخدام  من بدالً  ،الخارجية للتجارة المنسق

 . مصدر كل معطيات بموجب الخسائر من نوع كل مصدر حسب المالية والتسربات للخسائر والحساب التقدير ليةآ باعات   •

والخسائر المالية   المالي التسرب تقدير موثوقية لضمان التقدير في  األدنى الحد اريختاو تحفظ في التقديرات ال توخي •
 .األخرى 
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 الدراسة  محدداتدال. 
 

  إلى   الفلسطيني  المالي  التسرب  التكلفة المالية التي تشمل  وهو  ؛لالحتالل  االقتصادية  لفةكالت  من  جزء  على  ركزت  الدراسة   هذه  إن
األخرى  الخسائر المالية وكذلك ،االقتصادي باريس روتوكولب يحددها التي االقتصادية السياسة إطار في اإلسرائيلية الخزانة

 تؤدي كثيرة اً وأسباب اً أمور  هناكأن  على التشديد يجب هناو  ،وإجراءاته االحتالل جراء منالتي تضيع على الخزانة الفلسطينية 
ى  ل إ الدراسة هذه طرق تت لن ،المثال سبيل فعلى  والدراسة، البحث من بمزيد تناولها يجب فلسطينية مالية وخسارة تسرب إلى

 :بالبحث والدراسة في المستقبلتناولها ، ولكن ينبغي التالية الموضوعات تفاصيل
 

 .إسرائيل مع الخدمات تجارة عن  الناجم  المالي والتسرب الخسائر -

 .االحتالل بها يتسبب التي الطبيعية الموارد استغالل على  القدرة ماعدان  من الناجمة  المالية الخسائر -

 الخسائر المالية الناجمة عن االستبعاد القسري القتصاد القدس الشرقية عن بقية اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة. -

 .والمستوطنات إسرائيل  في الفلسطينية لعمالة ا عن المستحقة المالية  الحقوق  تحصيل عدم  عن الناجمة  المالية الخسائر -

  حالة  مع تتناسب وصناعية وتجارية اقتصادية  سياسات بتنفيذ السماح عدم  عن الناجمة المباشرة غير المالية رالخسائ -
 . واحتياجاته فلسطينيال االقتصاد

 ."ج" ةمناطقال في الطبيعة الموارد استغاللو  باالستثمار الفلسطيني للشعب السماح عدم  عن الناجمة  المالية الخسائر -

  وهدم  ،واإلغالق ،والحصار ،العسكرية عملياتال مثل المختلفة لممارساته نتيجة االحتالل يسببها التي األخرى  الخسائر -
 األشجار. واقتالع ،المباني

 
 وتعريفات مفاهيم. هاء

 

 يلي: ما تعني التالية المصطلحات فان الدراسة، في ورد أينما

  وهذا   ي،سرائيلاإل  الحتاللا  بسبب الفلسطيني  الشعب  يتكبدها  التي  المالية  تكلفةال  من  جزء هو  :الفلسطيني  يالمال  تسربال -
 قنوات على  يةسرائيلاإل السيطرة بسبب ،إسرائيل إلى الفلسطينية الخزانة إيرادات من  المالي التسرب على فقط يركز الجزء

  يخصصه وما ،االقتصادي باريس توكولو بر  وشروط الفلسطيني، لالقتصاد المقيدة الحالية والظروف  الفلسطينية، التجارة
  االحتالل  سلطات قبل من  الواقع أرض على االتفاق من تنفيذه يتم لم وما الفلسطيني، لالقتصاد  ضيقة  هوامش من
  لحكومة ا  ىلإ  تردها  أن  إسرائيل  على  يجب  التي  الفلسطينية  المالية  الخسارة  من  النوع  هذا  على  الدراسة  وتركز   ي.سرائيلاإل

 .توكولو بر ال بموجب الفلسطينية

الضائعة التي كان من   والموارد المالية  اإليرادات وتمثل الخسائر المالية األخرى الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي: -
 المفترض أن تتحقق وتدخل الخزينة الفلسطينية إن لم يكن هنالك احتالل، ولكنها ال تتسرب إلى الخزينة اإلسرائيلية.

 االحتالل لوجود نظراً  عامة إيرادات من الفلسطيني الشعب يخسره ما كل تمثل :اإلسرائيلي المالية لالحتالل تكلفةال -
 الخسائر فقط شملت ال  لتكلفةا ههذ إن أي ؛الذكر ةسابق األخرى والخسائر المالية  المالي التسرب ذلك في بما واستمراره،

  سوء  أو تطبيق إطار  وفي  ،االحتالل وجود ظل  في  الفلسطيني القرار لصانع المتاح السياسات حيز ضيق عن الناتجة
 الءياست عن الناتجة مباشرةال وغير المباشرة المالية الخسائر كل أيضًا، ،تشمل بل ،االقتصادي باريس توكولو بر  تطبيق

  ، غزة  قطاع   علي  المفروض  والحصار   ،العسكرية  العمليات  عن   الناتجة   وتلك  الفلسطينية،  يراداتواإل  الموارد   على   االحتالل
 بمعنى .متعددةال حتاللاال سياسات من ذلك  وغير ،األشجار واقتالع ،المباني وهدم  ،الغربية الضفة  في اإلغالق وسياسة

 وحيز ،االحتالل ظروف تحت ةالحالي الفلسطينية العامة المالية حالة بين الفرق المالية لالحتالل  تكلفةال تمثل آخر،
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على  في ظل سيناريو يفترض السيادة الفلسطينية  الفلسطينية العامة المالية حالة  بينو  ،به  يسمح الذي الضيق السياسات
 . كل شئون المالية العامة

 .إسرائيل  عدا   العالم دول بقية :ثالث طرف -
 مباشر  بشكل  ثالث  طرف  من  ،الحدود الجمركية اإلسرائيلية  عبر  السيارات(،  )باستثناء  البضائع  استيراد  :المباشر  االستيراد -

 ، الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عن  نيابة  الواردات  هذه  على  ضرائبال   كل   إسرائيل  وتجبي   الفلسطيني.  الخاص   القطاع  قبل  من
 . إدارية  كرسوم بالمئة 3 خصم  بعد وذلك ، السلطة  إلى  الضرائب تلك إيراد تحول ثم

  يكون  الواقع في ولكن ،إسرائيل في منتجة أنها أساس على وتعامل تسجل بضائع استيراد هو :المباشر غير االستيراد -
 المنشأ  قواعد   مكون   نسبة  من   أقل   ليهاإ   أضيفت  التي   يةسرائيلاإل  التعديالت  نسبة  تكون   أو  ،يإسرائيل  غير  اً ثالث  اً طرف  منشؤها

  يبقى  وبالتالي ،(السلعة قيمة من المئة في 40 تتجاوز ال فيها يةسرائيلاإل المضافة  القيمة نسبة تكون  أن  وهي)  المعروفة
 بـتحويل إسرائيل تقوم ال ، ولكن  .إسرائيل غير أخرى  دولة  أي  ًا؛ثالث اً طرف الدولية  التجارة منظمة قوانين حسب منشؤها
 يةإسرائيل كانت لو كما معها للتعامل نظراً  الفلسطينية الوطنية  السلطة  إلى  الواردات  تلك على  االستيراد ضرائب إيرادات
 .المنشأ

 االستيراد  أو  ،ثالث  طرف  من  االستيراد  عمليات  نتيجة  تجبى  التي  الضريبية  يراداتاإل  هي  :المباشرة  غير  الضرائب  إيرادات -
  والجمارك  ،الشراء وضريبة ،المضافة القيمة ضريبة على ملتوتش ،المحلية االقتصادية األنشطة من أو ،إسرائيل من

 .على الجانبين المطبق يسرائيلاإل الجمركية فةيالتعر  جدول حسب أخرى  ورسوم ،والمكوس
 ثالث. طرف من المستوردة  البضائع تصاحب التي الرسمية  الوثيقة هو :جمركي بيان -
  السوق  من المباعة  أو ة المشترا  البضاعة  تفاصيل تثبت التي التجارية( )الفاتورة الرسمية الوثيقة هي :مقاصةال فاتورة -

 باريس بروتوكول ذلك على  نص كما ،السوقين بين المنقولة  البضائع مع مرفقة تكون  أن ويجب ،إليها أو ةيسرائيلاإل
 .الطرفين بين الضرائب تقاص عملية تتم أساسها  على  التيو  ،االقتصادي

 الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عن  نيابة  إسرائيل  تجبيها  التي  الفلسطينية  الواردات  على  الضرائب  إيرادات  هي  المقاصة:  إيرادات -
  االقتصادي. باريس لبروتوكول طبقاً  وذلك  المقاصة،   عملية خالل من شهر كل المالية لوزارة تحولها ثم

 :وتشمل ،الجمركي البيان بموجب ،ثالث طرف من المستوردة البضائع على المفروضة الضرائب هي :االستيراد ضرائب -
 حماية.  ضريبة ( 4)  . المضافة القيمة  ضريبة (3)  .الشراء ضريبة (2) .الجمركية الرسوم  (1)

 ، المستوردة  السلع   حالة   وفي  ، بالمئة  16  بنسبة  تجاري   تبادل  كل  على   تفرض  مباشرة  غير  ضريبة  : المضافة  القيمة   ضريبة -
 مع  ،الميناء  إلى  ةً واصل  المستوردة  البضاعة  تكلفة  إلى  إضافة   ،الشراء  وضريبة  الجمارك  رسم  قيمة  على  تطبيقها  يتم  ،أيضاً 

 (.CIF)  والتأمين  الشحن تكاليف إضافة 

يعتمد معدل الضريبة على طبيعة   : ضرائب غير مباشرة تفرضها إسرائيل على بعض البضائع. ضريبة الشراء  -
 .البضائع )السلع الفاخرة على سبيل المثال( وال يميز بين السلع المستوردة أو المصنعة محلياً 

على البضائع المستوردة من طرف ثالث، حسب   : الرسوم الجمركية المفروضة بنسب مئوية مختلفةالرسوم الجمركية -
 هيكل التعريفة اإلسرائيلية.

 وثيقة  بدون  الفلسطينية السوق  إلى  البضائع إدخال  هو :الفلسطينية الحالة في البضائع تهريب و  الجمركي  التهريب -
  من االستيراد حالة في جمركي وبيان ،إسرائيل من االستيراد حالة في مقاصة فاتورة هي الوثيقة وهذه ،للبضاعة مصاحبة

 ثالث. طرف
 تجارية  وثيقة  بموجب  الفلسطينية  للسوق   البضائع  إدخال  هو  الفلسطينية:  الحالة  في  الجمركي  التهرب  أو  الضريبي  التهرب -

  من  البضائع إدخال إلى إضافة  للبضاعة،  الحقيقية القيمة من  أقل بقيم أو  صحيحة، غير وبيانات معلومات على تحتوي 
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 للدوائر  تسليمها وعدم إخفاؤها يتم بل ،الفاتورة هذه عن التصريح يتم ال ولكن ،صحيحة مقاصة بفاتورة يسرائيلاإل السوق 
 المختصة.  الضريبية

  وفعاليات   سلوك  ينظم  مؤسسي  لنظام   اً وفق  ومترابطة  متناسقة  وأحكام   قواعد  مجموعة   يعني  الضريبي   النظام  :الضريبي  النظام -
  على  تفرض ونوعية كمية ضرائب مجموع من الضريبي الهيكل أو البناء ويتكون   واجتماعية. اقتصادية أهداف لتحقيق

 ضريبة فلكل المجتمع، أهداف لتحقيق وتصدير استيراد سلع  على أو ،والمهن القطاعات لمختلف االقتصادية األنشطة
 أم اً تملكي ،اً استهالكي أم اً إنتاجي  كانأ  سواء ؛االقتصادي النشاط  طبيعة عن   النظر بغض تحصيل،  وأسلوب ، ووعاء ،هدف
 المجتمع. شرائح مختلف على واالجتماعية االقتصادية آثارها ضريبة لكل أن كما ،اً تبادلي
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  باريس  بروتوكولل التجارية السياسات إطار بين العالقة .ثانياً 
 ومصادرها يراداتاإل هيكلو  االقتصادي

 
أعطى السلطة الوطنية الفلسطينية  الذي االقتصادي باريس ببروتوكول الفلسطيني والضريبية التجارية السياسات إطار ارتهن

 حيث  ،فقط  سنوات  خمس  مدتها  تكون   أن  المفترض  من  كان  انتقالية  فترة  خالل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كلالسيطرة على  
  العالقات  يخص فيما ليس الوطني، لالقتصاد الفلسطينية الوطنية السلطة إلدارة الرئيسي اإلطار االقتصادي البروتوكول شكل

 سياسات  وكذلك  إسرائيل،  مع  والتجارية  والنقدية  والمالية  االقتصادية  العالقات  يخص  فيما  أيضًا،  بل،  فحسب،  الخارجية  التجارية
 االقتصادي   باريس  بروتوكول  عن  الناجم   المتردي  القتصاديا   الوضع   تقييم  عن   بعيداً   والطاقة.   والمياه  والتأمين  والبنوك  االستيراد

  والضريبي المالي الجانب هو الدراسة هذه في يهمنا ما فإن ووصفه، تحليله في والتقارير الدراسات من كثير أسهبت الذي
  البروتوكول،  من  الثالثة المادة في  تحديدها  تم التي اإلسرائيلية والضريبية التجارية السياسات عن  والناجم االتفاق، بهذا المتعلق
 1الفرعية. وبنودها

 
  من بعض إلدارة 1948منذ عام  موجوداً  يكن لم حيزاً  ةالفلسطيني السلطة الوطنية منح االقتصادي االتفاق أن بالذكر، جدير

 الحق   مثل بها،  معترف  غير  كانت  حقوقاً   وأكد  عليها،  البناء  يمكن  كان  سابقة  وأرسى  والضريبية،  والتجارية  االقتصادية  الجوانب
  وتم    .1967  العام  منذ  مرة،  وألول  العربي،  العمق  مع  الفلسطينية  التجارية  العالقة   من  جزء  وإعادة  المباشرة،  الضرائب  فرض   في

  التجارية   السياسة  حسب  العربية  السوق   من  البترول(   الحديد،   )اإلسمنت،  السلع  لبعض  االستيراد  في  الحق  تعطي  بنصوص  ذلك
  نقد  سلطة إنشاء إلى إضافة الفلسطينية، التجارية السياسات إطار ضمن لتكون  سلعية قوائم ثالث تحديد وتم الفلسطينية،

 . وطنية عملة إصدار تشمل ال محددة بصالحيات المؤقتة للفترة المركزي  البنك مهام ببعض تقوم مستقلة، فلسطينية
 

  أو إهمال إلى  إضافة  األخرى، تلو مرة انتهاكه وجرى  ،)خمس سنوات( المؤقت الزمني أجله تجاوز كله  االتفاق ذلك  أن  إال
 الشق  بقاء إلى أدى الذي )أوسلو(، األم السياسي االتفاق تنفيذ في التعثر بسبب وذلك الحقوق، هذه من لكثير إسرائيل تجاهل

  ؛  2002 ،الجعفري  ؛2016 ،2015 ب،2014 ،أ2014 )األونكتاد، . هذا يومنا إلى حاله وعلى معاناته في االقتصادي
 (. 1993اتفاقية أوسلو، ؛ IMF 2016 ؛World Bank 2016  ؛2004مسيف 

 
  تناولت  التي عدة( وتقارير دراسات -األونكتاد ؛عدة دراسات - ماس ،1996 النقيب، ؛1995 )الجوهري، الدراسات تشير

  والحدود   بالمعابر  المتحكم  اإلسرائيلي  الطرف   لمصالح   وفقاً   يطبق  المتبع  الجمركي  االتحاد  أن   علىبروتوكول باريس االقتصادي  
 يومنا وحتى  2000 العام بعد ما السنوات خالل الفلسطيني لالقتصاد  حاد    تحجيم   إلى  أدى  الذي  األمر التجارية،  والسياسات

  البطالة،  معدالت وتزايد ومتعددة، متداخلة اقتصادية وتشوهات الفلسطينية، اإلنتاجية القاعدة تآكل  في تمث ل التراجع وهذا  هذا،
  الفلسطينية  الموازنة عجز من كبير جزء تمويل في المانحين على واالعتمادوعجز تجاري مستعص،  المالية، االستدامة وعدم

  ؛ 2013و  2012  الدولي  النقد  صندوق   تقارير  ؛2016-2010  من  األونكتاد،  عن  صادرة  مختلفة  لسنوات  سنوية  )تقارير  المزمن
 (. World Bank 2002, 2009 ؛2004 مسيف ؛2002 الجعفري 

 

 
 : "تسرب اإليرادات المالية الفلسطينية إلى إسرائيل في ظل بروتوكول باريس االقتصادي".أ(2014) ونكتاد  للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى دراسة األ  1
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 سطينيةلالفلسطيني والواردات الف الضريبي النظام على االقتصادي باريس بروتوكول تأثير
 

 سيتطرق  اإليرادات، مصادر واختيار توزيع وآلية والمالية، التجارية والعالقات االقتصادي، باريس بروتوكول ترتيبات لتوضيح
  على  الشراء وضريبة الجمارك نسب تتوزع وكيف ومكوناته، ونشأته، فلسطين، في المتبع الضريبي النظام إلى التالي الجزء
 الفلسطينية. المالية والتسربات  الخسائر  مشكلة أبعاد على للتعرف تمهيداً  وذلك المستوردة، السلع

 
 الفلسطيني والجمركي الضريبي النظام .1

 

 غير بالضرائب متعلق الدراسة هذه  عليه تركز الذي الجزء ولكن   الوالدة حديث نظام الفلسطيني والجمركي الضريبي النظام
 باريس بروتوكول توقيع مع الفلسطينية الوطنية السلطة قبل من  رسمي بشكل واعتمد إسرائيل، قبل من فرضه  تم الذي المباشرة

 نسب  في  مستقلة  سياسة  رسم  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة حق  على  االتفاق  مواد  نصت  حيث  ،1994  العام  في  االقتصادي
بروتوكول باريس  في مادة من أكثر عليها نصت المباشرة غير الضرائب بينما والشركات، واألفراد واألمالك الدخل ضريبة

عدد   باستثناء إسرائيل، في المطبقة والجمركية الضريبية والسياسات والقوانين األنظمة مع متماثلة تكون  أن  على  االقتصادي
 . 2وأ 1أ السلع  بقوائم محدود من السلع 

 

  المباشرة. غير والضرائب المباشرة، الضرائب وهما الضرائب؛ من أساسيين نوعين من والضريبي التجاري  النظام تشكل وبهذا،
 تحقق  على  بناء  الضريبي  الوعاء   على  تفرض  التي  الضرائب  بأنها  وتعرف  األمالك،  وضريبة  الدخل   ضريبة  على  تشتمل  األولى
 فيها فتفرض الثانية، أما  .واألراضي األبنية مثل العقارات امتالك حيث من أو للمؤسسة، أو للشركة، أو للفرد، سواء الدخل؛

 وتشتمل  سلعي،  تجاري   أم  خدمي  طابع  ذات  أكانت  سواء  كافة؛  بأنواعها  االقتصادية  األنشطة  على  مباشر،  غير  بشكل  الضرائب،
  أخرى  إلزامية ودفعات العامة، والجمارك والسجائر، المحروقات، مكوس ومنها الشراء؛ ضريبة المضافة، القيمة ضريبة على:

 األخرى. السلع وبعض الزراعية بالسلع  خاصة
 

  االقتصادي   النظام  تطور  مدى  على   تدل  التي   االقتصادية  المؤشرات  أحد   العامة  اإليرادات  في  الضرائب  نوع  مساهمة  نسبة  وتعتبر
 في العكس يحصل بينما ،المباشرة الضرائب على الخزينة تمويل في أساسي، بشكل تعتمد، المتقدمة الدول فإن دولة. كل في

 المباشرة غير الضرائب من  اإليرادات فإن فلسطين، وفي  المباشرة. غير الضرائب على إيراداتها في تعتمد التي النامية،  الدول
 مصادر هيكل إلى يرجع فلسطين في النسبة هذه وارتفاع الكلية. الضريبية اإليرادات من المئة في 87 إلى تصل

 االقتصادي باريس بروتوكول في  عليه المتفق المقاصة بنظام أساسي، بشكل يرتبط، الذي المتوقعة اإليرادات/الضرائب
 2(. 2014أ )األونكتاد،

 
 اإليرادات على  اتأثيرهمو  والتهريب المستوردة البضائع بتدفق الضريبي النظام عالقة .2

 

 من  االستيراد  ويعتمد   إسرائيل.  من  االستيراد  وضرائب  ثالث،  طرف  من  االستيراد  ضرائب  تشمل  المقاصة  فإن  أعاله،  تبين  وكما
 إسرائيل   تعترف  ال  مهربة  بضائع  ضبط  حال  وفي  الفلسطينية،  المالية   وزارة  لدى  فاتورة مقاصة توثق البضاعة   توفر  على   إسرائيل

 
الوطنية  نظام المقاصة يقوم على أساس تحويل كافة اإليرادات الجمركية والضريبية المباشرة وغير المباشرة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة  2

( من بروتوكول باريس االقتصادي، ضمن الشروط المذكورة للوثيقة التجارية الرسمية للبضائع، 35( والمادة ) 7ب المادة ) الفلسطينية، وتأسس بموج
في المئة من  75وهي فاتورة المقاصة، والبيان الجمركي كسند إثبات تحقق اإليرادات.  وبالنسبة لتحويالت ضريبة الدخل، فيجب أن يتم تحويل 

للعاملين في إسرائيل، وكامل ضريبة الدخل للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات.  كما نظمت المواد الثالثة   ضرائب الدخل المحصلة
 والرابعة والخامسة والسادسة من البروتوكول، قضايا االستيراد والتصدير، وحددت السياسات التجارية الفلسطينية.
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 أشهر  ستة مدة انقضاء حال في وكذلك إسرائيلي، تاجر طريق عن تهريبها تم البضاعة هذه أن إثبات تم لو حتى بالصفقة،
  ضرائب أي على الفلسطينية الوطنية السلطة تتحصل  وال المقاصة، من وتلغى  بالصفقة، االعتراف يتم ال البضاعة  وثيقة على 

  اإلسرائيلية.  الخزينة إلى البضائع تلك من العامة اإليرادات تعود بل  البضائع،  هذه على جمارك أو
 

  التي  ،2016 للعام المباشر وغير المباشر بشقيه الفلسطيني الضريبي النظام حسب اإليرادات مصادر توزيع (1) الشكل يبين
ن  أ  حيثو   .دوالر مليون  577 إلى  وصلت التي الضريبية غير اإليرادات شاملة غير دوالر، مليار 2.89 حوالي ى لإ وصلت
  الخارجية  التجارة عن ناجمة منها المئة في 77,7 وأن محلية، إيرادات هي للضرائب الكلية اإليرادات من المئة في 22.3

  غير  للضرائب هي اإلسرائيلية التحويالت من المئة في 99 أن ويالحظ  ثالث(. طرف ومع إسرائيل مع )التجارة الفلسطينية
  أن  الشكل يبين كما إسرائيل. في الفلسطينيين العمال عن الدخل ضريبة تحويالت فهو المئة(، في 1) المتبقي وأما المباشرة،

   الشراء.  ضريبة إلى ترجع اإليرادات هذه ونصف ثالث، طرف مع التجارة من تأتي الخارجية التجارة إيرادات من المئة في  55
  على  مكوساً  المئة في 35و مضافة،  قيمة ضريبة المئة في 65 من فتتكون  إسرائيل، مع التجارة من المتأتية اإليرادات أما

 3إسرائيل.  من إال النفطية المنتجات استيراد يتم ال أنه مالحظة مع النفطية، المنتجات
 

 2016 للعام الفلسطينية الوطنية للسلطة المباشرة وغير المباشرة اإليرادات مصادر  توزيع (:1) شكل
 

 
 .2017 للعام  العامة الموازنة بيان الفلسطينية، المالية وزارة المصدر:

  

 
"تسرب اإليرادات المالية الفلسطينية إلى أ( 2014) للمزيد من التفاصيل عن هيكل الضرائب واإليرادات الفلسطينية، الرجوع إلى دراسة األونكتاد   3

 الفصالن األول والثاني. -إسرائيل في ظل بروتوكول باريس االقتصادي" 

2016عام الالفلسطينية في اإليرادات

مليون دوالر2878

%77.7إسرائيل 

%99غير مباشر 

استيراد من 
غير  إسرائيل 

55%

جمارك 
5%

ضريبة 
شراء 
50%

م .ق.ض
45%

استيراد من إسرائيل 
44%

مكوس 
35%

م .ق.ض
65%

%1مباشر 

%22.3محلي 

غير مباشر

م.ق.ض

مباشر

ضريبة 
أمالك

ضريبة 
دخل
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 السلعباإليرادات من الواردات حسب نوع  وعالقتها الفلسطينيةهيكل التعرفة الجمركية   .3
 

 ونسبة  على هيكل التعرفة الجمركية اإلسرائيلي  ثالث  طرف  من  استيرادها  يتم  التي  السلع   من  الفلسطينية  اإليرادات  حصيلة  عتمدت
 اإلسرائيلي، الجمركي التعرفة جدول وفي النسب. هذه توزيع تحددان ما هما واستخداماتها السلعة طبيعة إن إذ الشراء، ضريبة

  وذلك  وسيطة،  سلعاً  أو كمالية، سلعاً  أو نهائية، شبه أو نهائية، سلعاً  كانت ما إذا  السلع تصنيف على التوزيع هذا اعتماد يتم
  الشراء ضريبة تسخر وكذلك اإلسرائيلية. والتجارية الصناعية المصالح وتحقيق لخدمة الجمركية والتعريفة السياسة لتسخير

  إذ  الصناعية، السياسة أهداف لتحقيق اإلسرائيلية، العامة اإليرادات من كبيراً  جزءاً  تشكل التي الضريبة، هذه على الرفع ونسبة
  نسبة  مع )مضخمة(  شراء ضريبة المستوردة السلع  وعلى  شراء، ضريبة  إسرائيل في إنتاجها يتم التي السلع  على  تفرض إنها

  تكاليف   رفع  إلى  يؤدي  وهذا  العالمية.  التجارة  منظمة  شروط  مع  يتعارض  ال  بما  الوطنية،  الصناعية  حماية  ألغراض   وذلك   رفع،
 اإلسرائيلي. المنتج  من السلع  هذه شراء إلى  الفلسطيني التاجر ويدفع ثالث، طرف من االستيراد

 
  ، 2017و  2012 بين ما للفترة من الواردات الفلسطينية اإليراداتو  الشراء وضريبة الجمارك نسب معدل ( 1) الجدول ويبين
  المضافة  القيمة ضريبة وتمثل ثالث،  طرف من االستيراد قيمة من  المئة في  34 بنسبة االستيراد ضرائب إيرادات تتوزع حيث
  فإن   المجمل،  وفي   المئة.  في   6  بمعدل  الجمارك  ثم  ومن  المئة،  في   44  بمعدل  الشراء  ضريبة  ويليها  منها،  المئة  في   48  معدل

 المباشرة. غير الضرائب إيرادات من  المئة في  55 تشكل ثالث طرف من االستيراد ضرائب إيرادات
 

 دوالر( )بالمليون  الجمركية البيانات حسب االستيراد ضرائب إيرادات (:1) جدول

 القيمة ضريبة جمارك السنة
 ضرائب مجموع حماية ضريبة شراء ضريبة مضافة

 االستيراد قيمة االستيراد

2012 41 256 216 0,2 513 1،741 

2013 39 302 263 0,2 604 1،838 

2014 44 351 337 0,1 732 2،072 

2015 46 371 337 0,1 754 2،201 

2016 49 404 400 0,1 853 2،364 

2017 53 451 455 0,1 959 2،585 

 والمكوس.  الجمارك دائرة - المالية وزارة المصدر:
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 الضريبي  والتهرب المالي التسرب ثالثًا.

 
  الدراسة،  تتناولها التي المالي التسرب أنواع من نوع كل وراء والمسببات، والدوافع المفاهيم، بعض توضيح سيتم الجزء،  هذا في

  في  الخلل أوجه  وتحديد والتهرب، التهريب وآلية  طبيعة توضيح وكذلك الضريبي، والتهرب الجمركي التهريب خاص وبشكل
 التسربات. هذه تقدير لعملية أساس وضع أجل  من  الكلية؛ المالية التسربات

 
 اإلسرائيلي  بالسوق  وارتباطها وأنواعه والتهرب التهريب آلية .لفأ
 

 يشمل الذي الفلسطيني، المال تسرب مصادر من مهم ين مصدرين الفلسطينية الحالة في الجمركي والتهرب التهريب يعتبر
 األونكتاد دراسة  في  مبين هو  كما إسرائيل، عبر المباشر وغير  إسرائيل، خارج من المباشر االستيراد من اإليرادات تسرب

 يلي: كما حدوثهما وآلية الفلسطينية، الحالة في والتهرب التهريب وتحديد وصف ويمكن  . (2014أ)
 

 التجارية؛  الوثائق  من  نوع  أي  البضاعة  يصاحب  أن  دون   الفلسطيني  السوق   إلى  اإلسرائيلي  السوق   من  بضاعة  إدخال  يتم  أن •
 تكون  أن أو الكبيرة، للشركات إسرائيلية ضريبة فاتورة أو إرسال، شهادة أو جمركي، بيان أو مقاصة، فاتورة بدون  أي

 والضريبية. الجمركية القوانين حكم في مهر بة وتعتبر قانونية،  غير البضاعة هذه تكون  وبالتالي مزيفة، الوثائق

  إخفاء   يتم  ذلك  وبعد  رسمية،  تجارية  وثيقة  بموجب  الفلسطيني  السوق   إلى  اإلسرائيلي  السوق   من  البضاعة   إدخال  يتم  أن  أو •
 المبيعات، إخفاء بهدف المشتريات فواتير بإخفاء يعرف ما وهذا والمعلومات، البضائع عن التصريح وعدم الوثيقة، هذه

  موجود  غيرال مقاصة نظام  وجود  بحكم وذلك الدول،  بين نوعها من فريدة تعتبر الحالة وهذه  عنها. الضرائب دفع  وعدم 
   األخرى. الدول في

 على تحتوي  جمركي( بيان أو المقاصة، )فاتورة تجارية لوثيقة وفقاً  اإلسرائيلي السوق  من البضائع إدخال يتم أن أو •
 جمركي  بند تحت والبضائع السلع تخليص مثاًل،  والنوعية. والكمية بالقيمة التالعب  يتم كأن  صحيحة، غير معلومات

 حسب الحقيقي البند من أدنى الحقيقي غير البند على الجمركية النسب تكون  أن بشرط للبضاعة، الحقيقي البند غير
  في  هي بينما باستيراده، مسموح جمركي بند تحت السلع تصنيف يتم أن أو الجمركية، للتعريفة المنسق النظام تصنيف
  أقل،  بكمية شحن وثائق تقديم يتم وأن بالوثائق، التالعب يتم أن أو باستيراده، مسموح غير جمركي بند إلى  تعود الحقيقة

 التعبئة. وقوائم الفواتير في األصناف بعض إدراج  عدم  أو الوثائق، في عنها المصرح من أكبر كميات إدخال يتم ثم

 

  أخرى،   مناطق  في   موجود  غير  إضافي  عامل   بوجود  األخرى   الدول   من  غيره  عن   الفلسطينية  الحالة  في  الجمركي  التهريب  يختلف
 اإلنسان حياة في سلباً  ويؤثر يسيطر الذي اإلسرائيلي االحتالل عن الناجم (،السياسي-الجغرافي) الجيوسياسي العامل وهو

  سوق   تكون   بأن   وقراها  وأسواقها  الغربية  الضفة  مدن  على  يفرضو   ،والبضائع  األفراد  مرور   وحركة  والسوق،   والتاجر،  الفلسطيني،
 متمثل الفلسطينية للمناطق السياسي الجغرافي والتوزيع جمركية. حدود أو رسمية معابر أي وبدون  إسرائيل، إلى مفتوحة أسيرة

المنطقة "ب" تحت سيطرة إدارية فلسطينية  و )شرطية( فلسطينية؛  ةمنيأو "أ" تحت سيطرة إدارية  المنطقة :تصنيفات ثالثة في
 وال المستوطنات من العديدحيث يتواجد  ،)عسكرية( إسرائيلية وأمنية؛ والمنطقة "ج" تحت سيطرة إدارية يةإسرائيل أمنيةوسيطرة 

 الغربية؛  الضفة أجزاء بقية عن  معزولة إسرائيل مع حدودية فلسطينية مناطق وجود ذلك إلى يضاف فلسطينية، رقابة وجدت
  مناطق  إلى  البضائع  تهريب  يتم  ثم  ومن   الحدودية،  المناطق  أو   "ج"  مناطق  إلى  اإلسرائيلي  السوق   من  البضائع  إدخال  يتم  بحيث

 الفلسطينية.  والقرى  المدن بين الداخلية الطرق  عبر "ب" و "أ" السلطة
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 الضريبي والتهرب التهريب أسباب .باء
 

 بيئة  اأوجدقد    الخارجية،  أو  الداخلية  المعابر  من  أي     علىالجمارك الفلسطينية    تواجد  وعدم  ،الفلسطيني  الرقابي  الدور  تغييبإن  
  توجه  ةاديز إلى  للتجارة والمعطلة المعقدة اإلسرائيلية األمنية اإلجراءاتمن ناحية أخرى قد أدت و  والتهرب، للتهريب خصبة
 التجاري   التبادل  حجم  من  زاد  ما  ثالث،  طرف  من  االستيراد  من  بدالً   ،اإلسرائيلي  السوق   من  لالستيراد  الفلسطيني  الخاص  القطاع

 من التهريبكذلك دفع إلى زيادة  و  الفلسطينية، الخارجية التجارة  مجمل من المئة  في  75  من أكثر  إلى وصل  حتى إسرائيل مع
 التهريب ظاهرة تفاقم  إلى أدت معًا، مجتمعة عدة أسباباً  هناك أن على الدراسات من العديد أجمعت وقد  .اإلسرائيلي السوق 

 بما  األسباب  هذه  أهم  حصر  ويمكن  (2013  ،2012  األونكتاد  ، 2004  صبري   ،2000  )عالونة  أخرى   إلى  سنة  من  وتزايدها
 يلي:

 

 إسرائيل تحكم ظل في السلطة جانب من التجارية السياسات وضعف الفلسطينية، للسلطة  االقتصادي الدور غياب .1
 االقتصادي. باريس بروتوكول على بناءً  الفلسطينية والضريبية التجارية بالسياسات

 وسيطرتها  والخارجية  الداخلية   بالمعابر  إسرائيل  تحكم  إلى  إضافة  الجمركي،  التهريب  مكافحة  في  الرقابية  األجهزة  كفاية  عدم .2
 منها. الحد  أو عليها، السيطرة على  القدرة  وعدم التهريب، ظاهرة  تفاقم إلى أدى "ج"، منطقة على

  الضفة  كامل أن  وهو واحد، رئيسي لسبب وذلك البضائع، لتهريب خصبة بيئة العامل هذا يمثل حيث الجغرافي، العامل .3
  لدخول  المخصصة  األربع الرئيسية بالنقاط المرور دون  البضائع بها تمر حيث إسرائيل على مفتوحة حدود  ذات الغربية

 الفلسطينية. الوطنية السلطة مناطق إلى البضائع

 والبضائع السلع بحركة المتعلقة المعلومات بتبادل يخص فيما واإلسرائيلي الفلسطيني الجانب من فعال تنسيق وجود عدم .4
 السوقين.  بين

 الجمركي.  اإلعالم ضعف  إلى  إضافة الفلسطيني، الخاص للقطاع كافية وجمركية ضريبية  توعية وجود  عدم .5

  اإلحساس  وعدم المشروع، غير المادي الكسب رأسها على التي الجمركي للتهريب األخرى  األسباب من العديد هناك .6
 المباشرة. غير الضرائب وبخاصة الخاص القطاع  على الضريبي العبء  وزيادة العام، الوطني  حالبالص

 

  في   أخرى   دولة  أي  عن  مختلفين  عاملين  هناك  الفلسطينية،  الحالة  في  ولكن،  كثيرة،  والتهرب  التهريب  أسباب  أن  هنا،  والخالصة
والتي  منقوص جمركي اتحاد من والمكونة إسرائيل مع الفلسطينية واالقتصادية التجارية العالقة شكل في يتمثل األول،  العالم:

 الغربية؛ الضفة  لمناطق الجغرافي  التواصل تمنع مستوطنات ووجود مفتوحة، وحدود ،شكلها بروتوكول باريس االقتصادي
 تسيطر  التي  المعابر  على   فلسطيني  تواجد  وعدم  ومعابر،  حدود  وجود   عدم  ظل  في  الفلسطينية  الجمركية  السيادة  غياب  والثاني،

 "ج". ةمنطقال في الفلسطينية ةالرقاب غياب وكذلك إسرائيل، عليها
 

 الفلسطيني السوق  إلى التهريب ظاهرة حجم على مؤشرات  .جيم
 

  هو ما السؤال: ولكن كافة، السلع أنواع على يشتمل التهريب  وهذا واضح، بشكل التهريب ظاهرة وجود على يدل أعاله تقدم ما
 المسؤولين:  وتقديرات  الميدانية  والمعطيات  السابقة  الدراسات  خالل   من  يوضح  الجزء  هذا  الظاهرة؟  هذه  حجم  واتساع  انتشار  مدى
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  ويزداد كافة، الفلسطينية المناطق في متزايداً  تهريباً  هناك أن  4، 2014 العام منشورة( )غير لألونكتاد سابقة دراسة بينت -
  حالة أصبحتا الشمال، في وبرطعة الخليل، جنوب الظاهرية منطقة أن بحيث إسرائيل، مع الحدودية المناطق في أكثر

 وتعتمد  مسجلة،  غير  التجارية  المحالت  من  المئة  في  70  من  أكثر  إن  إذ  استثناًء،  أصبح  فيهما  الرسمي  العمل  وأن  عامة،
 يشكو الرسمي، الفلسطيني الخاص القطاع أن  الميداني، البحث من الدراسة  بينت وقد  إسرائيل. من البضائع تهريب على
 التهريب. ظاهرة انتشار بسبب العادلة  غير المنافسة من

 

 التهريب،  من  مصدره  الفلسطيني  السوق   في  السجائر  استهالك  من  المئة  في  30  أن  ،2016  العام  ماس  في  أعد  تقرير  بين -
  مليون  50 حوالي  الفلسطينية الخزينة  يكلف األردن  من التهريب أن التقرير وقدر   األردن. من يأتي التهريب هذا  ونصف

 . (2016ماس، ) سنوياً  دوالر

 

 الثالث السنوات خالل رصدها تم تهريب قضية 12000 من أكثر بأنه الجمركية الضابطة في مسؤولين تصريحات تفيد -
  5السابقة.   األعوام  من  المئة  في  10  على  تزيد  بنسبة  فقط،  2017  العام  في  قضية  4100  منها  ،(2017- 2015)   الماضية

 اتفق النسبة وهذه المستوردة، البضائع من المئة في 40 بحوالي تقدر التهريب نسبة أن الجمارك عام مدير صرح بينما
 من الجمركي التهريب من الخسائر أن االقتصادية الجرائم مكافحة نيابة رئيس ويقدر الجمركية، الضابطة مسؤول معها

 6سنويًا. أمريكي دوالر مليون  800 على تزيد إسرائيل

 

 مقاصة   فاتورة  15000  من  أكثرتم ضبط    2017أوضح انه في العام    المالية،  وزارةفي    المقاصة  عام  مدير  مع  مقابلة  وفي -
 الفلسطينية.   السوق   إلى  اإلسرائيلية  السوق   من  مستمر  بشكل  بضائع  ويستوردون   مسجلين  غير  تاجر  1500  وحوالي  مزيفة،

 

  دوالر  مليون  150 من أكثر تخسر الفلسطينية الوطنية السلطة أن الوطني االقتصاد وزارة في السياسات عام مدير بين -
 من  تهريبه يتم ما على يشتمل التهريب وهذا فقط، والمعسل السجائر تهريب بسبب سنوي  بشكل اإليرادات من أمريكي
 من متزايداً  تهريباً  هناك أن الفلسطينية الوطني االقتصاد وزارة في المستهلك حماية دائرة وتفيد  إسرائيل. ومن األردن
 7األخيرة. السنوات في المستوطنات بضائع

 

  الفلسطيني   السوق   إلى  دخولها  تمنع  التي  تلك   وبخاصة  الزراعية،   السلع  تهريب  من  مستمر،  بشكل  فتعاني،  الزراعة،  وزارة  أما -
  فاعلية   من   ويحد  المحلية،  السوق   في  األسعار  تشويه  إلى  يؤدي  هذا و   ،الفلسطيني  المزارع  حماية ل  المحلية  اإلنتاج  مواسم   في

 8الوزارة. بها تقوم التي الزراعية السياسات

 

 وينافس  أرباحاً   يحقق  حتى  9مستمر،  بشكل  التهريب  إلى  يلجأ  الخاص  القطاع  أن  الخاص،  القطاع  ليمع ممث  مقابالت  بينت -
  المسجلين   غير  وعند  المئة،  في  70-30  بين  ما  لديهم  التهريب  نسبة  وتصل  رسميًا،  المسجلينغير  و   الملتزمين  غير  التجار
 المئة.   في 100 إلى  هذه النسبة تصل ،للبضائعوليس لديهم أي وثائق  ضريبياً 

 
 مركي والتهرب الضريبي في فلسطين، دراسة غير منشورة.(.  التهريب الج2014مجلس الشاحنين الفلسطيني )  –األونكتاد   4
 .2017/ 4/ 19لـجريدة الحياة الجديدة بتاريخ  تصريح الرائد لطفي أبو ناصر، جهاز الضابطة الجمركية،   5
 . 2018نيسان  22نجاة بريكي، رئيس نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية.  لقاء خاص نشر في جريدة الحدث، الخميس   6
 . 2018/ 6/ 16بلة مع مدير عام السياسات في وزارة االقتصاد الوطني في يوم مقا  7
 .2018/ 5/ 14مقابلة مع مدير التسويق في وزارة الزراعة بتاريخ   8
 (، التهريب الجمركي والتهرب الضريبي في فلسطين، دراسة غير منشورة.2014مجلس الشاحنين الفلسطيني )  –األونكتاد   9
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  أصبحت  االقتصادية  واآلثار الفلسطيني، إلى اإلسرائيلي السوق  من وتناميها التهريب ظاهرة تفشي على  ومتنوعة كثيرة الشواهد
 التهريب لهذا والتقديرات الفلسطيني، السوق  في األسعار نظام تشويه وعلى الخزينة، على  السلبي التأثير حيث من واضحة
 الجزء في  الظاهرة. هذه نطاق اتساع على كافة والمسؤولين المختصين بين اتفاق هناك المجمل، في ولكن، ومتباينة، متنوعة
 رسمية. وبيانات لمعطيات وفقاً  الخسائر الماليةو  المالي  لتسربا إطار في الظاهرة هذه حجم تقييم سيتم التالي،
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   تقديرات تسرب وخسائر الموارد الماليةو  الفلسطينية الوطنية للسلطة  المالية األزمة .رابعاً 
 

  استمرار  إلى ويؤدي ،مالية خسائر يفرض بروتوكول باريس االقتصادي عن المنبثق الفلسطيني والتجاري  الضريبي النظام
 ، الضرائب تحصيل على السيادة وفقدان ،إسرائيل إلى إيرادات تسرب خالل من وذلك الفلسطينية، للسلطة المالي الضعف
 الضريبية والمعلومات البيانات وتسجيل جمع على القدرة وضعف ،الضريبية القاعدة وتقليص ،التحصيل معدالت وخفض
  واالقتصادية  اإلنسانية لألزمات للتصدي اإلنفاق على الفلسطينية الوطنية السلطة هذا أدى إلى ضعف قدرة  وكل  .الدقيقة

 المتكررة.
 

 الميزانية،  في  العجز  تقليص  أجل   من  2008  عامال  في  انطلقت  التي  المدى  البعيدة  جهودها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة   وواصلت
 في 28,6 من العجز تراجع ىلإ أدى ما ،المانحة الجهات من المقدم الدعم على االعتماد وخفض المالية، االستدامة وتحقيق

 . 2017  العام في  اإلجمالي المحلي  الناتج من المئة في  8 ليبلغ ، 2008 العام في اإلجمالي  المحلي  الناتج من المئة
 

  فلم  الفلسطينية، الوطنية السلطة له تتعرض الذي  المالي  الضغط تخفيف عن  عاجزاً  الخاص القطاع ظل  ذاته،  الوقت وفي
  لتقليص الالزمة  العمل  فرص وتوليد ،الضريبية القاعدة توسيع على يساعد  الذي المالئم بالشكل واإلنتاج االستثمار في يتوسع

  رغم ال  علىو    البطالة.  حدة   من  للتقليل  أخير  كمالذ  إليه   ي لجأ  الذي  المستخِدم  باعتبارها  ،الفلسطينية  الوطنية  السلطة  على  الضغط
  الضريبية   العائدات   حجم   تراجع  ظل   في   وبخاصة   ، المالي  الوضع  يتحسن  ولم   الموازنة   في   العجز  استمر  فلقد   ،الجهود  هذه  كل  من

 المتوقع.  دون  مستوى  إلى المانحة الجهات من المقدم الدعم وتراجع اإلنفاق، في بالزيادة مقارنة
 

  دوالر   مليار  3,65إلى    ،2008  عامال  في  دوالر  مليار  1,56  من  ارتفعت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  إيرادات  أن  من  الرغم   وعلى 
الجهات    دعم  قبل  اإلجمالي  العجز  وصل  وقد  ،الضرورية  النفقات  تغطية  على  قادره  غير  ،ذلك  مع  كانت،  فقد  ،2017  عامال  في

  على   التركيز  إلى   المالية  األزمات  هذه  أدت  وقد   الماضي.   العقد  في  الحال  كان   كما  ،2017  عامال  دوالر  مليار  1,1  إلىالمانحة  
  اإلجمالي   المحلي  الناتج  من  المئة  في  3  حول  معدالته  تراوحت  الذي  التنمية،  مجال  في  اإلنفاقعدم االهتمام بو   ،الجارية  النفقات

 ربما ،التنمية على اإلنفاق مستويات النخفاض نتيجة الضائعة الفوائد أن  على  التأكيد من بد وال .األخيرة العشر  السنوات في
 الفلسطينية. اإلنتاجية القاعدة على   المفروضة والقيود ،ضعيف  اقتصادي هيكل ظل  في للغاية مرتفعة تكون 

 

   الديون.   وارتفاع  ،يراداتواإل  المانحة  الجهات  من  المقدم  الدعم  ،بشأن  اليقين  انعدامو   تراجع،  بسبب  المالية  الهشاشة  تزايدت  وكذلك
 احتياجات لمجموع دوالر مليار ربع عن يقل ماب أي ؛2017 العام في  دوالر مليون  545 لميزانيةل الجهات المانحة دعم وبلغ

  ، المحلية المصارف من االقتراض إلى اللجوء إلى فاضطرت  العام. لذلك الفلسطينية الوطنية للسلطة الالزمة الجاري  التمويل
  هذا  استمرارية ومع العامة. التقاعدية المعاشات وصناديق ،الخاص القطاع من للمقاولين المستحقة المتأخرات تراكم وزيادة

 من  المزيد إلى واللجوء األساسية، الخدمات على اإلنفاق خفضال إ بديل الفلسطينية الوطنية السلطة أمامال يوجد  ،الوضع
 ما ،الخاص للقطاع المستحقة المتأخرات مراكمة في واالستمرار صعوبة، يزداد الذي المحلية المصارف طريق عن التمويل

 المعونة من كافية موارد  المانحة الجهات تخصص لم ما نفسها، الفلسطينية الوطنية السلطة الستدامة خطيراً  تهديداً  يشكل
 ، األونكتاد) االقتصادي النمو على  االحتالل يضعها التي الخانقة القيود رفع وفوق كل شيء  ،المناسب الوقت في وتصرفها

 (. 2017 ،مسيف ؛2016
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  المقاصة  إيرادات مرور ،الفلسطينية الوطنية السلطة منه تعاني الذي المالي االستقرار عدم تفاقم التي الرئيسية العوامل ومن
  النحو  على الفلسطينية الوطنية السلطة عن  نيابة إسرائيل تحصلها إيرادات  وهي ،إسرائيل طريق عن  الفلسطينية للتجارة

 لدواع    الفلسطينية  يراداتاإل  إسرائيل   حجزت  ،2014و  2011  نعاميال  وفي   .بروتوكول باريس االقتصادي  في   عليه  المنصوص
 في   الفلسطينية  الوطنية  السلطة  إلى  المحتجزة  األموال  دفع  من  رغمال  علىو    .2006و  2002 نعاميال  في  فعلت  مثلما  سياسية،

 اإلنفاق  ألن  الفلسطينية،  للسلطة  والمالي  االقتصادي  االستقرار  يزعزع  المقاصة   أموال  تحويل  في  التأخير  هذا  نإف  المطاف،  نهاية
 يراداتاإل إجمالي  من المئة في  70 حوالي  تشكل المقاصة إيرادات  وألن االقتصادي، للنمو الرئيسية المصادر أحد  هو العام

(World Bank, 2012.)   بالتزاماتها  الوفاء  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قدرة  تقويض  إلى  وتأخيرها  يراداتاإل  حجز  ويؤدي 
 ؛االستثمار آفاق ،أيضاً  ،ذلك ويقوض  المحدد. الوقت في العام  القطاع لموظفي األجور ودفع ، الخاص القطاع مع التعاقدية
 الخاص.  القطاع من والدائنين المتعاقدين  على المخاطر وزيادة ،اليقين بعدم يتسم مناخ بإشاعة

 

 الجمركي  والتهريب الفلسطينية المالية والخسائر التسرب حول السابقة الدراساتألف. 

 

 وتشعب  البنود  تعدد  بسبب  ،إسرائيل  إلى  الفلسطيني  المالي  والتسرب  ،المالية  وغير  المالية  الخسائر  مشكلة  وتقدير  حصر  يصعب
  من  أشمل  االحتالل عن الناجمة والخسائر التكاليف مفهوم يعتبر إذ  ،كافة الجهات من إسرائيل بها تتحكم التي المالية القضايا

 المالي. التسرب مفهوم

 :مثل المصادر  ومتنوعة متعددة  المالية والخسائر التسربات
 ؛المباشرة غير بالضرائب  عالقة  له الذي ،المباشر غير االستيراد عن  الناجم المالي التسرب -

 ؛يةسرائيلاإل السوق  من البضائع تهريب عن  ناجمال تسربالو  -

 عليه تسيطر الذي األردن جسر عبر المسافرين قبل من األخرى  والبضائع السجائر تهريب عن ناجمال تسربالو  -
 ؛إسرائيل

 ؛ثالث طرف من أم إسرائيل من كانتأ سواء ؛المستوردة للبضائع الحقيقية القيمة تقليل عن  ناجمال تسربالو  -

 10في األرض الفلسطينية المحتلة؛  يةسرائيلاإل الهاتف الجوال  اتصاالت شرائح استخدام عن  الناجم والتسرب -

 والمستوطنات. إسرائيل في الفلسطينيين العمال على المباشرة الضرائب  عن  ناجم خرآ مالي تسربالو  -

 

  النقدية  الفوائد مثل الحجز، لهذا المباشرة غير والتداعيات ،المقاصة  أموال بحجز المتعلقة الخسائر ،أيضاً  ،ذلك إلى  يضاف
 السلبية. االقتصادية واآلثار ،عليها المترتبة

  والمعادن   ،والمياه  ،األراضي  مثل  ؛الفلسطينية  الطبيعية  الموارد  باستخدام  عالقة  له  ما  كل  ،أيضاً   ،الخسائر  هذه  إلى  يضاف  كما
  ؛الفلسطيني  العام   القطاع  عبر  إسرائيل  من  المستوردة  ،لها  المصاحبة  والخدمات  ،العامة  بالسلع  عالقة   له   ما   كل   وكذلك  وغيرها،

 بطرق   إسرائيل  تحتكرها  التي  االستراتيجية  السلع   وبعض  ،الصحي  والصرف   ، الصحية  والخدمات  ،والمياه  ، والطاقة  ،البترول  مثل
 الزراعية.  الطبية والمواد  ،الزراعية السلع وبعض ،األعالف مثل ؛مباشرة غير قسرية

 
  من  تنبع االتحاد هذا خسائر أو  تكلفة أن بمعنى ؛إسرائيل مع الجمركي االتحاد عن ناجم مباشر غير مالي تسرب يوجد كما

  إسرائيل  سياسة تطبيق ويتم ،يسرائيلاإل السوق  من المستوردة السلع تجاه المستقلة والجمركية التجارية سياستها فلسطين  سلب
 

مليون فلسطيني يستخدم شرائح الهاتف التابعة لشركات إسرائيلية، دون أن يتم دفع ضريبة قيمة مضافة على هذا االستهالك أكثر من نصف   10
(؛ دراسة قدمت من خالل 2018لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ إن جميع الضرائب على هذا االستهالك تذهب للخزينة اإلسرائيلية )ماس،  

 ، من قبل وزير االتصاالت السابق الدكتور مشهور أبو دقة.2018/ 5/ 9بتاريخ لقاء طاولة مستدير 



16 

 استيراد  تحويل  لفلسطين  أتيح  لو  ولكن   ثالث.  طرف  من  ومستوردة  إسرائيل  في  منتجة  سلع  على  ومواصفتها ومقاييسها  التجارية
 أن   سيتبين  ،يسرائيلاإل  التعرفة  جدول  تطبيق  من  بدالً   مستقلة  تجارية  سياسة  فرض  لها  وأتيح  ،ثالث  طرف  ىلإ  يةسرائيلاإل  السلع
 (. 2017 ،مسيف) كبيرة مالية تسربات هناك

 

 عدة جهات من دراسات هناك كانت وقد الفلسطينية، والخسائر المالي التسرب مشكلة وتشعب تعقيد مدى يبين أعاله سبق ما
بعض الرسوم المالية للسلطة الوطنية  تم استرداد ،ونتيجة لذلك . منها والحد المشكلة هذه حجم لتبيان ،فلسطينيةو  دولية

  إلى  للمسافرين المغادرة لضريبة جزئي واسترجاع تحصيل بخصوص  تم  ما مثل  ؛بعد جهود مضنيةمن إسرائيل الفلسطينية 
 يةسرائيلاإل  الشركات  التزام  عدم  ولكن    .إسرائيل  في  المنتجة  للسلع  يةسرائيلاإل  الشراء  ضريبة  من  جزء  واسترجاع  وتحصيل  األردن،

 بإلغاء المطالبة مثل ؛ومستمرة قائمة الفلسطينية المطالبة زالت وما  منها. األكبر الجزء خسارة إلى أدى ،الشراء ضريبة بدفع
 تحصيل(،  وتكلفة  رسوم  )باعتبارها  الفلسطينية  المالية  التحويالت  كافة  من  باقتطاعها  إسرائيل  تقوم  التي  المئة  في  3  الـ  خصم  نسبة

 .إسرائيل في الفلسطينية العمالة على والضرائب المسافرين، مغادرة ضرائب من المتبقي الجزء وتحويل
 

 والتهرب الجمركي التهريب إطار  في  كانتأ سواء  ؛ المالية التسربات لموضوع السابقة الدراسات استعراض سيتم ،الجزء هذا في
 االقتصادي،  باريس  بروتوكول  فرضها  التي  التجارية  العالقة  عن   الناجمة  المباشرة  غير  المالية  التسربات  إطار  في  أم  ،الضريبي

 البضائع  تهريب بموضوع متخصصة  دراسات تكن ولم  ،عام إطار  في  المشكلة  هذه تناولت الدراسات هذه  أن  مالحظة مع
 تقديرات   تناولت  التي  األولى  الدراسة  أطلق األونكتاد  2014  وفي عام  .كلي   إطار  في  المالي  التسرب  على  زترك    وإنما  ،بالتحديد
 الدولي للبنك دراسة جاءت ذلك وبعد الجمركي، التهريب تناولت منشورة غير أخرى  دراسة ثم المالي، التسرب حول مفصلة

   الكلي. المالي  التسرب حول 2016 عامال
 

  األونكتاد دراساتتقارير و  .بــاء

 

  بروتوكول ظل في إسرائيل إلى الفلسطينية المالية يراداتاإل "تسرب بعنوان متخصصة  دراسة 2014 عامال األونكتاد أصدرت
  خالل من أو ،يسرائيلاإل السوق  من االستيراد عن  الناجم المالي  التسرب تقدير الدراسة هذه وتناولت  .االقتصادي" باريس

 لتسرب السنوي  المتوسط كان ،2011و 2010 نعاميال في  أنه  إلى  الدراسة توصلت وقد  .نفسه السوق  من الجمركي التهريب
  وحوالي  الفلسطيني، اإلجمالي المحلي الناتج من المئة  في  3,6 يمثل وهذا دوالر،  ماليين 310  هو البندين  هذين من يراداتاإل

 االستيراد نتيجة المئة في 40 بنسبة التسرب هذا ويتوزع  الفلسطينية. الوطنية للسلطة الضريبية يراداتاإل من المئة  في 18
  ضرورة   إلى   الدراسة   وخلصت  ية.سرائيلاإل  السوق   من الجمركي والضريبي لسلع    التهرب  نتيجة  المئة  في   60  ونسبة  المباشر،  غير

 بالحقوق  إسرائيل تعترف وأن ،إسرائيل مع  االقتصادية العالقات وطبيعة ،الفلسطيني التجاري  النظام على جوهري  تغيير إجراء
 مباشرة. غير أم مباشرة كانتأ سواء كافة؛  الفلسطينية المالية

 
 الشاحنين مجلس مع بالتعاون  منشورة( )غير ميدانية استقصائية 11دراسة  إجراء على ،أيضاً  ،2014 عامال األونكتاد عملت كما

 المهربة البضائع قيمة بـتقدير الدراسة هذه اختصت ،فلسطين" في الضريبي والتهرب الجمركي "التهريب بعنوان الفلسطيني
 التهريب  نسبة أن  الدراسة  بينت وقد  .الفلسطينية السوق  إلى يةسرائيلاإل السوق  من البضائع تهريب ظاهرة وتناولت ،وأنواعها

  890  حوالي  المهربة  السلع  قيمة  بلغت  وقد  ،إسرائيل  من  الفلسطيني  االستيراد  قيمة  إجمالي  من  المئة  في   30  من  أكثر  إلى  تصل

 
 (، التهريب الجمركي والتهرب الضريبي في فلسطين، دراسة غير منشورة.2014مجلس الشاحنين الفلسطيني )  –األونكتاد   11
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 ،التهريب  هذا  ونتيجة   .إسرائيل  من  الفلسطينية  الواردات  قيمة  من  المئة  في   26  حوالي  يمثل  ما  ،2013  في  ركييأم  دوالر  مليون 
 بحسب ،السنة في أميركي دوالر  مليون  346 إلى ،األدنى بالحد  ،تصل الفلسطينية للخزينة والجمركية الضريبة الخسائر فإن

 .اً اش الحققنوضح الكما سي أخرى، إلى  سنة من  السلع تهريب في المتصاعد االتجاه مالحظة مع ،2013 بيانات
 

 كنتيجة   كافة،  االقتصادية  المؤشرات  وتردي  ،اإلنتاجية  وتراجع  ،االقتصادية  البنية  تشوه استمرار  األونكتاد  دراسات  وضحتأ  كما
 اإلنتاجية ذات البنية تشوه زيادة على ،2016 عامال في األونكتاد عن صادر تقرير أكد إذ  لالحتالل. الكلية لآلثار حتمية

  إلى   هادفة ال  المتواصلة  االحتالل  سياساتب  ،كبير  بشكل  ،تأثرت  التي  ،الزراعةقطاع  و   الصناعة  ، وباألخص في قطاعالمنخفضة
 (. 2016 ،األونكتاد) والمياه ،واألرض ،الطبيعية  المصادر مثل ؛مقوماتها من القطاعات هذه تجريد

 

  ق دم  تقريرأوضح  كما ،ْينالفلسطينيَ  واالقتصاد  للمجتمع االقتصادية والتكاليف الخسائر من كبير كم الوضع هذا  عن نجم وقد
 مالية خسائر من تقديره تم ما بعض ومسح ،لالحتالل االقتصادية التكلفة فكرة عرض تمحيث  المتحدة، لألمم العامة للجمعية

  وغير  المباشرة والخسائر  التكاليف أنواع من العديد التقرير عرض كما  .(2016األمم المتحدة، ) مختلفة  اقتصادية قطاعات في
 يصعب  وبعضها  ،ومتنوعة  ةكثير   الخسائر  أنب  التقرير  أفاد  قدو   الضيق.السياساتي    الحيز  عن  الناجمة   الخسائر  وكذلك  ،المباشرة

  الموارد   خسائر  المادية،  الخسائر  هو:  للحصر،   ال  المثال  سبيل  على  الخسائر،  هذه  من  تصنيفه  تم  ما  أهم  ولكن  وتقديره،  حصره
  العامة،  والمالية  والكلي  الجزئي االقتصاد خسائر الفرص، فقدان نتيجة اقتصادية  خسائر البشري، المال  رأس خسائر الطبيعية،

 . كافة الفلسطيني االقتصاد مكونات وتشويه التنمية عملية تقويض إلى أدى الوضع هذا كل  متنوعة. اجتماعية خسائر

 
 الفلسطينية الوطنية السلطة تقارير .جيم

 

 أيار/مايو في ((Ad Hoc Liaison Committee - AHLC العليا التنسيقية اللجنة إلى  المقدمة فلسطين دولة تقارير لخصت
 ,Government of the State of Palestine) 2018 عامال من سبتمبر/وأيلول  مارس /وآذار ، 2017 عام ال من

2017,2018a, 2018b)، الفلسطينية  الخزينة من  المالي التسرب وقنوات الفلسطينية المالية والحقوق  المالي  الوضع  تطورات 
 من   "األونكتاد"  نشرته  ما  على  تأكيداً   التقارير  هذه  تعتبر   .تطبيقه  عدم  أو  بروتوكول باريس االقتصادي  سوء  نتيجة  ،إسرائيل  إلى

  من  العديد هناك أن  التقارير بينت إذ  السابقة،  للتقارير وتحديثاً  وامتداداً  الفلسطينية، المالية التسربات حول وتقارير دراسات
 يراداتاإل من جزء استرداد إلى ستؤدي ،االقتصادي باريس بروتوكول حسب ومعالجتها تصحيحها تم  إذا التي العالقة الملفات

 ،لسنوات  المتراكمة  يراداتاإل  يشمل  ال  وذلك  ،السنة  في  دوالر  مليون   300  بمبلغ  يراداتاإل  من  فلسطين  حصة   وزيادة  الضائعة،
 يلي:   ما  2018و  ،2017  تقارير  في  عرضه  تم  ما  وأبرز   .الفلسطينية  الوطنية  السلطة   لخزينة  تحويلها  إسرائيل  على   يجب  التي

 

 خسارة في يتسبب ما ،ةيسرائيلاإلالسلطات  قبل من استخدامها ويساء قديمة المضافة القيمة ضريبة على التخليص آلية .1
 Government of the) سنوياً  دوالر مليون  120 بحوالي قدر ت السنوية هاإيرادات من اً كبير  اً جزء الفلسطينية الخزينة

State of Palestine, 2018a). لالحتيال وعرضة بطيء وهو ،حالياً  القائم الورقي النظام ترجع إلى  الخسائر هذه، 
 نظام  وتشغيل  بإنشاء  التقرير  طالب  وقد  الفلسطيني.  الخاص  القطاع  من  يدوية  بيانات  جمع  السلطة على   قدرة  على   ويعتمد

 طالبت  كما   .الشراء  بيانات  على  وليس  ،البيع  بيانات  على  قائمة  ،الجانبين  كال  من  بيانات  قاعدة  وإنشاء  ،مشترك  إلكتروني
  سالم. أبو كرم معبر عبر  غزة قطاع إلى المستوردة بالسلع يتعلق فيما فلسطين إلى إسرائيل من الفواتير تسليم ،التقارير

  للسلع   المضافة  القيمة  ضريبة   من  المستحقة  يراداتلإل  دقيقة  تقديرات  على   االعتماد  في  فلسطين  ستساعد  ،الفواتير  هذه  مثل
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  تجمع   ،وفعلياً   12الفلسطينية.  الخزينة  إلى  تصل   ال  غزة  قطاع  إيرادات  من  المئة   في   88  أن  خاصة بو   غزة،  قطاع  تدخل   التي
  الخزينة   إلى  تصل  لم  كبيرة  مبالغ  تراكم  إلى  أدى  الذي  األمر  الفلسطينية،  المالية  لوزارة  توفرها  ال  لكنها  ،البيانات  هذه  إسرائيل

 13.الفلسطينية

 

  المئة  في 3 نسبته خصم على إسرائيل تتحصل  ،بروتوكول باريس االقتصادي بموجب : اإلدارية الرسوم  أو  المناولة  رسوم .2
 تم  عندما تحصيل. بدل أو إدارية مصاريف مسمى تحت الفلسطينية الحكومة إلى تحولها ثم ،تجمعها التي المبالغ من

 سنويًا، أمريكي دوالر مليون  624 فقط المحصلة والضرائب يراداتاإل كانت ،1994 عامال في الرسم هذا على التفاوض
 تأصبح  ،تقريباً   مرات  ثالث  إلى  السلطة  إيرادات  تضاعف  مع  ولكن  أمريكي،  دوالر  مليون   18  تبلغ  سنوية  مناولة  رسوم  مع

بما يتناسب مع الواردات  ٪، 0,6لبنك الدولي ينبغي تحديد هذه الرسوم بنسبة لووفقًا  ؛ جداً  مرتفعة الرسوم  هذه قيمة
٪  0,6الفلسطينية، بحيث تشمل إجمالي الواردات التي تتعامل بها الجمارك اإلسرائيلية، وسيؤدي خفض رسوم المناولة إلى  

  في و ؛     (World Bank, 2016a) ةمليون دوالر في السن  50- 40المقترحة إلى أن تزيد حصة اإليرادات الفلسطينية بحوالي  
 اً رسوم  أمريكي  دوالر  مليون   70  اقتطاع  وتم  ،الضرائب  من   دوالر  مليار  2,3  من  أكثر  إسرائيل  جمعت  ، 2017  عامال  نهاية

  على  مناولة    رسومَ   المئة  في  3  نسبة  1996  عام ال  في   يةسرائيلاإل  السلطات  فرض  هو  القيمة  هذه  عافتر ا  من  زاد   وما  إدارية.
 من مباشرة مشتريات كونها ؛يراداتاإل لهذه  إدارية تكاليف وجود عدم  من الرغم  على ،إسرائيل من والمشتريات الوقود

 الفلسطينية يراداتاإل على فقط تفرض نأ المناولة رسوم في فاألصل الجانبين، في الخاص القطاع عبر تتم إسرائيل
  الشراء   بين  مناصفة   موزعة  الفلسطينية  للسلطة  المقاصة  إيرادات  أن  الذكر  يجدر   وهنا  ثالث،  طرف   من  باالستيراد  المرتبطة

  بإعادة  التقارير هذه السلطة الوطنية الفلسطينية في طالبت لذلك  ثالث. طرف  من واالستيراد يةسرائيلاإل السوق  من
  على  المناولة رسوم وإزالة الدولي، البنك قبل من بها الموصى  بالمئة 0,6 إلى وخفضها المناولة رسوم على  التفاوض

  1996 عامال في فرضها تم التي (إسرائيل من المشتريات على  )أي المضافة القيمة  وضريبة الوقود  ضريبة
(Government of the State of Palestine, 2018a) . 

 

 ل تحص   حيث ،الدولية الحدود معابر على الترتيبات بروتوكول باريس االقتصادي يحدد :المعابر على المغادرة رسوم .3
  تقسم  السنة في مسافر ألف 750 أول  من الدخل :كما يلي توزعو  ،راكب كل عن اً دوالر  26 مقدارها خروج رسوم إسرائيل

  وعند  ،اً دوالر  12 الفلسطينية للسلطة يحول أن ويجب ،اً دوالر  14 إسرائيل حصة تكون  حيث بالمئة، 54/46 أساس على
  رسوم  على المئة في 62 أي (اً دوالر  16) الفلسطينية الوطنية السلطة حصة  يكون  ًا،ألف 750 على المسافرين عدد زيادة

 لحاملي  اً أمريكي اً دوالر  40 إلى  2008 عامال في المغادرة رسوم برفع جانبال أحادي بقرار إسرائيل قامت وقد مسافر. كل

 
في المئة من نفقات الموازنة الجارية يؤول  43ن تؤثر حصيلة إيرادات قطاع غزة على الخزينة الفلسطينية، بشكل مباشر، ومرهق، حيث إ  12

في المئة من المقاصة الكلية، وإيرادات قطاع غزة الكلية تشكل   12إلى قطاع غزة، بينما اإليرادات المتحصلة من مقاصة قطاع غزة تشكل  
في المئة من إيرادات  30من إجمالي إيرادات السلطة.  وهنا يجدر الذكر أن إيرادات قطاع غزة، تاريخيًا، شكلت حوالي  بالمئة7فقط 

في المئة.  هذا التراجع يعزى إلى سببين؛ أولهما حالة االنقسام التي أدت   7السلطة؛ سواء أكانت مقاصة أم جباية محلية، واليوم هي فقط  
لوطنية الفلسطينية الرسمية )من رام هللا( من متابعة جباية فواتير المقاصة في قطاع غزة، ومتابعة الجباية المحلية، إلى عدم تمكن السلطة ا

وثانيهما، القيود اإلسرائيلية على معلومات المقاصة وحركة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، حيث ال تقوم إسرائيل بتسليم بيانات 
لتي تباع في قطاع غزة.  )وزارة المالية الفلسطينية، ضمن تقرير إنجازات مشروع توعية دافعي الضرائب ومعلومات المقاصة للبضائع ا

 الذي يموله االتحاد األوروبي(. 2018-2015لفترة 
بلغ يمثل مليون شيكل إسرائيلي جديد.  هذا الم 83، وكنتيجة لهذه المفاوضات، حولت إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني 2017نهاية العام   13

ماليين  110، وحولت، أيضًا، مبلغ 2016ضريبة القيمة المضافة المتراكمة على السلع التي دخلت قطاع غزة منذ كانون الثاني/يناير 
 .شيكل، مقابل فواتير ضريبة القيمة المضافة المكررة والملغاة والمزورة، التي يطالب بها الجانب الفلسطيني من فترة
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  تحويل   يتم  لمو   حالها،  على  يراداتاإل  تقاسم  طريقة  بقيت  ، ذلك  ومع  الفلسطينيين.  لغير  دوالر  46و  الفلسطيني،  السفر  جواز
  2017  عامال نهاية حتى 2008 عامال منذ تحويله تم ما وكل الرسوم  هذه من الوطنية الفلسطينية السلطة مستحقات كامل
  بحوالي  2017 العام  من  أبريلنيسان/ حتى المتبقية المبالغ الفلسطينية الوطنية السلطة وتقدر  ،(دوالر مليون  68) فقط

 . (دوالر مليون  145)

 
 يلزم بروتوكول باريس االقتصادي  عام. كل إسرائيل في يعملون  فلسطيني ألف 90 حوالي يوجد الصحية: الرسوم طوابع .4

  العمال على يسرائيلاإل القانون  يفرضها التي االستقطاعات جميع شهري، أساس وعلى فلسطين، إلى  تحول أن إسرائيل
  والتأمين ،الصحية الرسوم طوابع واقتطاعات ،المعادلة ضريبة استقطاعات يشمل وهذا   .إسرائيل في الفلسطينيين
  ، بروتوكول باريس االقتصادي بموجب بالتزاماتها إسرائيل توفِ  لم  ، 1994 عام ال منذ  .المعاشات ومدفوعات ،االجتماعي

 كانت  التي  التحويل  عمليات  جميع  إسرائيل  أوقفت  ،2006  عامال  وفي   .المستحقة  المبالغ  من  صغير  جزء  سوى   تحول  ولم
  حوالي   ،أمريكي  دوالر  مليون   255)  عليها  بأن  إسرائيل  اعترفت   ،2013  عامال  نهاية  وفي  المستحق.  من  بكثير  أقل  أصالً 
 بحل  المستحقة  الديون   هذه  تحويل  وربطت  ،الصحة  طوابع  كرسوم  (2013  لعام  الفلسطيني  المحلي  الناتج  من  بالمئة  1.8

 الفلسطيني  الجانبان وقع  ، 2016 سبتمبرأيلول/ وفي اإلسرائيليتان. والمياه الكهرباء شركتا بها تطالب التي ديون ال
 ي سرائيلاإل الجانب حول االتفاقية هذه من وكجزء الفلسطينية، الكهرباء شركات دين نزاع بحل يقضي اتفاقاً  يسرائيلواإل

 المتراكمة الصحة  طوابع رصيد يمثل فانه ،إسرائيل تقول ما وحسب الفلسطينية، الخزينة إلى أمريكي دوالر ماليين 310
 ذات بالمعلومات الفلسطيني الجانب تزويد على  يسرائيلاإل الجانب وافق ،االتفاق في  . 2016 سبتمبرأيلول/ 1 حتى

 الجانب إلى حديثاً  جمعها تم التي الصحة طوابع نقل ببدء يسرائيلاإل الجانب وتعهد  المبالغ. هذه بتفاصيل الصلة
 14.بحساباتها يتعلق فيما بها المرتبطة المعلومات مع جنب إلى جنبا شهري، أساس على الفلسطيني

 
  الحكومة  تخسر عام  كل أنه ، فلسطين دولة تقارير بينت :"ج" المنطقة في يراداتاإل وتسرب المباشر غير االستيراد .5

 من دوالر مليون  20و المباشر، غير االستيراد نتيجة الجمارك إيرادات من أمريكي دوالر مليون  31 حوالي الفلسطينية
  الضرائب عائدات في كبيرة خسارة من الفلسطينية الحكومة تعاني ذلك، على عالوة  ."ج" المنطقةإيرادات عامة من 

 التهريب  ظاهرة  تنامي  إلى   إضافة   المباشر(،  غير  باالستيراد  المرتبطة  الشراء  وضريبة  ،الصلة  ذات  المضافة  القيمة  )ضريبة
 في  الفلسطينية ماركالج موظفي تواجد إسرائيل رفض بسبب وذلك "ج"، المنطقة في خاصةبو  ،المشروعة غير والتجارة

 المنطقة. هذه

 
 االقتصادي بروتوكول باريس  أن خاصةبو  ،"ج" المنطقة في  واالقتصادي التجاري  النشاط على التقارير هذه ركزت وقد .6

 يوجد   إذ  الفلسطينية،  الخزينة  إلى  وتحويلها  ،"ج"  المنطقة  في  الدخل  وضريبة  المضافة  القيمة  ضريبة  بتحصيل  إسرائيل  يلزم
  عام ال وحتى  والتجزئة(. والغاز والوقود والزراعة )الصناعة المنطقة هذه في يعملون  يإسرائيل فرد أو شركة 2000 حوالي 

 ، الشركات هذه من ،التشغيل ورسوم ،األمالك وضريبة  ،الدخل وضريبة ،المضافة القيمة ضريبة إسرائيل جمعت ،2000
بخصوص هذه الضرائب  تحويالت اي  إسرائيل أوقفت ، 2000لكن منذ العام و  الفلسطينية. الخزينة إلى  يراداتاإل وحولت

  في  فلسطين  دولة  تقرير ويقدر ."ج"في المنطقة  كما توقفت عن إعطاء المعلومات عن النشاط االقتصادي والتجاري 
 

ل الجانب اإلسرائيلي الطوابع الصحية وخصومات ضريبة المعادلة للفترة بعد الطلبات الرسم  14 ية المتكررة من السلطة الوطنية الفلسطينية، حوَّ
إلى الخزينة الفلسطينية، وتوقف عن تحويل المبالغ المستحقة الجديدة.  من المتوقع أن تبلغ الخصومات المتراكمة   2017-7حتى    9-2016

 وحتى اآلن، لم تزود إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية بمعلومات الحساب والمبالغ المتبقية.  .دوالر أمريكيمليون  30السنوية حوالي 
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  سنة( 18 لمدة سنوياً  دوالر  مليون  20) دوالر مليون  360 حوالي جمعت قد إسرائيل أن ، 2018 عامال من أيلول/سبتمبر
  ى ل إ   الدخولب  الفلسطينية  للجمارك   بالسماح  التقرير  طالب  ،لذلك  الفلسطينية.  لخزينةا  ى لإ  تحويلها  يتم  ولم  ،المنطقة  هذه   من
  الشركات  عن  الكاملة  المعلومات وتوفير شهري، بشكل المبالغ بتحويل والبدء البضائع، حركة  على  والرقابة المناطق هذه
 ."ج" المنطقة في العاملة يةسرائيلاإل

 
 الدولي البنك تقارير .دال

 

 التسربات بمشكلة  الدولي البنك اهتم دراسة، من  أكثر في  إسرائيل إلى  الفلسطيني المالي  التسرب على  األونكتاد تركيز ومع
  إلى   تعرضت  دراسة   أجرى   حيث  ،2013  عام ال  في  الفلسطيني  المالي   بالتسرب  عالقة   ذات  دراسة  أول   وكانت   ، المالية  والخسائر

  قطاعات  في ،المباشرة وغير المباشرة االقتصادية التكاليف أن الدراسة وبينت ،"ج" المنطقة في االحتالل لكلفة جزئية تقديرات
 القانونية   القيود  أزيلت  ما  إذا  المحتمل  الناتج  إن  حيث  سلبي،  بشكل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  أثرت  "ج"،  المنطقة  في  محددة

  غير  للتكاليف دوالر( مليار 1,5) المئة في  12و المباشرة، للتكاليف  دوالر(  مليار 2,9) المئة في 23 بنسبة سيزيد ، والمادية
 خسارة عليها يترتب الكلفة وهذه  اإلجمالي، المحلي الناتج من المئة في 35 إلى الكلفة مجموع يصل المحصلة وفي المباشرة،

 االحتالل  انتهى  إذا  المئة  في  35  بنسبة  تزيد  أن  يمكن  الفلسطينية  العمالة  وأن  أمريكي،  دوالر  مليون   800  بقيمة  للضرائب  ةمالي
 . (Niksic, et.al, 2014) "ج" لمنطقةا في
 

 العليا التنسيقية اللجنة الجتماع تقريره في الفلسطينية الوطنية السلطة إيرادات تسرب موضوع في الدولي البنك أسهب كما
AHLC))  2016  أبريلنيسان/  في ( (World Bank, 2016a، الناجمة  الخسائر  من  الفلسطينية  المعاناة  درجة  التقرير  بين  حيث 

 وغير  المباشرة للمستوردات البضائع قيمة وتقليل ،المباشر غير باالستيراد والمتعلقة ،االقتصادي باريس بروتوكول ترتيبات عن
  ورسوم   المعادلة،  ضريبة  في  تتمثل  الخصومات  وهذه  لديها،  العاملين  الفلسطينيين  العمال  على  يةسرائيلاإل  والخصومات  المباشرة،

  وإلى  من للمسافرين المغادرة وضريبة "ج"، المنطقة من أخرى  مالية تسربات إلى إضافة الدخل، وضريبة الصحي، التأمين
 يلي: ما  الدولي البنك تقرير في جاء ما وأبرز  الكرامة. معبر عبر األردن

 

 

 يمكن ال  والتي ،"ج" المنطقة  في  يةسرائيلاإل الحكومة  تجبيها التي يراداتاإل )باستثناء الفلسطينية  للحكومة  المالية الخسائر -
  2,2 يمثل وهذا ، 2014  عاملل  دوالر مليون  285 حوالي ب درقَ ت   البيانات(  على إسرائيل من المفروضة القيود نتيجة تقديرها

 World Bank, 2016a)) الفلسطيني اإلجمالي المحلي الناتج  من المئة في

 

 المتعلق وجزء ي،سرائيلاإل السوق  من بالشراء المتعلق جزء :ينأجز  تشمل المشتريات قيمة تخفيض عن الناجمة  الخسائر -
  قدرت   الحقيقية  القيمة  من   المئة  في  23  من  أقل  بنسبة  إسرائيل  من  للمشتريات  القيمة  تخفيض   ثالث.  طرف  من  باالستيراد

 أما (،وفلسطين إسرائيل بين الثنائية للتجارة المقاصة تحويالت من المئة في 17 )نسبة دوالر مليون  103,7 بحوالي
  حوالي   ،الحقيقية  قيمتها  من  المئة  في  32  من  أقل  بنسبة  تقدر  ثالث  طرف  من  الواردات  قيمة  تخفيض  عن  الناجمة  الخسائر

 .2014  عام  في دوالر مليون  53
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  خزينة   ى لإ  تحويله  يتم  لم   ،الفلسطينيين  العمال  مستحقاتالمستقطعات من    من  اً كبير   اً جزء  أن  إلى  الدولي  البنك  تقرير  أشار -
  مليون  669 حواليب ،اآلن حتى يةسرائيلاإل الحكومة بها تحتفظ التي يراداتاإل رصيد ويقدر الفلسطينية، الوطنية السلطة

 . 2014 لعامل اإلجمالي  المحلي الناتج من المئة  في 5,3  نسبة يشكل وهذا أمريكي، دوالر

 

خصم   تتضمنغير مالئم لبروتوكول باريس االقتصادي ال وأمالية أخرى ناجمة عن التنفيذ المنقوص  وتسربات خسائر -
كما سبق  أو رسوم مناولة، في المئة من قيمة إيرادات المقاصة الفلسطينية كمصاريف ورسوم إدارية 3إسرائيل نسبة 

لحقيقية لتخليص البضائع الفلسطينية التي تعبر وبتطبيق مبدأ النسبة والتناسب على نسبة المصاريف اإلدارية ا الذكر. 
الحدود اإلسرائيلية، فقد توصل البنك الدولي إلى أنه يجب تخفيض نسبة الرسوم اإلدارية المخصومة من إيرادات المقاصة  

 في المئة.  0,6  في المئة إلى 3من 

 

 15، 2014  عامال  في  أمريكي  دوالر  مليون   267  بحوالي  ثالث  طرف  من  المباشرة  غير  الفلسطينية  الواردات  الدولي  البنك  قدر -

 بنك أن مالحظة مع والوقود، والكهرباء المياه باستثناء ،إسرائيل من الفلسطينية الواردات من المئة في  35 تشكل وهذه
  على  الجمركية التعرفة متوسط تطبيق وعند  . (Bank of Israel, 2010) المئة  في 38,3 بحوالي النسبة هذه قدر إسرائيل

  30,6 بلغت 2014 عامال في المباشر غير االستيراد نتيجة ماليال تسربال قيمة إلى الدولي البنك توصل فقد ،الواردات
 (. World Bank, 2016a) دوالر مليون 

 

 وخسائر  الضائعة الفرص فيها تناول ،الفلسطيني والالسلكية السلكية االتصاالت قطاع حول الدولي للبنك حديثة أخرى  دراسة
 القطاع  هذا  خسائر  أن   الدراسة  بينت  حيث  والترددات،   المعلومات  مصادر   في   والتحكم  ،يةسرائيلاإل  الممارسات  جراء  القطاع  هذا
  السلطة  لخزينة خسائر وبالتالي ،2015-2013 سنوات ثالث فترة خالل دوالر مليون  1150- 436 من تتراوح يراداتاإل من

 الفترة. تلك عن دوالر مليون  184 إلى 70 بين ما الضائعة( يرادات)اإل المضافة القيمة ضريبة قيمة في الفلسطينية الوطنية
 .  ( World Bank, 2016b)  األرباح على الدخل ضريبة من  الخزينة خسارة الحسبان  في يأخذ لم  الحساب هذا  أن مالحظة مع

 

 أخرى  وتقارير دراسات .هاء
 

 يةسرائيلاإل  القيود  أثر  الفلسطيني"  االقتصاد   على  اإلسرائيلية  القيود  "تكلفة  بعنوان  ، (UN-ESCWA, 2015)  لإلسكوا  دراسة  تناولت
  ن أ  إلى الدراسة وأشارت  .(- CGE العام للتوازن  محسوب نموذج باستخدام إجراؤها )تم الفلسطيني االقتصاد  قطاعات على

 كما   .موارده استغالل عدم إلى وأدت ،أداءه أضعفت التي األسباب أهم من كانت الفلسطيني االقتصاد على يةسرائيلاإل القيود
  اإلجمالي  المحلي الناتج ارتفاع إلى يؤدي ،الغربية الضفة في "ج" المسماة المناطق على يةسرائيلاإل القيود تخفيض أن بينت

  المئة.  في 27 بحوالي البطالة نسبة تقليل إلى ويؤدي أمريكي(، دوالر مليون  860 )حوالي  المئة في  12 بمقدار الفلسطيني
 المحلي الناتج زاد لو تهاياجب الممكن من كان التي الفلسطينية الخزينة إيرادات زيادة فرصة ضياع إلى ذلك يؤدي ،وبالطبع

 الذكر.  سابقة بالنسبة اإلجمالي

 

  لفلسطين:  وطنية تجارية سياسة "نحو بعنوان  دراسة ،(2017، مسيف) الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد أصدر
 الفلسطيني التعرفة لجدول المتاحة  البدائل على الدراسة ركزت وقد  .الصناعية" والسياسات الجمركية التعرفة بدائل تحليل

 جمركية  تعرفة  سيناريوب  الوضع الحاليمقارنة    الجمركي  االتحاد  خسائر  أو  تكلفة  حساب  تم  حيث  للتطبيق.  القابلة  والسيناريوهات
 

( الذي وضعه بنك إسرائيل في تقرير بنك إسرائيل "التطورات Gravity Modelاعتمد البنك الدولي على استخدام نموذج الجاذبية )   15
 ". 2014، الذي نشر في حزيران العام 2013األول العام االقتصادية األخيرة، تشرين 
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 وفرق  شراء وضريبة جمارك يتضمن الرقم  وهذا ،أمريكي دوالر مليار 1.4 بحوالي  الخسائر ق درت وقد ،التعريفة اإلسرائيلية عن
  وضريبة  جمركية لنسب تخضع التي الزراعية السلع   إلى الرقم  هذا ارتفاع ويعزى  .المباشر االستيراد من  المضافة  القيمة ضريبة

)أو الوفورات   الخسائر فإن ،مباشرة( غير ضرائب دوالر مليون  847)  الزراعية السلع ضرائب استبعاد وعند .جداً  مرتفعة شراء
 ال ومشتقاته البترول إيرادات أن مالحظة مع ،دوالر مليون  541 إلى تنخفض المتوقعة من تبني تعريفة فلسطينية مستقلة(

 .إسرائيل من يبقى استيراده أن أي الخسائر،  هذه ضمن تدخل
 
  المتاحة  الهوامش من تستفيد ،مستقلة وجمركية تجارية سياسة اتباع مع ولكن  ،الحالي يفترض الوضعخر آة سيناريو حال فيو 

 ةيسياسوذلك لتحقيق أهداف  ،وب 2وأ  1لسلع القوائم أ الجمركية النسب رفعب تي تسمحال في بروتوكول باريس االقتصادي
 نييمال 305 بزيادة أي ؛دوالر مليار 1,5 إلى سترتفع االستيراد من والضريبية الجمركية يراداتاإل فإن فلسطينية، صناعية

  على  فلسطينية تجارية سياسة استخدام عدم تكلفة أن بمعنى ية،سرائيلاإل التجارية للسياسة المطبق الحالي الوضع عن دوالر
 (. 2015 عامال بيانات على بناءً ) دوالرن ييمال 305 إلى تصل ،ثالث طرف من المستوردة السلع
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  بعض التكلفة المالية لالحتالل على الشعب الفلسطيني: تقدير .خامساً 
 أخرى  مالية  وخسائر تسرب

 
من التكلفة االقتصادية اإلجمالية لالحتالل، وهو مفهوم أوسع من  يعد مفهوم التكلفة المالية الفلسطينية بسبب االحتالل جزءاً 

خسائر مالية أخرى ناجمة عن السياسات والتدابير   التسرب المالي الفلسطيني إلى الخزينة اإلسرائيلية، وذلك ألنه يشمل أيضاً 
 التي تفرضها السلطة القائمة باالحتالل، لكنها لم تتسرب إلى الخزانة اإلسرائيلية.

 
  عن  الناجمةو  الفلسطينيةالتي تتكبدها الخزينة  األخرى  المالية والخسائر المالية التسربات بعض ويقدر يحصر الفصل ذاه

أو عن عدم توفر السيادة   االحتالل، قيود عن الناجمة أو ،االقتصادي باريس توكولو بر إطار  في  إسرائيل مع  التجارية العالقة 
وكل نوع من أنواع الخسائر المالية األخرى   المالي  التسرب أنواع من  نوع كل تقدير سيتمو   الفلسطينية في المجال االقتصادي.

المالية  ثم سيتم تجميع التقديرات للوصول إلى تقدير للتكلفة  . المتاحة للمعطيات ووفقاً  2015 عامال بيانات حسبعلى حدة، 
 لالحتالل )التسربات والخسائر المالية األخرى(. 

 
 بروتوكول تطبيق سوء عنو  ،الجمركي التهريبو  المباشر غير االستيراد عن  ةالناجمالمالي تلك التسربات  التسربوتشمل بنود 

  ، متفرقة  سنوات في ،إسرائيل احتجاز عن اً ناجم متكرر غير اً مالي اً تسرب فصل ال هذا سيتناول وكذلك  االقتصادي. باريس
  الفصل  هذا سيتطرق  ،ذلك إلى إضافة  شهريًا. الفلسطينية المالية  وزارةى لإ لتحو   أن المفروض من التي ،المقاصة يراداتإل

 ولكنها ،الفلسطينية الخزينة تدخل أن المفترض من كان التي العامة اإليرادات تلك وهي ،األخرى  المالية الخسائر بعض إلى
 وقيوده  االحتاللوبسبب    ،عدم توفر السيادة الفلسطينية الكاملة في النواحي االقتصادية  بسبب  جهة   أي  قبل  من  تجبى  وال  تضيع

بالسلب ثر  ؤ وتأي إجراءات يفرضها االحتالل    بسبب  أو  الحدودية،  المعابر  وعلى   ،الفلسطينية  االقتصادية   الموارد  على  وسيطرته
 .الفلسطينيةعلى الموارد المالية  

 

 ،بيانات  الهتوفر  تهذا الفصل يدرس فقط مصادر التسرب المالي الفلسطيني والخسائر المالية األخرى التي  أن  لى  إيجب التنويه  و 
قد تؤدي إلى خسائر مالية فلسطينية ويمكن مسحها في الظروف الحالية، ولذلك يجب التأكيد على أن هناك مصادر أخرى 

  مالية  خسائر من حصره يمكن ما كل وتقدير ،الحقة دراسة إجراءر لها البيانات، لذلك من الضروري يجب تحليلها حينما تتوف
 شتى في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي لالحتالل االقتصادية التكلفة على يركز أوسع إطار في تفصيالً  أكثر بشكل

 العامة.   المالية مجال ذلك في بما ،االقتصادية المجاالت
 

 المباشر  غير االستيرادعن  الناجم المالي التسرب .ألف
 

وبالتالي تعفى هذه الواردات من   ،أالواردات غير المباشرة هي تلك الواردات الفلسطينية المسجلة كما لو كانت إسرائيلية المنش
هذه الواردات غير   مصدر ن إ ف  ،في الواقع ،ولكن لنص بروتوكول باريس االقتصادي، وذلك وفقاً  ،ضرائب االستيراد الفلسطينية

   وكان من المفترض أن تتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية إيرادات ضرائب االستيراد على هذه الواردات.  ،دولة ثالثةالمباشرة 
 .إيرادات ضرائب االستيراد على هذه الواردات تتسرب إلى الخزينة اإلسرائيلية بداًل من وصولها إلى الخزينة الفلسطينية ،لذلك
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  على  المطبق اإلسرائيلي التعرفة جدول نسب تطبيق على  المباشر غير االستيراد من المالي التسرب تقدير منهجية تعتمدو 
 التالي:   النحو  على  وذلك  سلعة،  كل  من  فعلياً   استيراده  يتم  ما  أي  16؛ الرسمية  اإلحصاءات  في  مسجل  هو  كما  الفلسطينية  التجارة

 

 ضريبة   نوع  حسب  سلعة  كل  وفرز   ،المنسق  للنظام  خانات  8  الـ  مستوى   على  اإلسرائيلي  السوق   من  المستوردة  السلع  تحليل -
 لها.   الخاضعة الشراء( وضريبة )الجمارك االستيراد

 مشتريات وهي إسرائيل، من إال استيرادها يمكن ال التي والسلع ،عليها االستيراد ضرائب تحصيل يتم التي السلع استبعاد -
  والتبغ،  والسجائر إسرائيل، في  تنتج التي الطازجة الزراعية والسلع والمحركات، والسيارات، والغاز، ، والوقود العام،  القطاع

 نظام بموجب الفلسطينية الوطنية السلطة  قبل من تحصيلها يتم ، السلع هذه من الضرائب غالبية أن  اعتبار على  وذلك
  من  اقتطاعها تم لذلك عليها، المضافة القيمة ضريبة احتساب يتم ال هنا الزراعية السلع أن مالحظة مع، المقاصة

 االحتساب.

 االستيراد. ضرائب من معفاة تكون  والتي ،اإلسرائيلي السوق  من  استيرادها يتم التي السلع استبعاد -

 تقديرات حسب إسرائيل من  القادمة الفلسطينية الواردات من بالمئة  38,3 بـ المباشر غير االستيراد نسبة تقديرات اعتماد -
 حسب االستيراد ضرائب نسب واحتساب تطبيق ثم ومن ، (Bank of Israel, 2010) 2010 عامال إسرائيل بنك دراسات

 يلي:  لما وفقاً  (2)  رقم الجدول في مبين هو كما وذلك  فرزها، تم التي للسلع  حالياً  المطبق اإلسرائيلية  التعرفة جدول
 

  لكل  الجمركية التعريفة نسبة فيمضروبًة  سلعة كل حسب إسرائيل من والمستوردة للجمارك الخاضعة السلع قيمة .1
 سلعة.

  لهذه  تخضع سلعة لكل الشراء ضريبة بنسبةمضروبة  إسرائيل من والمستوردة الشراء لضريبة الخاضعة السلع قيمة  .2
 الضريبة. 

 تحصيلها  يتم  التي  المضافة  القيمة  ضريبة  اقتطاع  ثم  ومن  17االستيراد،  ضرائب  على  المضافة  القيمة  ضريبة  احتساب .3
 المضافة.  القيمة ضريبة فارق   أو صافي على الحصول وبالتالي المقاصة، نظام خالل من

 .3 إلى  1 من البنود في أعاله القيم على  بالمئة 38,3 نسبة تطبيق .4
 

، حيث 2015التسرب المالي لكافة ضرائب االستيراد غير المباشر حسب بيانات عام وبناًء على اآللية المتبعة، تم احتساب 
هو  مليون دوالر أمريكي، موزعة بين الجمارك وضريبة الشراء والقيمة المضافة، كما 129يصل هذا التقدير إلى ما يزيد على 

من   بالمئة 4,9مالي الفلسطيني، وحوالي من قيمة الناتج المحلي اإلج بالمئة  1(، وذلك يمثل حوالي 2موضح في الجدول )
 18إجمالي اإليرادات الضريبية للعام نفسه.

 
متوسط اعتمدت التقديرات لكافة الدراسات المذكورة سابقًا على معدالت الجمارك وضريبة الشراء للمستوردات الكلية من إسرائيل، من خالل تطبيق    16

خانات للنظام  8لالستيراد الفعلي لكل سلعة على مستوى  النسب على كافة المستوردات، ولكن هذه الدراسة اعتمدت على التعريفة الجمركية
مالي المنسق، وهذا يعني نتائج أكثر دقة.  ولكن في حالة تقدير السلع المهربة ال بد من استخدام معدالت أو متوسطات التعريفات الجمركية إلج

 قيمة التهريب لعدم توفر بيانات رسمية مسجلة.
ثالث، تحسب ضريبة القيمة المضافة بعد إضافة ضرائب االستيراد إلى قيمة االستيراد، وبالتالي تكون قيمة هذه في حالة االستيراد من طرف   17

حتساب التسرب المالي، يتم فقط أخذ هذا الفارق على اعتبار أن ضريبة الالضريبة أكبر من احتسابها فقط على قيمة االستيراد من إسرائيل، و 
 رائيل، يتم تحصيلها من خالل نظام المقاصة.القيمة المضافة للصفقات من إس

بحوالي  2011و 2010(، قدرت متوسط القيمة السنوية للتسرب المالي من الواردات غير المباشرة للعامين 2014في الدراسة السابقة لألونكتاد )   18
(، ولكن التقدير في الدراسة السابقة كنسبة مئوية 3ل ) مليون دوالر المقدرة في جدو   129مليون دوالر، وهي قيمة دوالرية أقل قلياًل من الـ    115,3

وهذا   من الناتج المحلي اإلجمالي، ومن إجمالي اإليرادات الضريبية، كان أكبر من التقدير الحالي، وباألخص فيما يتعلق باإليرادات الضريبية. 
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  الفلسطينية  للواردات المباشر غير ستيراداال  من المالي التسرب :(2) جدول
 (دوالر بالمليون  القيمة) 2015 عامال بيانات حسب إسرائيل من

 نسبةقيمة 
38,3 % 

 ضرائب إيرادات
 االستيراد

 اإلحصاء حسب القيمة
 الفلسطيني

 عدد
 البيان السلع

 2015 عامال في إسرائيل من الكهرباء واردات  479,3  
  منها:  الكهرباء،  واردات عدا ما 2015 عامال إسرائيل من السلعية الواردات 1360 2565,4  

 النارية* والدراجات والمحركات والتبغ والسجائر والسيارات والغاز البترول 52 661,3  

 إسرائيل( * في تنتج ال التي الطازجة والفواكه )الخضار الزراعية السلع 30 43,4  

 الشراء* ضريبة أو للجمارك خاضعة غير سلع 514 813,9  

  1046,9 764 
 وضريبة  )الجمارك  االستيراد  لضرائب  الخاضعة  إسرائيل  من  السلعية  الواردات

 منها:** الشراء(، 

 معاً  الشراء وضريبة الجمارك من لكل خاضعة سلعية واردات ( 1)  68 59,9 10,9 4,2

 فقط للجمارك خاضعة سلعية واردات ( 2)  670 951,3 244,2 93,5

 فقط الشراء لضريبة خاضعة سلعية واردات ( 3)  26 35,8 41,0 15,7

 ،فقط االستيراد ضرائب قيمة على المفروضة المضافة القيمة ضريبة صافي   40,8 15,6
 المستوردة السلع قيمة على وليس

 المباشر غير االستيراد من المالي التسرب إجمالي    129,0

 من: كنسبة المباشرة غير الواردات من المالي التسرب    
 (ردوال مليون  12673)  2015 لعامل اإلجمالي المحلي الناتج        % 1,02

 دوالر( مليون  2654)  2015 لعامل الضريبية اإليرادات إجمالي        % 4,86  

 .2015 عامال  إسرائيل مع  الخارجية التجارة بيانات – الفلسطيني لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:
 مباشرة.  غير واردات كانت لو حتى مالي تسرب عنها ينتج ال وبالتالي ،رادياالست لضرائب خاضعة غير إسرائيل من واردات *

  جدول  في له تخضع الذي التعرفة نوع  حسب الصافية القيمة هذه بتفنيد وذلك  فقط، السلع هذه من المباشرة غير الواردات من المالي  التسرب  احتساب يتم **
  على  اإليرادات  هذه قيمة من بالمئة 38,3 نسبة احتساب تم ثم الجدول، في مبين هو كما نوع كل  من اإليرادات قيمة وحساب المطبق الجمركية التعرفة

 .إسرائيل من  المباشر غير االستيراد إيرادات أنها
 
 

 الضريبي والتهرب الجمركي التهريب عن الناجم المالي التسرب .باء
 

 الفلسطينية الحالة في الضريبي والتهرب الجمركي التهريب .1
 

 سرائيلإ  ةسيطر   إلى  ،الفلسطينية  السوق   إلى   المستوردة  البضائع  على   الضريبي  والتهرب  الجمركي  للتهريب  الرئيسي  السبب  يرجع
 إسرائيل استجابة عدم إلى إضافة الغربية، الضفة أراضي من  مساحات واسعةو  ،المحتلة الفلسطينية األرض حدود كل على

 سبيل  فعلى ،مشترك للتخليص حوسبي نظامبالعمل  ولهاقب وعدم  الطرفين بين البينية التجارة لبيانات والمباشر الفوري  للتبادل
 الجانب قبل من استخدامها يساء ما وغالباً  ، قديمة آلية  تتبع المضافة القيمة ضريبة على )التقاص( التخليص عملية  ،المثال

 إيراداتها  من  اً كبير   اً جزءل  الفلسطينية  الخزينة  خسارة  في  يتسبب  الورقية  المقاصة   لفواتير  اليدوي   التجميع  من المقدر أنف  اإلسرائيلي،
 

نواع المختلفة من السلع المستوردة، وكذلك يرجع إلى تغير في االختالف راجع إلى تغيرات في هيكل الواردات وهيكل التعريفة الجمركية على األ
 ابقة.نسبة الواردات المسجلة كواردات من إسرائيل، وإلى زيادة ملحوظة في اإليرادات الضريبية فيما بين سنوات الدراسة الحالية والدراسة الس
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  ، الحالي النظام ويعتمد (. Government of the State of Palestine, 2018a) سنوياً  دوالر مليون  120 حوالي إلى يصل
 في الفلسطينية الحكومة طالبت وقد  الخاص. القطاع من يدوية بيانات جمع في الفلسطيني الجانب قدرة على ،أساسي بشكل

  ،الجانبين  كال  بين  بيانات  وقاعدة  ،مشترك  إلكتروني  نظام  وتشغيل  بإنشاء  ،2018  لعاما   العليا  التنسيقية  للجنةإلى ا   المقدم  تقريرها
 .فيها موثوق  وفواتير مستندات على قائمة

 
  المحتلة  الفلسطينية  األرض إلى  إسرائيل من  البينية للتجارة المصاحب الضريبي والتهريب الجمركي التهرب أبعاد تصور ويمكن

 الفلسطيني التاجر إخفاء إلى ساساً أ ترجع التي البينية للتجارة الرسمية األرقام في الفروق  وهو األول محاور: ثالثة خالل من
  للبضائع المقدر التهريب قيمة والثالث.  الفلسطينية الجمركية الضابطة بيانات من التهريب قيمة هو والثاني.  المقاصة لفواتير

    . إسرائيل  من  الفلسطيني  االستيراد  قيمة  من   بالمئة  35  إلى   بالمئة  25  بين  ما  والمقدرة  ،وثائق  بدون   الفلسطينية  السوق   تدخل   التي
 

 بيانات التجارة الخارجية غير دقيقة
 بيانات بين  فروق  وبالتحديد ،وفلسطين إسرائيل بين للتجارة الرسمية السنوية اإلحصاءات  قيمة بين فرق  هناك يكون  ما غالباً 

 الفلسطينية(،  الواردات  )أي  دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية  من   رسمياً   المسجلة   الفلسطيني  السوق   إلى   اإلسرائيلية  الصادرات
  المعلومة   مصدر  إلى  الفرق   هذا  ويرجع  إسرائيل.  من  الفلسطينية  للواردات  ةالرسمي  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء    وبيانات

  عن  بالتصريح يقوم الذي الفلسطيني التاجر  هو الفلسطيني لإلحصاء  المركزي  للجهاز  المعلومة فمصدر  الحالتين،  اتكل في
 والبيانات بالمعلوماتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  تزود  ،بدورها ،التي ،الفلسطينية الضرائب لسلطة المقاصة  فواتير

  اإلحصاء  ضمن تدخل ال عنها التصريح يتم ال التي المقاصة فواتير من اً أي أن يعني وهذا الفواتير، هذه تتضمنها التي
 .المستوردة  السلعة انتقال  وقت عن تختلف أوقات في  تدخل أو ،الفلسطيني

 
 Government of the State of) سنوياً  دوالر مليون  120 بحوالي ذلك عن الناتجة الخسارة الفلسطينية المالية وزارة وتقدر

Palestine, 2018a).   اإلسرائيلية  المقاصة فواتيرألن  وذلك ،لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية بالنسبة يختلف األمر ولكن 
 جميعإن  أي؛ كامل بشكل وحصرها تسجيلها ويتم ،اإلسرائيلية الضرائب سلطة من تصدر ،الفلسطيني للسوق  بالبيع الخاصة

الجهاز المركزي لإلحصاء   من  لكل  الرسمية  البيانات  في  الفروق   (3)  الجدول  ويوضح    .ومحصورة  ومضبوطة  مراقبة  الفواتير  هذه
  المحتلة  الفلسطينية األرض إلى إسرائيل من السلع بتجارة الخاصنفسه  لبيانل دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيليةو الفلسطيني 

  الفلسطينية  الواردات  قيمة  من  بالمئة  20على    يزيد  الفارق   هذا  أن  الجدول  من  ويتضح    (.2017-2015)  الثالث  السنوات  في
  مالحظة  مع، إسرائيل من الفلسطينية بالواردات المرتبط الضريبي التهرب حجمى لإ يشير قد ما ، 2017 عامال في إسرائيل من

 كانت ،2014 عامفي ال فمثالً  الزراعية، السلع احتساب منهجية بسبب سابقة سنوات في اإلحصاءات فارق  في تذبذب وجود
 بيانات من دوالر مليون  220 بحوالي أقل الفلسطينية اإلحصاءات في الفلسطينية السوق  إلى اإلسرائيلي التصدير بيانات

  على  تعتمد كانت حيث إسرائيل، من الزراعية الواردات  بيانات جمع طريقة  إلى ذلك في  السبب عزى وي   ،اإلسرائيلية المقاصة
 لها  يقدمه ما على بناء الفلسطينية الزراعة وزارة قبل من والمرصودة ،إسرائيل وإلى  من ةيالزراع والواردات الصادرات تصاريح

 باالعتماد  ،إسرائيل  من  المستوردة  الزراعية  السلع  بيانات  جمع  منهجية  تغيير  تم  ،2014  عامال  بعد  ولكن  الفلسطينيون،  المزارعون 
  الكاملة البيانات تقدم إسرائيل أصبحت حيث الفلسطينية، الواردات  ضمن وتضمينها ،اإلسرائيلية الزراعة وزارة بيانات على

  ، الزراعية  السلع لتشمل اإلحصائية المنهجية تصويب تم وبذلك أدق، بشكل الفلسطينية الزراعة وزارة إلى الزراعية للصادرات
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 إسرائيل مع التجارة بيانات في  والفارق  التذبذب يفسر ما وهذا  .وانتظاماً  دقة  أكثر 2014 عامال بعد التجارة بيانات وأصبحت
 19. السابقة  السنوات في

 

 المتعلقة  القيمة حيث من وأبعادها التهرب ظاهرة على اً مؤشر  أدناه (3) الجدول  في المبينة اإلحصاءات فارق  اعتبار يمكنو 
  األكبر   الجزء  رجعي    وفي الغالب  ،الفلسطينية  الضرائب  لسلطة  تسليمها  الواجب  من  كان   التي  المقاصة  فواتير  عن   اإلفصاح  بعدم
 إسرائيل.  من الزراعية السلع   إلى الفارق  هذا من

 

 
 السوق  تدخل التي للسلع الرسمية اإلحصاءات :(3) جدول

 (دوالر مليون ) 2017-2015 الفلسطيني

 السنة
 إسرائيل من الفلسطينية الواردات
 الفلسطيني اإلحصاء حسب

 فلسطين إلى اإلسرائيلية الصادرات
 الفارق  اإلسرائيلي اإلحصاء حسب

2015 3045 3379 -334 

2016 3123 3359 236 - 

2017 3010 3623 613 - 

 . ةاإلسرائيلي  ةالمركزيودائرة اإلحصاء  الفلسطيني لإلحصاء  المركزي   الجهاز  :المصدر
 

 

 التهريب

  تصور  وضع  على تساعد التي المهمة المؤشرات من الفلسطينية الجمركية الضابطة محاضر بيانات من التهريب قيمة تعد
  واقع   من  وضبطها  تهريبها  تم  التي  السلع  أهم   مجموعات  الدراسة  ملحق  في   ( 14)   الجدول  ويوضح  .وحجمها  الظاهرة  هذه  ألبعاد
 بشكل  ،يتركز  ولكنه  ،السلع  أنواع  جميع  يطال  التهريب  أن  الجدول  من  ويتضح  .2017-2014  للفترة  الجمركية  الضابطة  بيانات
  والمكوس   الجمارك  فمثالً   السلع،  هذه  بين  والضريبية  الجمركية  النسب  تختلف  وقد  الزراعية،   والسلع  والوقود   البناء  مواد  في  ،أساسي

  لضريبة  تخضع السلع هذه جميع ولكن الجمارك، من معفاة تكون  قد أخرى  سلع بعكس جداً  عالية  والسجائر المحروقات على
 تقارير على وبناءً   التهريب. طريق عن اإلسرائيلية الخزينة إلى فلسطيني عام مال تسرب وجود على يدلل ما ،المضافة القيمة

-2014  من   سنوات  أربع  فترة  عن   دوالر  مليون   117  حوالي   رسمياً   والموثق  المضبوط  التهريب  حجم   بلغ  فقد   ،الجمركية  الضابطة
 ،ضبطه الممكن من بكثير  أقل  األرقام هذه أن العلم مع هذا  أمريكي، دوالر مليون  29  بحوالي يقدر سنوي  بمعدل أي؛ 2017

  في   أو  ،الغربية  الضفة  حدود  على  والعمل  بالتحرك  الفلسطينية  الجمركية  للضابطة  تسمح  ال  اإلسرائيلية  السلطات  ألن  نظراً   وذلك
 "ج". بالمنطقة فةنالمص الفلسطينية المناطق
 البضائع  تهريب  ظاهرة  تنامي  إلى  (2018  )ماس،"ماس"    –  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  تقارير  آخرويشير  

 بناء الجمركية الضابطة  مسؤولي تقديرات بينت حيث السوالر، تهريب خاص وبشكل المذكورة، األربع السنوات في عام بشكل
 الخسائر   قيمة   أن  (اً شهري  لتر  مليون   95  لي ا )حو   شهرياً   دوالر  مليون   60  والبالغة   ، السوالر  من  الفلسطيني  االستهالك  نسبة  على 

  25 إلى  بالمئة 17 بين ما  أن الدراسة هذه بينت وقد  أمريكي. دوالر مليون  120 حوالي تبلغ  فقط السوالر تهريب من السنوية
 التهريب. من  للحد الفلسطينية الوطنية  للسلطة تواجد ال حيث ،"ج" المنطقة  أراضي عبر تهريبه يتم ،السوالر من بالمئة

 

 
 .2018/ 11/ 27الفلسطيني بتاريخ  مقابلة مع مدير إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز المركزي لإلحصاء  19
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 واردات بدون وثائق
أن هناك قناة أخرى للتسرب المالي تتعلق بدخول إلى    الدراسة  هذه  من  الرابع  الفصل  في  عرضها  تم  التي  الدراسات  تقديرات  تشير

بحوالي   اإلسرائيلي السوق  من المستوردة البضائع من التهريب نسبة  حيث تقدر ،الفلسطينية بدون وثائقالبضائع إلى السوق 
 .إسرائيل من المستوردات إجمالي من بالمئة 35

 

 الضريبي  والتهرب الجمركي التهريب من المالي التسرب تقدير .2
 

 وتفشيها  الضريبي  والتهرب  الجمركي  التهريب  ظاهرة  وأبعاد  أهميةى  لإ  تشير  السابق  الجزء  في  عرضها  تم  التي  والمعطيات  األرقام
 المالي  التسرب قيمة تقدير إلى  يسعى الدراسة من الجزء هذا.  بدقة الظاهرة هذه حجم تحدد ال ولكنها ،الفلسطينية السوق  في

 الفقرات  في   المعروضة  األرقام  على   المالي  التسرب  تقدير  يعتمد  ال  سوف  ،االحتساب  ازدواجية   ولتجنب  الظاهرة،  هذه  عن   الناتج
 .تقديرات الدراسات السابقةو  التهريب لحجموالمسؤولون   الخبراء قدرها التي  النسب على سيعتمد بل ،السابقة

 
  35-25 بين ما الفلسطيني السوق  إلى مزيفة بوثائق أو وثائق بدون  البضائع تهريب ي قدر ،الرابع الفصل  في اإلشارة تتم كما

 النسبة  هذه  تصل  ،الفلسطينية  المالية  وزارة  في  المسؤولين  لتقديرات  طبقاً   ولكن  ،إسرائيل  من  الواردات   قيمة  إجمالي  من  20،بالمئة
 21إسرائيل. من كواردات رسمياً  المسجلة السلع قيمة من  بالمئة 40على  يزيد ما إلى

 
 بالمئة 30 هنا المتبعة المنهجية عتمدت الضريبي، والتهرب الجمركي التهريب من المالي التسرب لتقدير محافظ افتراض ولتبني
  الواردات قيمة إجماليى لإ منسوبة المهربة للسلع كنسبة السابقة الدراسات قدرتها التي بالمئة 35-25 الـ بين ما وسطية كنسبة

 إسرائيل  من  الواردات  من  بالمئة 16  حوالي  مثلت  التي  الكهربائية  الطاقة  من  الواردات  استبعاد  بعدوذلك    ،إسرائيل  من  الفلسطينية
 22. 2015  عامال في

  –  3044)  2015 عامال في دوالر مليون  2565 بنحو تقدر ،الكهرباء واردات استبعاد بعد ،إسرائيل من الواردات إن وحيث
 الفلسطينية  األرض  إلى  إسرائيل  من  المهربة  السلع  قيمة  تقدير  يمكن  ،بالمئة  30  الـ  نسبة  وبتطبيق  دوالر(  مليون   2565  =  479

  726,5  بحوالي  التهريب  هذا  السابقة  ( 2014أ)  األونكتاد  دراسة  قدرت  وقد  دوالر،  مليون   770  بحوالي   2015  عام ال  في   المحتلة
 ،ومقبولة طفيفة زيادة المهربة السلع قيمة في الزيادة وتعتبر .2011- 2010 نلعاميل سنوي  كمتوسط أمريكي دوالر مليون 

 .اإلسرائيلية السوق  من االستيراد حجم تنامي مع وباألخص
 

 

 

 
من السلع المهربة تهرب بدون وثائق،   بالمئة  65أفاد مسؤولون في جهاز الضابطة الجمركية، من خالل بياناتهم الداخلية للمضبوطات، بأن حوالي    20

بضاعة لديه فاتورة مقاصة، ولكن ال من السلع تهرب بوثائق وفواتير مقاصة مزورة، أو شهادة إرسال غير حقيقية، أو أن صاحب ال بالمئة 35و
 يوجد لديه ملف ضريبي، وهذا كله يعتبر تهريبًا بدون وثائق رسمية حقيقية.

 مع مسؤولين في جهاز الضابطة الجمركية، ودائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية الفلسطينية. 2018/ 6/ 15مقابالت بتاريخ   21
.  ويرجع بالمئة 30لتقدير هذا التسرب، في حين أن الدراسة الحالية استخدمت نسبة  بالمئة 25ابقة نسبة الس أ( 2014) اعتمدت دراسة األونكتاد   22

ولكن الدراسة الحالية استبعدت الواردات من   ،طبقت النسبة على كل الواردات الفلسطينية من إسرائيل  2014أن في دراسة   سبب زيادة النسبة إلى
المذكورة هنا، هذا إضافة إلى المؤشرات   بالمئة  40جمالي الواردات(؛ وكذلك نظرًا ألن الدراسة السابقة لم يرد فيها نسبة الـ  إمن    بالمئة  16الكهرباء ) 

 التي تفيد بتنامي ظاهرة التهريب خالل السنوات األربع األخيرة، وبخاصة تهريب السوالر.
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 )القيمة بالمليون دوالر( 2015في العام  (: التسرب المالي من التهريب الجمركي4جدول )

القيمة أو  ــدـــــــالبن         
 النسبة

قيمة التسرب 
 المالي

  769,5 ( قيمة السلع المهربة المقدرة أعاله1) 
  530,9 (1من الصف )  ٪69 –( قيمة السلع المهربة الخاضعة لضرائب االستيراد 2) 
 69 ٪ 13 (2من الصف )  ٪13 -( معدل نسبة الجمارك على السلع المستوردة من إسرائيل 3) 
 31,8 ٪6 ( 2من الصف ) ٪6 -( نسبة ضريبة الشراء على السلع المستوردة من إسرائيل 4) 
 84,9 ٪ 16 (2من الصف )  ٪16 -ضريبة القيمة المضافة ( نسبة 5) 
 16,1 ٪ 16 (4( و) 3من مجموع الصفين )  ٪16 -( نسبة ضريبة القيمة المضافة 6) 

  201,8  مجموع التسرب المالي للتهريب

   التسرب المالي من التهريب كنسبة من:
 ٪1,6  مليون دوالر( 12673) 2015الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

 ٪7,6  مليون دوالر( 2654)  2015إجمالي اإليرادات الضريبية للعام 
 
 

 يلي:  ما على  الضريبي والتهرب الجمركي التهريب نم المالي التسرب تقدير منهجية وتعتمد
  إسرائيل   من  الواردات  قيمة  إجمالي   من  بالمئة  30  تمثل  المحتلة  الفلسطينية  األرض  إلى  إسرائيل  من  المهربة  البضائع  قيمة •

 .الكهربائية( الطاقة   من الواردات استبعاد )بعد

 إيرادات وضياع تسرب تهريبها عن ينتج ال وبالتالي ،االستيراد لضرائب خاضعة إسرائيل من المهربة البضائع كل ليس •
 لضرائب تخضع إسرائيل من المستوردة السلع  من بالمئة 69 أنب الفعلي االستيراد بيانات تفيد حيث فلسطينية، عامة

 دوالر.  مليون  531  بحوالي المهربة السلع قيمة تقدر ،( 4) الجدول يوضح كما وبالتالي، االستيراد،

  من  االستيراد( لضرائب الخاضعة   وغير  )الخاضعة المستوردة السلع  كل  على الشراء ضريبة ونسبة الجمارك نسبة متوسط •
  24مليون دوالر.  531وبالتالي تم تطبيق هذه النسب على الـ   23، التوالي على بالمئة 6و بالمئة 13 بحوالي تقدر إسرائيل

  ، 2015  عام  في  إسرائيل  من  الواردات الفعليةً   على  بناءً   الشراء  وضريبة  الجمارك  نسبة  احتساب  تميجب اإلشارة إلى أنه  و 
 اإلسرائيلي الجمركية التعرفة جدول نسب على  وبناءً  ،المنسق النظام من خانات 8 مستوى  على ، حدة على  سلعة كل

 السنة. هذه في  سلعة كل على المطبقة

  قيمة  على المضافة القيمة ضريبة نسبة بالمئة 16 تفرض ،(4)  جدول في (6) والصف  (5) الصف في موضح هو كما •
 المهربة.  السلع  على  تدفع أن المفروض من كان التي االستيراد ضرائب  قيمة على  وكذلك ،المهربة السلع

 

 
)متوسط نسبة  بالمئة 6,5ة الجمارك على السلع المستوردة من إسرائيل، أعلى من الـ المحسوبة كمتوسط لنسب بالمئة 13خذ في االعتبار أن الـ ؤ ي  23

 ، الم الخارجيالجمارك على الواردات اإلسرائيلية(، وذلك نظرًا ألن سلة الواردات الفلسطينية من إسرائيل تختلف عن سلة الواردات اإلسرائيلية من الع
 التي تخضع لنسب جمركية أقل.

أن جزءًا كبيرًا من السلع المهربة إلى السوق الفلسطينية يخضع لضريبة شراء ونسب جمارك مرتفعة مثل الوقود ومشتقاته، والسجائر من المالحظ   24
 ب المالي.والتبغ، والمشروبات الروحية، إال أنه تم األخذ بالمعدل نفسه المطبق على الواردات الغير المهربة، وذلك لتوخي التحفظ في تقدير التسر 
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 الجمركي  التهريب  من  الناتج  ،اإلسرائيلية  الخزينة  إلى  الفلسطينية  الخزينة  من  المالي  التسرب  مجموع  أن  إلى  (4)  الجدول  ويشير
  المحلي  الناتج من  بالمئة 1,6 حوالي  يمثل وهذا ، دوالر مليون  202 األقل على كان  2015 عامال في الضريبي والتهرب

 العام.  ذلك  في الفلسطينية الضريبية اإليرادات إجمالي من بالمئة 7,6، واإلجمالي
 

 أخرى  مالية تسربات جيم.
 

  مناولة   لرسوم   إسرائيل  خصم  وتشمل:  اإلسرائيلية،  الخزينة  إلى  الفلسطيني  العام   للمال   أخرى   تسربات  تقدير  على  الجزء  هذا  ركزي
  إلى  تحويل وعدم  ؛واالتصاالت الخدمات قطاع من  مالي وتسرب ؛عبرها القادمة الفلسطينية الواردات  لتخليص مرتفعة وإدارية 

  االقتسام  عن  ناتج مالي تسرب وكذلك ؛""ج المنطقة في اإلسرائيلي واالقتصادي التجاري  النشاط ضرائب الفلسطينية الحكومة
 . األردن إلى الكرامة معبر عبر الفلسطينيين مغادرة لرسوم  العادل غير

 

 المقاصة إيرادات  على إسرائيل تفرضها  التي اإلدارية  الرسوم المناولة: رسوم عن الناجم المالي التسرب .1
 

 تحولها  ثم  ،تجمعها  التي  المقاصة  إيرادات  كل  من   ٪3نسبته    خصم   على  إسرائيل  تتحصل  ،بروتوكول باريس االقتصادي  بموجب
  هذه  على  التفاوض تم وعندما  25(. fees Handling) مناولة رسوم  أو إدارية مصاريف مسمى تحت الفلسطينية الحكومة إلى

  المناولة  رسوم وقيمة ،فقط سنوياً  أمريكي دوالر مليون  624 المحصلة والضرائب اإليرادات كانت ، 1994 عامال في الرسوم
 هذه قيمة كذلك تضاعفت ،مرات ثالث من أكثر إلى المقاصة إيرادات تضاعف مع ولكن أمريكي، دوالر مليون  18 حوالي

  حوالي  اقتطاع وتم ،دوالر مليار 2,3 من أكثر الفلسطينية الواردات ضرائب من إسرائيل حصلت ،2017 عامال ففي الرسوم،
  الدولي  للبنك تقرير أفاد وقد  .(Government of the State of Palestine, 2017) مناولة كرسوم أمريكي دوالر مليون  70
  من  والتناسب النسبة مبدأ طبق إذا  بالمئة  0,6 إلى  بالمئة 3 من  تخفيضها يجب المناولة رسوم نسبة أنإلى  2016 عام ال في

 ،اإلسرائيلية الجمارك معها تتعامل التي وإسرائيلية( )فلسطينية الوارداتمع إجمالي  بالمقارنة الفلسطينية الواردات نسبة حيث
يمكن   المناولة رسوم نسبة تخفيض و  اإلسرائيلية. الجمارك لسلطة السنوية الكلية الميزانية أو التكلفة على النسبة تلك وتطبيق

 World)  السنة  في  دوالر  مليون   50-40  بحوالي  الفلسطينية  اإليرادات  وبالتالي زيادة  إسرائيل  تخصمها  التي  رسوم   قيمة  يقلل  أن

Bank, 2016a) . 
 

 البنزين من البترول مشتقات على أيضاً  مناولة كرسوم بالمئة 3 نسبة بفرض اإلسرائيلية السلطات بدأت ،1996 عامال وفي
 الخاص   القطاع  عبر  إسرائيل  من  مباشرة  يشترى   السلع  من  النوع  هذا  ألن  ،مبرر  غير  أمر  وهذا  شابه،  وما  والغاز  والكاز  والسوالر

 ملموسة.  إدارية تكاليف ه أيعلي الضرائب لجباية وليس ،الجانبين في
 

 البترول مشتقات من الفلسطيني السوق  مشتريات أنب الفلسطيني لإلحصاء المركزي   الجهاز عن الصادرة الرسمية البيانات تفيد
  بالمئة  65 نسبة ل تخضع المتوسط )في  أمريكي دوالر مليون  11150 حوالي  بلغت قد  2017 عام ال وحتى  1996 عامال منذ

 وضرائب  مكوس مساهمة نسبة  أنب الفلسطينية المالية لوزارة المركزية المقاصة  بيانات تفيد وكذلك والمكوس(. للضرائب
 إيرادات إجمالي قيمة بلغت وقد ،نفسها الفترة خالل بالمئة 32 تمثل ،المقاصة إجمالي من البترول ومشتقات المحروقات

  699  حوالي  المناولة  رسوم  بالمئة   3  الـ  قيمة  إجمالييكون    وبذلك  دوالر،  مليار  23,3  يعادل  ما  2017-   1996  للفترة  المقاصة

 
 إيرادات المقاصة هي إيرادات الضرائب على الواردات الفلسطينية من طرف ثالث عبر إسرائيل، وضرائب البترول والسلع األخرى المستوردة من  25

 إسرائيل. وتحصل إسرائيل هذه الضرائب نيابة عن الحكومة الفلسطينية، ثم تحولها شهريًا من خالل ما يسمى بعملية المقاصة.
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 المباشرة الواردات على الضرائب من الفلسطينية اإليرادات على كرسوم خصمت دوالر مليون  224 حوالي منها دوالر، مليون 
 ومشتقاته. البترول من إسرائيل من

 

 سبتمبر/أيلول في (AHLC) العليا التنسيقية اللجنة إلى  فلسطين دولة تقرير في  األرقام تفيد ،2015 سنة على وبالتركيز
  مليون   24  حوالي  منها  دوالر،  مليون   64  بحوالييقدر    ،العام  ذلك  في  إسرائيل  اقتطعتها  التي  المناولة  رسوم  إجمالي  أنب  ،2018

يمكن و   .األخرى  الواردات على مناولة رسوم دوالر مليون  40و ،ومشتقاته البترول واردات ضرائب على مناولة رسوم دوالر
  من  مناولة  رسوم عليها تفرض ال أن  المفروض من كان  ألنه وذلك  ، مالي تسرب بالكامل البترول على  المناولة رسوم رااعتب

  مليون  32 بحوالي قدرت   فكما سبق التوضيح فهي األخرى  الواردات  على  المناولة رسوم من التسرب يخص وفيما.  األصل
  إسرائيل  فرض الناجم عن  ، 2015 عامال في اإلسرائيلية الخزينة إلى الفلسطيني العام  المال  تسرب تقدير يمكن وعليه  دوالر.
  مليون  24 منها :األدنىفي الحد  دوالر مليون  56 بحوالي المقاصة،  من الفلسطينية اإليرادات على مبررة غير مناولة رسوم
 . األخرى  الواردات ضرائب  على اً رسوم دوالر مليون  32و ،البترول مشتقات من الواردات ضرائب  على اً رسوم دوالر

 
 واالتصاالت الخدمات في التجاري  التبادل من  مالي تسرب .2

 

 حوالي   شكال  حيث  الفلسطيني،  االقتصاد  في  بالغة  أهمية  يمثالن  والمعلومات  االتصاالت  وقطاع  والتأمين  المالية  األنشطة  قطاع
  ، القطاعين  هذين  من  المالي  التسرب  تقديرمن الصعب  و     .األخيرة  السنوات  في  الفلسطيني  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمئة  8

  القطاعين   هذين   من   واالقتصادية  المالية  الخسائر  حجم  تلمس  يمكن  ولكن  تفصيلية،  وبيانات  معمقة  دراسة   إلى   حاجة   هناكلذلك  
 اإلحصائية  البيانات  وتشير    الخدمات.  مجال   في  البينية  التجارة  يخص  فيما  الفلسطينية واإلسرائيلية  الرسمية  اإلحصاءاتبمقارنة  

  مليون  143 حدود في إسرائيل من  الخدمات واردات أن  الفلسطينية اإلحصاءات تبين حيث كبيرة، فروق  إلى الخدمات لتجارة
 الفلسطينية األرض إلى الصادرات أن تبين اإلسرائيلية اإلحصاءات بينما (،2017- 2015) سنوات ثالث آلخر كمعدل دوالر

   دوالر.   مليون   541  حوالي  إلى   يصل  اإلحصاءين  بين  الفارق إن    أي  ،نفسها  لفترةل  كمعدل  دوالر  مليون   684  إلى  تصل  المحتلة
 ، الفلسطيني الجانب من تسجيل بدون  إسرائيل من استيرادها يتم التي الخدمات مبيعات لحجم اً مؤشر  الفارق  هذا اعتبار ويمكن

 الخدمات. على المفروضة  المضافة القيمة ضريبة هو الحقوق  هذهوأهم  عليها، الفلسطينية المالية الحقوق  تحصيل يتم وال
 

  عن  الدولي للبنك واحدة دراسة عدا ما القطاع، هذا في المالية أو االقتصادية خسائرال حول دراساتإجراء  يتم لم ،اآلن حتى
  في  العاملة الفلسطينية الشركات على  الضائعة  اإليرادات  (World Bank, 2016b)  الدولي البنك قدر حيث، االتصاالت قطاع

- 2013 الثالث السنوات خالل  دوالر، مليون  1150و 436 بين يتراوح بما ،اإلسرائيلي االحتالل أوضاع نتيجة القطاع هذا
  إيرادات  ضياعتشير هذه األرقام إلى  و   ،من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني  بالمئة  3و  بالمئة  1,2بين    ماوهذا يمثل    ،2015
 مليون   184  إلى  70  حدود  في)تسرب مالي ال يشمل ضرائب الشركات(    الفلسطينية  العامة  المالية  على  المضافة  القيمة  ضريبة

  بين ما الوسطي  الرقم  هو 2015 لعام اإلجمالي المحلي  الناتج من مئوية كنسبة الخسارة أن  وبافتراض فترة. نفس خالل  دوالر
  مليون   266  بحوالي  العام  ذلك  في  الفلسطيني  االتصاالت  قطاع  إيرادات  خسارة  تقدير  فيمكن  26،بالمئة  2,1أي    ،النسبتين  هاتين
  بما  دوالر،  مليون  42,6 حدود في  فقط المضافة  القيمة ضريبة ضياع نتيجة مالي(  )تسرب مالية خسارة ذلك  عن  وينتج دوالر.

 . 2015 عامال في  الضريبية اإليرادات  إجمالي من بالمئة 1,6  أو ،اإلجمالي المحلي الناتج من بالمئة 0,33 يمثل
 

 
الوسطية يعتبر افتراضًا متحفظًا للغاية، وذلك نظرًا ألنه بدون قيود االحتالل، وفي حالة توفر السيادة الكاملة للفلسطينيين، لكان  افتراض النسبة  26

 . 2015و 2013في إمكانهم، كحال أي دولة مستقلة، أن يتوسعوا في مجال االتصاالت وبالخص ان االقتصاد قد نمى بين 
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 "ج" المنطقة في واالقتصادي التجاري  النشاط من  مالي تسرب .3

 

إسرائيل بتطبيق النظام الضريبي الفلسطيني لجباية ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل   االقتصاديبروتوكول باريس  وي لزم
في المنطقة "ج" بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويل اإليرادات إلى الخزانة الفلسطينية استنادا إلى مبدأ مكان االستهالك 

من المؤسسات التجارية اإلسرائيلية أو األفراد   2 000المنطقة جيم حوالي النهائي والموقع الجغرافي لتوليد الدخل. ويعمل في 
 Government of) اإلسرائيليين في أداء أنشطة مختلفة تشمل الخدمات والصناعة والزراعة والوقود والغاز وتجارة التجزئة

the State of Palestine, 2018a).      ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل،  ، بجباية  2000وقد قامت إسرائيل حتى عام
والضريبة العقارية، ورسوم التشغيل من تلك المؤسسات وحولتها إلى السلطة الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، توقفت إسرائيل عن  

 .توقفت عن تقديم أي معلومات عن أنشطة المؤسسات القيام بذلك أو
 

ر الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل جمعت، خال مليون دوالر من ضريبة القيمة المضافة   320، مبلغ  2017-2001ل الفترة  وتقدِ 
 Government of)  وضريبة الدخل والضريبة العقارية ورسوم أخرى في المنطقة جيم ولم تقم بتحويلها إلى الخزانة الفلسطينية

the State of Palestine, 2018a)  من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني خالل تلك الفترة.  بالمئة 0,25. ويمثل هذا الرقم
بمبلغ  2015وبالتالي، يمكن تقدير التسرب المالي الفلسطيني الناتج عن األنشطة التجارية والمالية في المنطقة جيم في عام 

 . من مجموع اإليرادات الضريبية في ذلك العام بالمئة 1,2مليون دوالر، أو  32
 
 (جسر اللنبي) الكرامة معبر عبر المسافرين مغادرة رسوم عن لناجما المالي التسرب .4

 

 ما مةالكرا معبر عبر المغادرين رسوم تكون أن علىفي البروتوكول المتعلق بإعادة االنتشار وترتيبات األمن، اتفق الطرفان 
ى لإ منها اً جزء تحول ثم ،بتحصيلها اإلسرائيلية السلطات تقوم ،المغادر عبر معبر الكرامة للمسافر  أمريكي دوالر 26 قيمته

 التالية:  التقسيم طريقة على بناء الفلسطينية الوطنية  لسلطةا
 
مسافر ستوزع بالتساوي بين الطرفين. وستدفع السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل دوالرا  750 000إيرادات الرسوم من أول  -

من اإليرادات تذهب إلى الخزانة الفلسطينية وأن   بالمئة 46,2يعني أن نسبة واحدا عن كل مسافر مقابل الخدمات. وهذا 
 .تذهب إلى الخزانة اإلسرائيلية بالمئة 53,8نسبة 

 مسافر،  كل عن دوالرات 10 وإسرائيل ًا،دوالر  16 لفلسطين يكون  مغادر، 750000على  يزيد المسافرين من عدد ألي -
 اإلسرائيلية. للخزينة بالمئة 38,5و ،فلسطينيةال للخزينة بالمئة 61,5 المغادرة رسوم يراداتإل التقسيم نسبة تكون  وبذلك

 

 المغادرة   رسوم   قيمة  رفعت  قد  إسرائيل  أن ب  (Government of the State of Palestine, 2018a)  فلسطين  لدولة  تقرير  أفاد  وقد
 تحويالت أن  أضف إلى ذلك  ،بروتوكول باريس االقتصادي يتطلب امك الفلسطينية الحكومة إلى  الرجوع دون  مرة من أكثر

 وزارة  تقدر حيث، منتظمة وغير كاملة  غير كانت ،1994 عامال منذ الفلسطينية الحكومة  إلى  الرسوم  هذه  لحصيلة  إسرائيل
  دوالر،  مليون  145 الرسوم  هذه حصيلة من إسرائيل تحتجزه ما مجموعيبلغ  ،2017 أبريلنيسان/ حتى أنه الفلسطينية يةلالما

 الفترة.  لهذه اإلجمالي المحلي تجالنا قيمة  من بالمئة 0,1 يمثل وهذا
 

  اً دوالر  40 إلى 26 من 2008 سنة في المغادرة رسم رفعت إسرائيل أنب (World Bank, 2016a) الدولي  للبنك تقرير وأفاد
 سنة في أخرى  مرة الرسوم رفعت ثم الفلسطيني، السفر جواز حاملي لغير دوالر 46 وحوالي ،الفلسطيني السفر جواز لحاملي
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 الكرامة  معبر  من  المغادرين  عددوأن    ،التوالي  على  الفلسطيني  وغير  الفلسطيني  السفر  لجواز  اً دوالر   50و  اً دوالر   43  إلى  2009
  حاملي  غير من 187988و  ،الفلسطيني السفر  جواز  حاملي من 730138 منهم ،اً مسافر  918126 كان  2014 سنة في

 الفلسطينية  الحكومة إلى  يصل أن  المفروض  من  كان المغادرة،  رسوم حصيلة  تقسيم نسبة على وبناء.  الفلسطيني السفر  جواز 
  أن ب الدولي البنك تقرير أفاد وكذلك   .اإلجمالي المحلي  الناتج قيمة من  بالمئة 0,16 حوالي  ، العام ذلك في دوالر مليون  20

  وهذا  دوالر، مليون  67 يبلغ التقرير( عداد إ  وقت )وحتى 2008 عامال منذ الرسوم هذه حصيلة من إسرائيل تحتجزه ما مجموع
وتشير هذه النسبة المئوية إلى أن التسرب المالي من هذا   .الفترة هذه في  اإلجمالي المحلي الناتج من بالمئة 0,096 يمثل

 في المئة من إجمالي اإليرادات الضريبية(.  0,46مليون دوالر ) 12.2يقدر بحوالي   2015عام الالمصدر في 
 

 حصره أمكن لما السنوي  المالي التسرب إجمالي دال.
 

  ، الدراسة هذه في  حصرها أمكن التي المصادر  على فقط تركز إنها حيث ، شاملة غير السابقة التقديرات أن على التأكيد يجب
  المالية الخسائر من الكثير التقدير هذا يشمل ال وكذلك وجودها، إلى المستقبلية الدراسات تشير قد أخرى  مصادرتتضمن  ولم

  هذه  من اً بعض الفصل هذا من األخير الجزء وسيناقش اإلسرائيلية، الخزانة إلى تتسرب ال ولكنها ،االحتالل بسبب الفلسطينية
  في  ومناقشتها حصرها، تم التي  ة الست المصادر  من الناجمة المالية تسربات مجموع أن  إلى ( 5) الجدول  ويشير  الخسائر.

 اإلجمالي  المحلي الناتج من بالمئة 3,7 يمثل بما ، 2015 سنة في  دوالر  مليون  473,4 بحوالي يقدر  السابقة، األقسام
  العام   للمال  تسرب  هناك  يكن  لمآخر، إن    بمعنى    العام.  ذلك  في  الفلسطينية  الضريبية  اإليرادات  من  بالمئة  17,8و  ،الفلسطيني
  33 بنسبة (on commitment basis)  الموازنة عجز تخفيض الممكن من  لكان ،إسرائيل إلى المصادر هذه من الفلسطيني

   .(اإلجمالي المحلي  الناتج من بالمئة 7,6  إلى ،بالمئة 11,3 )من  دوالر مليون  958 إلى  دوالر مليون  1431 من بالمئة
 
 

 الفلسطيني المالي التسرب مصادر بعض لمجموع تقدير :(5) جدول
 2015 عامال في إسرائيل إلى

 المالي التسرب قيمة المالي التسرب مصدر      
 (دوالر مليون ) 

 من: كنسبة المالي التسرب
 المحلي الناتج

 اإلجمالي
 اإليرادات
 الضريبية

 ٪4,86 ٪1,02 129 مباشرال غير االستيراد ( 1) 
 ٪7,60 ٪1,59 202 الضريبي والتهرب الجمركي التهريب ( 2) 
 ٪2,11 ٪0,44 56 إسرائيل تفرضها التي المناولة رسوم ( 3) 
 ٪1,61 ٪0,34 43 االتصاالت قطاع ( 4) 
 ٪1,21 ٪0,25 32 "ج" المنطقة في االقتصادي النشاط ( 5) 
 ٪0,46 ٪0,096 12 الكرامة معبر عبر األردن إلى المسافرين مغادرة رسوم ( 6) 

 % 17,84 % 3,74 473,6 المجموع
   12673 اإلجمالي المحلي الناتج

   2654 الضريبية يراداتإلا إجمالي

 . الدراسة  من تجميعي جدول المصدر:
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 اإلسرائيلي  االحتالل جراء من أخرى  مالية خسائر هاء.
 

 التسرب وبين (اإلسرائيليلالحتالل  ة)كجزء من التكلفة االقتصادي الحتاللل المالية لخسائرا مفهوم بين زميَّ  األول الفصل
 تسرب عن  الناتج الحتاللل  المالية التكلفة من جزء أنهب الفلسطيني ي المال التسرب ع رف  وقد  إسرائيل. إلى  الفلسطيني المالي

 قبل من الجانب األحادي التطبيق أو تطبيق سوء أو تطبيق عدم بسبب ،اإلسرائيلية الخزينة إلى الفلسطينية العامة اإليرادات
خر للتكلفة المالية لالحتالل،  تمثل الجزء اآلالتي  األخرى،    المالية  الخسائر  أن  حين  في    االقتصادي.  باريس  لبروتوكول  إسرائيل

 االحتالل  يكن  لم  إن  ،الفلسطينية  الخزينة  تدخل   أن  المفترض  من   كان  التي  الفلسطيني  الشعب  على   الضائعة  اإليرادات  تلك  هيف
  .  يتحصل عليها أي من الطرفينأو لم    ،إلى الخزانة اإلسرائيلية بداًل من الخزانة الفلسطينية  هذه اإليرادات  سواء تسربت  ؛اً موجود

مباشرة المباشرة وغير  المالية  الخسائر  ال  التكلفة المالية لالحتالل تشمل كلمالي الفلسطيني،  إضافة إلى التسرب ال  ،بمعنى آخر
 : منها على سبيل المثال، مختلفة كثيرة مصادر التي قد تنتج من 

 

 .واإليرادات الفلسطينيةة يالطبيعسيطرة االحتالل على الموارد   -

 .العمليات واإلجراءات العسكرية -

 .الشرقية من قبل السلطة القائمة باالحتاللضم القدس  عزل و  -

 .المفروض على قطاع غزة المطول  الحصار -

 . اإلغالق في الضفة الغربيةسياسة  -

 هدم المباني واقتالع األشجار.  -

 
 دراستها في الوقت الحالي. حصرها و مكن أالمالية الفلسطينية األخرى التي   الخسائر) كل وليس)بعض يحلل القسم التالي و 
 

 "ج"  المنطقة على إسرائيل سيطرة عن ناجمة مالية خسائر .1
 

، في احدى الدراسات، الناتج والعمالة واإليرادات الضريبية الهائلة التي يمكن أن  Niksic, et.al, 2014))ناقش البنك الدولي 
من مساحة أراضي الضفة الغربية. ونظرا ألن  بالمئة 60تسهم بها المنطقة جيم في االقتصاد الفلسطيني. وتمثل المنطقة جيم 

االستفادة من اإلمكانات االقتصادية في المنطقة المنطقة جيم ال تزال تحت السيطرة اإلسرائيلية، فإن حق دولة فلسطين في 
محدود. ويشير البنك الدولي، إلى أن الفائدة الممكنة المحتملة المتأتية من تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على المنطقة 

  7.6ريبية بنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني، وهي زيادة محتملة في اإليرادات الض بالمئة 35جيم تساوي نسبة 
مجددا، في أحدث   ( 2017) وأكد البنك الدولي   27. (2015عام المليون دوالر في  960من إجمالي الناتج المحلي ) بالمئة

دوالر في  مليار 3,5تقاريره، على أن الخسائر الناجمة عن عدم االستفادة من اإلمكانات االقتصادية للمنطقة جيم تقدر بمبلغ 
السنة. وقد أدى هذا الوضع إلى إضعاف االقتصاد الفلسطيني وحرمانه من القدرة على االستفادة من تلك الموارد االقتصادية  

وكان بإمكان الموارد االقتصادية أن تخفض العجز في الميزانية  عة والسياحة والتجارة والموارد الطبيعية. في مجال الزرا 
 .الفلسطينية

 

 

 ,Niksic)        إلى  7.6  نسبة  تقدير  مصدر  ويعود.  2015  عامال  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئةب  7.6  نسبة  دوالر  مليون   960  مبلغ  يمثل  27
et.al, 2014) . 
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 ةيالحقيق القيمة من أقل بقيمالواردات  توثيق عن ناجمة مالية خسائر .2
 

 على  كضرائب يدفعونه مام التقليل المستوردين لمحاولة وذلك ،كثيرة دول منها تعاني ظاهرة المستوردة البضائع قيمة تقليل
  الظاهرة وهذه  الجمارك. سلطة وأداء الرقابي النظام ضعف أو  قوة حسب أخرى  إلى دولة من  التقليل نسبة وتختلف.  الواردات

  على  مرتفعة ضريبية أعباءإلى  المستوردة البضائع قيمة تقليلل الرئيسي السبب يرجع حيث ،الفلسطينية الحالة  في تفشياً  أكثر
  والمشوه   الصغير  الفلسطيني  واالقتصاد  السوق   احتياجات  مع يتناسب  وال  ،اإلسرائيلي  االقتصاد  مع يتناسب  بما  ،الواردات  بعض
  في  المحتلة الفلسطينية األرض بين المفتوحة الحدود بسبب الفلسطينية الحالة في الظاهرة هذه تنتشر وكذلك  االحتالل. بفعل

  رقابة،  دون  واحد  جمركي غالف ضمن الفلسطيني السوق  إلى اإلسرائيلي السوق  من البضائع وانتقال ،وإسرائيل الغربية الضفة 
 يميتق إعادة بإمكانية الفلسطينية الجمارك لسلطات يسمح بما ، العالم دول بقية مع المعابر على  فلسطينية سيادة وجود وعدم
  تقوم   وال  ، ثالث  طرف  من   الفلسطينية  الواردات  على   جمركية  غير  أمنية  اً قيود  إسرائيل  تفرض  نفسه  الوقت   وفي   المستوردة،  السلع

 الفلسطينية. للسوق  مستوردة بضائع ألي التقييم بإعادة
 

  والزيادة   االستيراد  تكاليف  ارتفاع  ولمواجهة  ،ربح  هامش  على  للحفاظ  عنها  حالمفص  الواردات  قيم  من  المستوردون   يقلل  ماوعادًة  
 طرف من الفلسطينية الواردات قيم في التقليل بأن World Bank, 2016a)) الدراسات بعض وتفيد  الضريبية. األعباء في

في   زيادةبعادتًا ما يكون مصحوب  ثالث طرف من االستيراد حيث ،إسرائيل من الواردات قيممن  التقليل من  أعلى ثالث
 أكثر االعتماد إلى الفلسطيني المستورد يدفع ،أيضاً  ، وهذا الفلسطيني، المستورد على إضافية إسرائيلية قيود بسبب التكاليف

 في  يتمثل أهمها عدة؛ أسباب إلى  يعزى  اإلسرائيلية السوق  من الواردات قيمة تقليل بينما .اإلسرائيلي السوق  من االستيراد على
 األسعار لمواجهة  وكذلك ،اإلسرائيلي الضريبي للنظام وفقاً  المفروضة  الضرائب أعباء في االرتفاع تجنبى لإ التاجر سعي

 واردات. ضرائب أييدفع عليها   ال التي لمهربةا للسلع  المنخفضة
 

 إسرائيل  من  المستوردة  الفلسطينية  للبضائع  التقليل  نسبة  أن   (،World Bank, 2016a)   الدولي  البنك  تقرير  يبين  ،السياق  هذا   وفي
 ثالث طرف من المستوردة تلك بينما ة(،يالحقيق القيمة من بالمئة 77 تمثل عنها المفصح القيمةإن  )أي بالمئة 23 إلى تصل
 سطينيةالفل  المالية  الخسائر  ولتقدير(.   ةيالحقيق  القيمة  من  بالمئة  68  تمثل  عنها  المفصح  القيمةإن    )أي  بالمئة  32  بحوالي  تقدر
 حيث  من  ،ثالث طرف ومن إسرائيل من المستوردة للسلع تفصيلية بيانات على التالي  التحليل يعتمد سوف ،الظاهرة هذه من

  التحليل   أيضاً   وسيعتمد  ال،  أم   القيمة  لتقليل   دافع  هناك  كان   إذاوما    ،الواردات  على   تفرض  التي  الضرائب  أنواع  لمختلف  خضوعها
 الذكر.  السابق تقريره في الدولي  البنك قدرها التي نفسها التقليل نسب على

 
 إسرائيل  من  الواردات قيمة تقليل عن ةمالناج المالية الخسائر

 التالية:  ليةاآل اتباع سيتم ،المصدر هذا  من الخسائر قيمة لتقدير
  التي السلع وبعض والغاز،  والمحروقات الكهرباء من العام القطاع مشتريات قيمتها: تقليل يتم ال التي  السلع كافة استبعاد -

 الكبيرة. الشركات نظام بموجب الفلسطيني للسوق  توريدها يتم

  وعليه   إسرائيل،  من  المستوردة  للبضائع  الحقيقية  القيمة  لتقليل  كنسبة  في  الدولي  البنك  قدرها  التي  بالمئة  23  الـ  نسبة  اعتماد -
 . بالمئة 77 بنسبة مقسومة  عنها المفصح للقيمة مساوية الواردات لتلك ةيالحقيق القيمة تكون 

  البيان  في  عنها  المفصح  والقيمة  الحقيقية  القيمة  بين  ما  القيمة  فارق   على   (بالمئة  16)  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  تطبيق -
 الجمركي.
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 بحوالي قيمها تخفيض الممكن من التي إسرائيل من المستوردة السلع قيم تخفيض مجموع يقدر (،6) جدول في مبين هو كما
  حصيلة  وهي ،دوالر مليون  34 من يقرب ما الفلسطينية العامة للمالية خسارة يسبب ما ،2015 عامال في دوالرماليين  210

 (. 6) جدول  في  (5) الصف في المذكور الواردات تقييم فارق   على  تدفع أن المفروض من  كان التي المضافة القيمة ضريبة

 

 

 الفلسطينية الناتجة عن تقليل(: تقدير الخسارة المالية 6جدول )
 2015قيمة البضائع المستوردة من إسرائيل سنة 

 نوع الواردات
 من حيث تقليل القيمة

 القيمة
 عدد السلع )مليون دوالر(

 1360 2565 ( الواردات السلعية الكلية ما عدا الكهرباء1) 
 1278 1860,7 والسجائر والفواكه الطازجة والشركات الكبيرة*( الواردات الكلية السلعية ما عدا البترول والغاز 2) 
 82 704,3 (2)  –( 1القيمة المفصح عنها = )  –( واردات سلعية تخضع لتقليل القيمة 3) 
  914,7 ٪77( / 3( القيمة الحقيقية للسلع = ) 4) 
  210,4 (3)  –( 4( الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المفصح عنها = ) 5) 
  33,7 ٪16( × 5( الخسائر المالية )ضريبة القيمة المضافة( نتيجة تقليل قيم الواردات من إسرائيل = ) 6) 

 بيانات التجارة الخارجية.  -المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 تفصح عن قيم حقيقية للبضائع.شركات كبيرة خارج نظام فواتير المقاصة تقوم بتقديم كشوفات مفصلة، ويفترض أنها  8توجد  *

 
 ثالث طرف من  الواردات قيمة تقليل عن ةمالناج الفلسطينية المالية الخسائر

 قيمة تقليل من الخسائر تقديرل اتبعت التي ذاتها المنهجية اتباع سيتم ،المصدر هذا من الفلسطينية المالية الخسائر لتقدير
  للبضائع   بالمئة  23في مقابل    ،بالمئة  32  إلى  تصل  التقليل  نسبة  األول،   اختالفين:  مالحظة  مع  ،إسرائيل  من  المستوردة  البضائع

 الشراء. وضريبة الجمارك ذلك في بما ،االستيراد ضرائب  أنواع لكل  البضائع هذه خضوع  والثاني، إسرائيل؛ من المستوردة
 

 التالية:  المنهجية اتباع سيتم ،ثالث طرف من المستوردات قيمة  تقليل من المالية الخسائر لتقدير

  المفصح  القيمة أن  افتراض  أي (، بالمئة 32) ثالث طرف من  االستيراد قيمة لتقليل  الدولي البنك قدرها التي النسبة اعتماد -
 ة.يالحقيق القيمة من بالمئة 68 تمثل الجمركي البيان في عنها

  الفعلية الواردات قيم وحسب المنسق، النظام حسب خانات 8 الـ مستوى  على كافة  للسلع ثالث طرف من الواردات تحليل -
 ،الشراء وضريبة الجمركي الرسم نسبة حسب االستيراد ضرائب إيرادات  واحتساب ،سلعة لكل المقدرة وليس ، المسجلة
 السلعة.  هذه من االستيراد قيمة في مضروباً 

 األخرى. السلع  وبعض ،والسجائر ،السيارات مثل قيمتها من التقليل يتم أن يمكن ال التي السلع استبعاد -

 فيها. القيمة تقليل يتم ال  أنه  افتراض على االستيراد ضرائب منالم عفاة   الواردات استبعاد -

 الضرائب  أن  أساس  على ، للواردات ةيالحقيق القيمة من ةيالضريب اإليرادات الحتساب بالمئة 32 التقليل نسبة تطبيق -
  إن   أي  الحقيقية،  بالقيم  اإلفصاح  تم  لو  الضرائب  حصيلة  من  بالمئة  68  تمثل  المخفضة(  القيم  على  )بناء  بالفعل  المحصلة 
 .بالمئة  68  بنسبة  مقسومة  بالفعل  المحصلة  الضرائب  مجموع  تساوي   الحقيقية  بالقيم  المقيمة  الواردات  من  الضرائب  محصلة

  وحصيلة   ،الحقيقية  بالقيم  المقيمة  الواردات  من  الضرائب  حصيلة  بين  الفرق   أساس   على  الفلسطينية  المالية  الخسارة  احتساب -
 المنخفض(. التقييم ذات )للواردات الفعلية الضرائب
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  البضائع قيمة تقليل عن الناتجة الفلسطينية المالية الخسارة تقدير :(7) جدول
 (دوالر مليون ) 2015 عامال ثالث طرف من المستوردة

 المفصح القيمة السلع عدد ثالث طرف من الواردات
 عنها

 خسائر *الواردات من الضريبية اإليرادات
 الحقيقة بالقيم عنها المفصح بالقيم اإليرادات

    2157,2 3065 الكلي االستيراد قيمة
 يوجد ال 1496,3 1496,3 683,7 382 اموغيره والسيارات السجائر صحيحة:  بقيم سلع

 يوجد ال 152,9 152,9 955,5 1347 الجمارك منم عفاة  واردات
 60,5 189,0 128,5 430 1194 للجمارك الخاضعة الواردات
 49,4 154,4 105 180 38 الشراء لضريبة الخاضعة الواردات
 28,7 89,7 61 88 104 معاً  الشراء وضريبة للجمارك الخاضعة الواردات

 138,6     المالية الخسائر مجموع

 .الفلسطينية الخارجية التجارة بيانات، الفلسطيني لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:
 المطبق.  التعرفة جدول في الفعلية الجمركية الرسوم نسبة حسب المتحققة  اإليرادات *

 
، فقد قدر البنك الدولي الخسائر الضريبية الفلسطينية من تقليل قيمة الواردات من طرف ثالث  بالمئة   32وبناء على نسبة تقليل  

.  ومن المهم التنويه إلى أن تقدير البنك الدولي للخسائر  2015أو    2014مليون دوالر في السنة باستخدام بيانات    53بحوالي  
فة اإلسرائيلية المطبق على سلة الواردات الفلسطينية، وليس نسبة معدل الجمارك في جدول التعر المتوسط العام لاعتمد على 

 بطريقة تفصيلية كما هو مت بع هنا.
 

( التي قدرها البنك الدولي تميل إلى التحفظ الشديد، حيث أوضح مسؤول بالمئة 32وكذلك يجب التنويه إلى أن نسبة التقليل )
وباألخص لتلك السلع  28، بالمئة 40ع المستوردة تصل إلى أكثر من من وزارة المالية الفلسطينية أن نسبة تقليل قيمة البضائ

، وقد تم التوصل إلى تلك النسب من بيانات إعادة التقييم بالمئة 50المستوردة من طرف ثالث، وعلى بعض السلع تصل إلى 
استخدام النسب التي قدرها التي تقوم بها الجمارك الفلسطينية على السلع المستوردة.  وعلى أي حال، لن يتم التقدير هنا ب

 المسؤولون في ووزارة المالية الفلسطينية لتوخي التحفظ في تقدير الخسارة المالية الفلسطينية.

 
  دوالر،  مليون  138,6 بحوالي  تقدر ثالث  طرف من المستوردة البضائع  قيمة  تقليل من الخسائر قيمة أن  (7)  جدول يوضح 

  البضائع  أن  بسبب وذلك  ، دوالر مليون  33,7 بـ تقدر التي إسرائيل من  االستيراد من الخسائر قيمة من  أكبر القيمة وهذه
 تقليل خسائر بينما وضريبة القيمة المضافة الشراء( وضريبة )الجمارك االستيراد لضرائب تخضع ثالث طرف من المستوردة

 الجمركي. االتحاد بسبب المضافة القيمة ضريبة بفقدان فقط متعلقة إسرائيل من المستوردة للبضائع القيمة
 

 الكلية السلعية الواردات قيمة تقليل عن ةمالناج الفلسطينية المالية الخسائر إجمالي
  عام ال في المستوردين قبل  من المستوردة البضائع قيم تقليل بسبب الفلسطينية الضريبية الخسائر أن  إلى  السابق التحليليشير 

 ثالث، طرف ومن إسرائيل من  السلعية الواردات من دوالر مليون  138,6و 33,7 دوالر: مليون  172,3 بحوالي تقدر ،2015
  الجانب  إلى  تصل ال ،ضائعة ضرائب ألنها إسرائيل إلى اً فلسطيني اً مالي اً تسرب تعتبر ال المالية الخسارة وهذه  التوالي. على

 
 .تواصل( وإدارة المخاطر في دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية الفلسطينية  -مع مدير دائرة االستيراد )األسيكودا  2018/ 4/ 18مقابلة بتاريخ    28
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  إذا  إسرائيل من المستوردة للسلع  أقل  بقيمة لإلفصاح نظراً  مالية خسارة اإلسرائيلي للجانب يكون  أن الممكن من بل اإلسرائيلي،
 اإلسرائيلية. للسلطات المخفضةنفسها  بالقيمة ياإلسرائيل التاجر أفصح 

 
 األردن من البضائع تهريب  من ناجمة مالية خسائر .3

 

إضافة إلى الخسائر المتعلقة بتهريب السلع من إسرائيل، هناك خسائر مالية ناجمة عن تهريب السلع من السوق المحلية والسوق 
في المئة من   85ويدفع ارتفاع الضرائب المفروضة على السجائر التي تصل إلى  األردنية كذلك، والسيما السجائر والتبغ. 

 من اإليرادات المحلية.  بالمئة 25وتشكل اإليرادات المتأتية من الضريبة على التبغ نسبة   القيمة إلى تهريب السجائر والتبغ.
 

  71وتشير الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية التي أجراها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن واردات التبغ تشكل  
ومن ناحية أخرى، ذكر رئيس دائرة التبغ باإلدارة العامة    مليون دوالر.    450وتبلغ قيمتها    29،من استهالك السجائر والتبغ  بالمئة

ويشير   مليون دوالر. 550أن استهالك التبغ يقدر بمبلغ  ، 2018 وتموز/يولي 15ة الفلسطينية في للجمارك في وزارة المالي
 مليون دوالر إلى حجم تهريب التبغ. 100الفرق بين المبلغين بقيمة 

ر  . ويشكل االتجار غي2017 مليون دوالر في عام 420ووفقا للمصدر نفسه، بلغت اإليرادات الضريبية المتأتية من التبغ 
في المئة من سوق التبغ الفلسطينية، مما أسفر عن   30المشروع بالتبغ، الذي يتم فيه التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية،  

ماليين دوالر في السنة. ويرجح أن نصف السجائر المهربة تأتي من األردن عبر جسر  110خسارة في اإليرادات بمبلغ 
  الكرامة/اللنبي.

 
إذا تمت مراعاة التهرب الضريبي من التبغ المهرب من األردن فحسب، واستبعاد المنتجات المحلية، فإن تقديرات بناء على ذلك،  

في المئة من إجمالي الناتج المحلي(. وهذه الخسائر   0,43)  2015مليون دوالر على األقل في عام  55الخسارة المالية تبلغ 
الفلسطينيين من الحضور ألداء واجباتهم عند المعابر الحدودية وجسر   ناتجة أيضا عن أن إسرائيل تمنع موظفي الجمارك

 الكرامة/اللنبي. 
 

 حصره أمكن لما المالية التكلفة إجمالي واو.
 

بسبب األخر ، وردت تقديرات حول تسرب اإليرادات المالية الفلسطينية إلى إسرائيل والخسائر المالية الفلسطينية ما سبقفي
االحتالل التي ال تعزى إلى التسرب. ويمثل مجموع هذين العنصرين التكاليف المالية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب  

ة في هذا التقرير ال تستنفد جميع مصادر التسرب المالي أو الخسائر المالية  الفلسطيني. بيد أن التقييمات والتقديرات الوارد
المحتملة. وهي ال تغطي إال المصادر التي تتوفر عنها بيانات حاليا. وبعبارة أخرى، فإنه يمكن تنقيح التقديرات الواردة في 

 . مع توافر مزيد من البيانات واألدلة دراسةال
 

، إلى ضخامة تقديرات إجمالي التسرب والخسائر  8الصها أعاله، والتي ترد بإيجاز في الجدول وتشير النتيجة التي تم استخ
المالية الفلسطينية السنوية المتكررة، أي التكاليف المالية، الناجمة عن االحتالل التي يمكن إثباتها من الناحية الكمية. وتقدر  

 
 سبتمبر/أيلول - 2016 أكتوبر/ األول تشرين)  واالستهالك،  لإلنفاق الفلسطينية االستقصائية الدراسة" الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء 29

 (.2018 أبريل/ نيسان 15 هللا،  رام)  "والفقر واالستهالك اإلنفاق: فلسطين في المعيشة مستويات عن فياصح تقرير(: 2017
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في المئة من   62,6في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي أو  13,1دوالر، أي ما يعادل  مليار  1,66هذه الخسائر بمبلغ 
 . 2015إجمالي اإليرادات الضريبية في عام 

 
 2015 للعام مصدر كل حسب التكلفة المالية لالحتالل :(8) جدول

 السنوية القيمة التكلفة المالية ونوع مصدر -البيان
 دوالر( )مليون 

 الناتج من نسبة
 اإلجمالي المحلي

 اإليرادات من نسبة
 الضريبية

 % 17,84 % 3,74 473,6 (5)  الجدول من المالي التسرب مجموع
 ٪36,17 ٪7,58 960,0 "ج" المنطقة على إسرائيل سيطرةعن  ناجمة مالية خسائر

 الواردات قيمة تقليلمن  الناتجة الفلسطينية المالية الخسائر
 ٪6,49 ٪1,36 172,3 الكلية السلعية
 ٪2,07 % ,. 43 55,0 األردن من البضائع تهريبعن  ناجمة مالية خسائر

 % 44,37 % 9,37 1187,3 األخرى  المالية الخسائر مجموع

 % 62,57 % 13,11 1660,9 )تسرب وخسائر مالية أخرى( التكلفة المالية لالحتالل

 . الدراسة  من تجميعي جدول المصدر:

 
 

 ةالمقاص    إيرادات إسرائيل حتجازا عن الناجمة متكررةال غير المالية والخسائر التسرب .زين

 

  التي  الفلسطينية الضرائب أموال  إيرادات حجز  على ةاإلسرائيلي السلطات درجت مبرر، أو إنذار سابق ودون  ،سياسية ألسباب
 خالل من ،شهري  بشكل الفلسطينية المالية وزارة إلى تحولها أن والمفروض ،الفلسطينية الحكومة عن نيابة إسرائيل تجمعها

  وقد  ، 2015 عام ال وحتى 1997 عام ال منذ السنوات خالل السياسة  هذه انتهجت وقد المقاصة(، )إيرادات المقاصة عملية
  األموال  هذه مجموع بلغ  وقد (، 9) جدول  في  مبين هو كما اً شهر  24 إلى  بعضها وصل  ،متفاوتة لفترات األموال  هذه احتجزت

 أمريكي. دوالر  مليار 2,4 الفترة تلك خالل

  ؛"بتجميد األموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية من إسرائيل  يقضي   اً جديد  اً قانون  سنت حكومة إسرائيل  ،2018في تموز/يوليو  و 
السلطة  من أموال إيرادات المقاصة المحولة إلى مبلغ بخصم أي أموال قد تتصل باإلرهاب"، أي أن هذا القانون يقضي 

الفلسطينيين في  واألسرى السلطة الوطنية الفلسطينية لعائالت الشهداء  ايعادل المبالغ التي تدفعه الفلسطينية من قبل إسرائيل
مليون    138)  مليون دوالر شهرياً   11,5، أبلغت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستخصم  2019  شباطوفي    إسرائيل.  

 ت الحكومة الفلسطينية أنها لن تقبل أي شيء أقل من المبلغ الكامل المستحق لها في اإليرادات المالية. فأعلن (. دوالر سنوياً 
في المئة من إجمالي اإليرادات العامة الفلسطينية    65من المتوقع أن تكون تداعيات هذا األمر كبيرة ألن إيرادات المقاصة تمثل  

آخر للتسرب المالي من شأنه أن يزيد من الضغط على الوضع   اً يعد ذلك مصدر و    في المئة من إجمالي الناتج المحلي(.   15)
 ،تأثير هذا التطور األخير لكن لم تقي م الدراسة الحالية و   ويزيد من التكلفة المالية لالحتالل. ،المالي الفلسطيني الهش بالفعل

 30.  (UNSCO, 2019)ويجب تحليل تأثيره في دراسات الحقة

 

 
 .الدراسة هذه في العمل من االنتهاء مع تزامنت األخيرة األزمة   30
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إيرادات المقاصة الفلسطينية لتحقيق أغراض سياسية يدفع حكومة دولة فلسطين إلى تكرار دعوتها إلجراء إن استخدام وحجز 
تغييرات جوهرية على بروتوكول باريس االقتصادي، أو حتى تجاوزه بترتيبات جديدة تحقق السيادة الفلسطينية على األموال  

 ه.وفي مجال إدارة االقتصاد وسياسات ،والموارد الفلسطينية

 

 واإلنفاق ،العامة المالية وإدارة تخطيط على الفلسطينية الحكومة قدرة على فقط ليس ،اً كبير  اً عبئ يشكل األموال هذه احتجازإن 
 المصاريف على واإلنفاق الرواتب، فاتورة دفع خاصةبو  ،الملحة بالتزاماتها اإليفاء عنأيضًا،  ،يعيقها بل ،التنمية برامج على

للتسرب والخسارة المالية الفلسطينية، حيث تضطر خر آوهذا يمثل مصدرًا   الفلسطينية. الموازنة في عليها  المنصوص الجارية
  بسعر   وإلى دفع فوائد على هذه القروض  ،اإلسرائيلي  الشيكل  بعملة  المحلية   البنوك  من  االقتراض  إلى   الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

  ، من إيرادات الفوائد على هذه المبالغ المحتجزة األموال  من اإلسرائيلية الخزينة ديستفت نفسه، الوقت وفي  .للغاية مرتفع فائدة
 اإلسرائيلية. الخزانة أذونات على  فائدةال بنسبة األقل على

 
 (: التسرب المالي والتكلفة المالية الفلسطينية من فوائد احتجاز إيرادات المقاصة الفلسطينية9جدول )

 االستحقاقتاريخ 
 شهر/سنة

 تاريخ الدفع
 شهر/سنة

مدة االحتجاز 
 شهر

 المبلغ المحتجز
 )مليون دوالر(

أسعار فائدة 
 السنوية اإليداع

 بالشيكل*
التسرب المالي 
 )مليون دوالر(

 أسعار فائدة االقتراض
 بالشيكل** السنوية

الخسارة المالية 
 ))مليون دوالر

7  /1997 8  /1997 1 87 14,5٪ 1,0 18,7٪ 1,36 
12  /2000 12 /2002 24 500 7,3٪ 72,5 12,9٪ 129 

3  /2006 7  /2007 16 1100 5,2٪ 76,41 13,2٪ 193,60 
5  /2011 5 /2011 0.5 100 3٪ 13, 0 11,7٪ 49, 0 

11  /2011 11 /2011 0.5 100 0 ,3٪ 13, 0 11,7٪ 49, 0 
11 /2012 1  /2013 3 100 1,9٪ 49, 0 9,2٪ 2,3 

1  /2015 4  /2015 3 450 2,,0 ٪ 20, 0 7,8٪ 8,78 

  336,0 150,9 المجـــــــــموع

 .IMF (2016). West bank and Gaza.  Report to the Ad Hoc Liaison Committee Meeting, 5 April المصدر:
 .بنك إسرائيل* أسعار الفائدة على اإليداعات بالشيكل اإلسرائيلي حسب بيانات 

 أسعار الفائدة على االقتراض بالشيكل اإلسرائيلي حسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية،** 
 

  استخدام   تم  فقد  ،المقاصة  يراداتإل  إسرائيل  احتجاز  عن   الناتجة  الفلسطينية  المالية  التكلفة  أو  الخسارةو   المالي  التسرب  والحتساب
من  اإلسرائيلية الخزانة أذونات على الفائدة وسعر ،من بيانات سلطة النقد الفلسطينية اإلسرائيلي بالشيكل االقتراض فائدة سعر

 الفلسطينية الحكومة واقتراض ودفعات من قبل إسرائيل المحتجزة المبالغ أن أساس على وذلك ،بيانات بنك إسرائيل المركزي 
 المحتجز  المبلغ  أساس  على  والخسارة المالية  المالي  التسرب  احتساب  تم  فقد  (،9)  جدول  يوضح  وكما    .كلها بالشيكل اإلسرائيلي

  المالية  الخسارة أو والتكلفة التراكمي، الفلسطيني المالي التسرب أنف االحتجاز، وقت الشهري  الفائدة وسعر األشهر وعدد 
 ولتفادي    31التوالي.   على  أمريكي،  دوالر  مليون   336و  151  بحوالي تقدر  االحتجاز  فترات  خالل  المصدر  هذا  من  الفلسطينية،

 دوالر.   مليون   185  حدود  في   المالية  التكلفة  صافي  يكون   وبذلك  ،األخير  من  اً جزءاألول    المبلغ  اعتبار  يجب  ،االحتساب  ازدواج
  

 
ل ألغراض هذه الدراسة، تم استخدام سعر الصرف الرسمي المنشور لسلطة النقد الفلسطينية لتحويل القيم من الشيكل إلى الدوالر األمريكي خال  31

 (.9الفترات المذكورة في جدول ) 
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 التسرب المالي والخسائر المالية التراكمية وأثرها على االقتصاد والعمالة .سادساً 
 

 مة مقد   .لفأ
 

يمثل  ،الفصل السابق من تسرب للمال العام الفلسطيني والخسائر المالية التي يتكبدها الشعب الفلسطينيفي إن ما تم تقديره 
على جزء من التكاليف التي يتكبدها الشعب الفلسطيني الضائعة من جراء استمرار االحتالل اإلسرائيلي في عام واحد   اً مؤشر 
الخسائر المالية هي جزء من التكلفة المالية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي، واألخيرة و التسرب  فإن ،للقارئ  وتذكيراً   فقط.

وحيز السياسات الضيق الذي يسمح به لصانع   ،مة الفلسطينية الحالية تحت ظروف االحتاللتمثل الفرق بين حالة المالية العا
هناك سيادة مالية فلسطينية على كل   توكان ،القرار الفلسطيني، وبين حالة المالية العامة الفلسطينية إن لم يكن هناك احتالل

تشمل كل الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي  ،اء االحتاللالتكلفة المالية من جر  إنأي  العام.  واإلنفاقجوانب اإليرادات 
   على الموارد واإليرادات الفلسطينية. سيطرتهو  يتكبدها الشعب الفلسطيني الناتجة عن إجراءات االحتالل

 
وبينت  ،الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي االقتصادية التكلفة  وآثارهناك العديد من التقارير والدراسات التي تطرقت إلى حجم 

 ومن هذه التقارير على سبيل المثال:  ، ثار المالية لالحتالل ضخمة للغايةهذه التقارير أن اآل

 
وما نص عليه بروتوكول  ،ت االقتصادية من جراء االحتالل( تقييمًا لكلفة تقلص حيز السياسا2009أجرى األونكتاد ) .1

باريس االقتصادي، مستخدمًا نموذجًا لالقتصاد الكلي وضعه األونكتاد لالقتصاد الفلسطيني لمحاكاة وضع االقتصاد في  
 يساتسيا حيزاألساس، الذي يفترض الوضع الراهن المتمثل في  سيناريو: سياساتية مختلفة وسيناريوهات ظل خيارات

ضيق؛ وسيناريو بديل يفترض أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على أدوات سياستها وقادرة على تنفيذ إطار مستقل 
لناتج  يمكن ل وخلصت الدراسة إلى أنه في ظل السيناريو البديل،    التجارة والضرائب وسعر الصرف وسوق العمل.   للسياسات

 . بالمئة 19خفض بنسبة نوالبطالة يمكن أن ت ،  بالمئة 24بنسبة  أن يزدادالمحلي اإلجمالي 
 

للواقع يفترض عدم   بديلبوضع سيناريو  ،( تقديرات جزئية لكلفة االحتالل في المنطقة "ج"2013أجرى البنك الدولي ) .2
في   كافة  يةاالقتصادوجود قيود مادية أو قانونية أو تنظيمية على قدرة الفلسطينيين على االستثمار واإلنتاج والتعاقدات 

منها  ، وقد رت دراسة البنك الدولي التكاليف االقتصادية المباشرة وغير المباشرة في عدد من القطاعات المنطقة "ج". 
وأشارت   ومستحضرات التجميل.    ،واالتصاالت  ،والسياحة  ،والبناء  ،ومقالع الحجارة  ،والموارد المعدنية للبحر الميت  ،الزراعة

التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني من جراء احتالل إسرائيل للمنطقة  تقديرات الدراسة إلى أن  
وعالوة    .2015عام الدوالر في  مليار 4,4أو ما يقرب من  ،من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بالمئة 35تمثل  ،"ج"

لو كانت المنطقة "ج" تحت السيادة   بالمئة  35على ذلك، أفادت الدراسة بأن العمالة الفلسطينية يمكن أن تزيد بنسبة 
 ولم تكن تحت االحتالل والسيطرة اإلسرائيلية. ،الفلسطينية

 

إلى أن كلفة االحتالل    ، (2011القدس )   - أريجأشارت تقديرات وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ومعهد األبحاث التطبيقية   .3
وهذه التقديرات لم   من الناتج المحلي اإلجمالي.  بالمئة 85أو ما نسبته  ،مليار دوالر 6,9بلغت قرابة  ،2010عام الفي 

بل ركزت بصورة رئيسية على تأثير القيود الصارمة المفروضة على    ،تشمل اآلثار المترتبة على التدابير األمنية اإلسرائيلية
ب الفلسطيني، وعلى افتقاره لملكية الموارد الطبيعية وتعذر وصوله إليها. وتشمل تلك التكاليف تأثير الحصار المفروض  الشع

على غزة، والقيود المتعلقة بإمدادات المياه وبالموارد الطبيعية )بما في ذلك حقول الغاز الطبيعي( والقيود المفروضة على  
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فروضة على األشخاص وعلى التجارة المحلية والدولية، فضاًل عن خسارة السياحة في  وغيرها من القيود الم ،حرية التنقل
 Palestinian Ministry)العامة )منطقة البحر الميت، والتكاليف الناجمة عن اقتالع األشجار وتكاليف خسارة المرافق  

of National Economy and ARIJ 2011 
 

( تقييمًا للتكاليف المباشرة وخسائر اإليرادات من جراء القيود التي تفرضها ARIJ, 2015)  -أجرى معهد األبحاث التطبيقية   .4
إسرائيل على حركة األشخاص والسلع في الضفة الغربية، فضاًل عن القيود المفروضة على قطاعات الغاز الطبيعي وصيد  

التكاليف المباشرة المترتبة على تدمير   ،أيضاً  ،وشمل التقييم وعلى تنمية هذه القطاعات.  ،السمك ومياه الري والزراعة
  . 2014عام  الوعلى العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة    ،وهدم المنازل في الضفة الغربية  ،البنية التحتية الفلسطينية

    (. 2014عام المليار دوالر في   9,95لي اإلجمالي )من الناتج المح بالمئة 74بما نسبته  ،وقدرت هذه التكاليف
 
( على القيود التي تفرضها إسرائيل على األنشطة الفلسطينية المتصلة  Mustafa, 2016ركزت دراسة أجراها مصطفى ) .5

موارد  بالموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أحجار البناء، والرمل في قطاع غزة، والفوسفات وال
وأشارت الدراسة إلى أن مصادرة أحجار البناء من ِقبل إسرائيل في   المعدنية في البحر الميت، والبترول والغاز الطبيعي. 

مليون دوالر   900من الناتج المحلي اإلجمالي )حوالي  بالمئة 0,7تكلف الشعب الفلسطيني ما يقدر بنحو  "ج"،المنطقة 
 (. 2015عام  الفي 

 
، وأرجعت السبب  إلسرائيل الفلسطيني المالي التسرب مشكلة على( Flassbeck, 2018) ماس لمعهد ثةحديدراسة  ركزت .6

إلى بروتوكول باريس االقتصادي. وأشارت الدراسة أنه لم يتم حتى اآلن بحث وتقدير  ةالفلسطيني ةالرئيسي لهشاشة المالي
وهذا ما   ، 1994المتراكمة منذ عام  المالية التسرب المالي بأثر رجعي، وركزت على ضرورة حصر التسربات والخسائر 

 ستحاول هذه الدراسة التطرق له.  

 
هناك تكلفة باهظة يتكبدها الشعب   أن  السابقة هي تحديد  دراساتالتقارير و للالقيمة المضافة األساسية ويجب التشديد على أن 

التأكيد على أن جميع الدراسات المتعلقة بتكلفة االحتالل أ جريت بشكل متفرق   أيضًا،  ،، كما يجباالحتاللالفلسطيني من جراء  
ويأخذ في االعتبار الترابط بين   ،مكن أن يضيف مختلف أنواع التكاليفوليس ضمن إطار شامل موحد ي  ،يتناول حاالت بعينها

فهذه الدراسات لم تنفذ إلى ما هو أعمق من سطح تكاليف   التكاليف المباشرة وغير المباشرة في جميع القطاعات االقتصادية. 
متتالية منذ عام    معية العامة في  قراراتفقد سلَّمت الج  ،ولذلك  االحتالل االقتصادية الضخمة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني.  

م التكاليف االقتصادية وعواقب التدابير المتخذة من قبل ي، بضرورة إرساء إطار منهجي م َعمَّق وشامل ومستدام لتقي2014
ف  على أساس دوري، وطلبت تلك القرارات من األونكتاد أن يقدم تقارير إلى الجمعية العامة بشأن تكالي، سلطة االحتالل

 32االحتالل االقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني.

 
  ، (2015عام التخص سنة الدراسة فقط ) ،( في الفصل السابق8جميع التقديرات التي خلصت إليها الدراسة في الجدول ) إن

تخصيص  وسيتم      (. 9جدول )متكررة الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة في  الإضافة إلى التسرب المالي والخسارة المالية غير  
وكذلك سوف يتطرق   .  2017  –   2000بشكل تراكمي للفترة    (المادية/النقدية)المالية    التكلفةلتسرب المالي و اهذا الفصل لتقدير  

مستخدمًا نموذج  نفسها، فترةللاألرض المحتلة في المالية على االقتصاد والعمالة  والتكلفةهذا الفصل إلى آثار التسرب المالي 
 

 .18/ 73 ، 13/ 72 ، 20/ 71 ، 12/ 70 ، 20/ 69 المتحدة رقم: قرارات الجمعية العامة لألمم   32
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العام  اختياروقد تم   األونكتاد لالقتصاد الفلسطيني لمحاكاة وضع االقتصاد في ظل سيناريوهات وخيارات سياساتية مختلفة.
وانتهاء العمل ببروتوكول باريس االقتصادي في ذلك  ،ةاالنتقاليالمرحلة  انتهاءلبدء التقدير ألنه كان من المفترض  2000
 ى يومنا هذا.إل اً زال مستمر ي ولكنه الالعام، 

 
 2017إلى  2000المالية التراكمية من العام  تكلفةوالالتسرب المالي  .باء

 

لكونها نتيجة إجراءات سلطة االحتالل   ؛تتكرر وتتراكم بشكل سنوي  إنهابل  ،مشكلة التسرب المالي ليست متعلقة بسنة بعينها
نه من  إ، ف ( في الفصل السابق8واعتمادًا على ما تم تقديره في جدول ) والتطبيق المجحف لبروتوكول باريس االقتصادي.

مالي السنوي من الخزانة الفلسطينية إلى الخزانة  اليمثل التسرب  ،اإلجماليالمحلي من الناتج  بالمئة 3,74الممكن افتراض أن 
جدول  في  كما هو مبين    2017-2000يمكن احتساب التسرب المالي السنوي خالل الفترة    ،وباستخدام هذه النسبة  اإلسرائيلية.  

الوطنية  ومن التسرب السنوي يقدر الجدول األموال المتراكمة التي كان من المفترض أن تصل إلى خزينة السلطة  (. 10)
ها الخزينة أو المالية العامة  منالمتراكمة استفادت  األموالن هذه إوحيث   الماضية. اً الفلسطينية على مدار الثمانية عشر عام

، فإن قيمة التسرب المالي تتزايد بقيمة الفوائد المركبة على  اإلسرائيليةفي البنوك  كإيداعاتاستثمارها  ضوبافترااإلسرائيلية، 
بدون    ،2017-2000حصره عن الفترة    أمكنالمجموع التراكمي للتسرب المالي الذي    أن (  10متراكمة. ويبين جدول ) األموال ال

العامة   اإليرادات إجمالين هذا المبلغ كان من الممكن أن يزيد إأي  ؛مليار دوالر 5,6يصل إلى  ،احتساب الفوائد المتراكمة
خالل الفترة  بالمئة 42ز الجاري للموازنة العامة )على األساس النقدي( بنسبة ما يقلل العج ،بالمئة 17,6الفلسطينية بنسبة 

تزداد قيمة التسرب بحوالي المليار دوالر لتصل   ها،لفترة نفسل وبإضافة الفائدة التراكمية المحتسبة على التسرب المالي   .هانفس
زيادة في   بالمئة 20,7و ،من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة بالمئة 4,4بما يمثل حوالي  ، مليار دوالر 6,6إلى  

 من العجز الجاري للموازنة على األساس النقدي. بالمئة 50وما يعادل  ،اإليرادات العامة الفلسطينية
 

من التسرب المالي  واإليرادات العامة الضائعة التي   حيث تضم كالً  ،فهي أوسع وأشمل ،لالحتالل المالية التكلفةمشكلة  وأما
كنسبة مئوية   بالمئة13,1ولم يكن هنالك احتالل.  وباستخدام    ،هناك سيادة مالية فلسطينية  تكان  لوتتحقق    أنكان من الممكن  

المالية   التكلفة احتساب  يمكن ، (8لالحتالل  في جدول )  ة ماليال التكلفةحصره من  أمكنما من الناتج المحلي اإلجمالي ل
. ومما يزيد من تكلفة ضياع هذه الموارد العامة على الشعب الفلسطيني، اضطرار السلطة الوطنية الفلسطينية سنة  لكلالتراكمية  

المالية.  بالتزاماتهاواالستمرار بالوفاء  ،فائدة مرتفعة لتعويض ضياع هذه الموارد بأسعارمن البنوك المحلية  االقتراضإلى 
بما في  ،2017-2000خالل الفترة  بشكل تراكمي االحتاللقدية الناتجة عن ( تقدير التكلفة المادية/الن11ويوضح جدول )

 ذلك تكلفة االقتراض لتغطية هذه الموارد الضائعة. 
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 2017 – 2000 الفترةخالل  تراكميال الفلسطيني المالي التسرب :(10) جدول

 السنة
 السنوي  المالي التسرب

المحلي  الناتج من 3,74%
 *دوالر(  )مليون  اإلجمالي

 التراكمي المالي التسرب

 دوالر( )مليون 
 اإليداع فائدة أسعار

 *(*%)  بالشيكل
 التراكمية الفائدة

 دوالر( )مليون 
 التراكمي المالي التسرب

 )دوالر مليون ( الفائدة شامل

2000 161,3 161,3 9,8 15,8 177,1 
2001 149,7 311,1 7,1 38,9 349,9 
2002 205,5 516,6 7,1 78,3 594,9 
2003 148,4 665,0 7,8 136,1 801,1 
2004 161,9 826,9 4,3 177,7 1004,6 
2005 180,7 1007,6 3,7 221,9 1229,5 
2006 183,6 1191,2 5,3 296,2 1487,4 
2007 282,3 1473,5 4,0 367,4 1840,9 
2008 249,6 1723,1 3,7 445,6 2168,7 
2009 271,8 1995,0 7,7 633,5 2628,4 
2010 333,4 2328,3 1,6 681,5 3009,8 
2011 391,7 2720,0 2,9 780,8 3500,8 
2012 421,9 3141,8 2,4 874,2 4016,0 
2013 466,7 3608,5 1,4 936,9 4545,4 
2014 475,6 4084,0 0,6 967,5 5051,6 
2015 474,2 4558,2 0,1 974,7 5532,9 
2016 502,1 5060,3 0,1 980,8 6041,1 
2017 542,2 5602,3 0,1 987,3 6589,9 

  لإلحصاء   المركزي   الجهاز   –  القومية  الحسابات  مصدرها  اإلجمالي  المحلي  للناتج  السنوية  البيانات    الدراسة.  من  السابق  الفصل  في  حسابها  تم  بالمئة  3,74  نسبة  *
 السابق.  الفصل في (9) جدول في المقاصة أموال احتجاز عن الناتج متكررال  غير المالي  التسرب يشمل السنوي   التسرب  الفلسطيني.

 إسرائيل. بنك بيانات حسب  اإلسرائيلي بالشيكل اإليداعات على الفائدة أسعار **

 

بدون احتساب الفوائد   2017- 2000حصرها عن الفترة  أمكنالمالية التي  للتكلفةالمجموع التراكمي  أن ( 11ويبين جدول )
العامة الفلسطينية بنسبة   اإليرادات  إجمالين هذا المبلغ كان من الممكن أن يزيد  إأي    ؛مليار دوالر  19,5يصل إلى    ،المتراكمة

مليار دوالر لتصل إلى   28,3 بحوالي التكلفةتزداد قيمة  ،المالية التكلفة. وبإضافة الفائدة التراكمية المحتسبة على بالمئة 62
  بالمئة  33وحوالي  ،2017عام الاالقتصاد الفلسطيني في  أنتجهأضعاف ما  ةمن ثالث أكثرأي ما يعادل  ؛ مليار دوالر 47,7

 العجز المزمن للموازنة إلى فائض.   يحول وكان من الممكن لهذا المبلغ أن ،من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة
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 2017 – 2000 الفترةخالل  التراكمية لالحتالل الماليةالتكلفة  :(11) ولجد

 السنة
التكلفة المالية السنوية 

من الناتج المحلي  13,1%
 * اإلجمالي )مليون دوالر( 

التكلفة المالية 
 التراكمية

 )مليون دوالر(

أسعار فائدة 
 االقتراض بالشيكل

 (%**) 
الفائدة التراكمية 

 دوالر()مليون 
التكلفة المالية 

التراكمية شامل الفائدة 
 ) )مليون دوالر

2000 565,5 565,5 12,9 72,9 638,4 
2001 524,9 1090,4 16,4 263,3 1353,7 
2002 595,2 1685,6 15,5 415,9 2101,4 
2003 520,2 2205,8 13,7 774,0 2979,7 
2004 567,6 2773,3 13,5 1251,4 4024,8 
2005 633,4 3406,8 13,5 1880,2 5287,0 
2006 643,7 4050,5 13,2 2664,7 6715,2 
2007 915,4 7965,9 12,7 3416,9 8382,8 
2008 874,9 5840,8 12,0 4531,7 10372,5 
2009 952,9 6793,7 11,0 5775,9 12569,6 
2010 1168,5 7962,2 10,9 7277,0 15239,2 
2011 1373,0 9335,2 11,7 9222,0 18557,2 
2012 1478,7 10813,9 11,3 11485,0 22298,9 
2013 1637,9 12451,8 11,6 14254,1 26705,9 
2014 1667,0 14118,8 11,0 17362,8 31481,7 
2015 1670,2 15789,0 10,2 20729,2 36518,2 
2016 1760,1 1754901 9,1 24199,0 41748,1 
2017 1900,7 19449,8 9,3 28241,6 47691,4 

  الجهاز  –  القومية الحسابات  مصدرها اإلجمالي  المحلي  للناتج السنوية البيانات  الدراسة. من السابق الفصل في  حسابها تم بالمئة 13,1 نسبة *
 الجدول   في  المقاصة  أموال  احتجاز  عن  الناتجة  متكررة ال  غير  المالية  الخسارة  تشمل  السنوية  الماليةالتكلفة      الفلسطيني.  لإلحصاء  المركزي 

 السابق.  الفصل في (9)
 .الفلسطينية النقد سلطة بيانات حسب  اإلسرائيلي بالشيكل االقتراض على الفائدة أسعار **

 

 

 على االقتصاد الفلسطيني والعمالة لالحتالل المالية والتكلفةالتسرب المالي  تأثير .جيم
 

التي لم تصل إلى الخزينة الفلسطينية.     لالحتالل  المالية التراكمية  والتكلفةما تم عرضه سابقًا يقدر ماديًا/نقديًا التسرب المالي    إن
األرض الفلسطينية في مالية؟ كيف كان سيكون أداء االقتصاد وحال العمالة  تكلفةولكن ماذا لو لم يكن هناك تسرب أو 

 ،ثه األونكتاد لمحاكاة وضع االقتصاد في ظل خيارات سياساتية مختلفةالمحتلة؟ وباستخدام نموذج االقتصاد الكلي الذي حد  
والمبالغ   ،س( إلى اإليرادات الحكوميةسنة أسا 2015إضافة مبالغ التسرب بشكل سنوي بعد تحويلها لألسعار الحقيقية ) تتم

( المقارنة بين الناتج  12يوضح جدول )  33.ميزانيةعلى ال اً محايد اً ما يعني أثر  ،إضافتها إلى اإلنفاق الحكومي تتم هانفس
)في وجود   نكاو"سيناريو األساس" الذي يمثل الواقع كما    ،"سيناريو الالتسرب"  حالة سيناريوهين:   والعمالة في  اإلجماليالمحلي  

 .تسرب مالي(
 

 
الرقم القياسي لإلنفاق الحكومي لسنة األساس  باستخدامتم تحويل مبالغ التسرب المالي بشكل سنوي من األسعار الجارية إلى األسعار الحقيقية   33

2015 . 
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فإنه كان من الممكن للناتج   ،نه في حال لم يكن هناك تسرب لإليرادات الفلسطينية للخزينة اإلسرائيليةأ( 12ويبين جدول )
  ، 2017-2000خالل الفترة  "األساس" سيناريوما هو عليه في  لى ع بالمئة 7,3 حوالي المحلي اإلجمالي الفلسطيني أن يزيد ب

(  أساسسنة    2015  –حقيقية    أسعار) مليار دوالر    12,5تقدر بحوالي  الناتج المحلي اإلجمالي  في  ن المجموع التراكمي للزيادة  أو 
  بالنسبة (. 2شكل )في كما ، 2017من الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين في العام  بالمئة 86أي ما يعادل  ها؛عن الفترة نفس

  ألف  42أو ما يعادل  ، بالمئة  6,1 بحوالي "األساس"أعلى مما هي عليه في سيناريو  " فهيالالتسرب"لعمالة في سيناريو ل
أما  (. 3شكل )في ، كما 2017-2000فرصة عمل/سنة خالل الفترة  ألف 766جمااًل إ أو  ،سنوياً  إضافيةفرصة عمل 

كما تبين   ،بين الذكور أقل  بالمئة 4بين اإلناث و أقل بالمئة 5 :بالمئة 4قل بمعدل ت أنفكان من الممكن  ، بشكل عام ،البطالة
 ب(. 4)و (أ4( و)4األشكال )

 

 

 2017 – 2000 الفترةخالل  والعمالة االقتصاد على المالي التسرب آثار :(12) جدول

 السنة
 اإلجماليالمحلي  الناتج

 أساس( سنة 2015 – دوالر )مليون 
 الةــــــــــــــــــالعم

 )العدد(
 (%)  الفرق  الفرق  الالتسرب سيناريو األساس سيناريو (%) الفرق  الفرق  الالتسرب سيناريو األساس سيناريو

2000 7466,1 8118,5 652,4 8,7 510638 519145 8507 1,7 

2001 6942,9 7661,4 718,5 10,3 469457 485610 16153 3,4 

2002 6016,9 6704,5 687,7 11,4 483205 507925 24719 5,1 

2003 6025,3 6592,5 567,2 9,4 491603 520872 29269 6,0 

2004 7491,9 8175,8 683,9 9,1 526646 560636 33989 6,5 

2005 8064,4 8845,4 781,0 9,7 565578 604262 38684 6,8 

2006 8149,1 9002,5 853,4 10,5 582071 626136 44065 7,6 

2007 8355,9 9073,5 717,6 8,6 606055 653604 47549 7,8 

2008 8454,8 9002,1 547,3 6,5 628102 674246 46144 7,3 

2009 10187,9 10913,0 725,1 7,1 666284 715183 48900 7,3 

2010 10133,1 10789,1 656,1 6,5 726929 777706 50776 7,0 

2011 10698,3 11413,4 715,1 6,7 780339 832803 52464 6,7 

2012 11706,4 12437,0 730,5 6,2 831168 885827 54658 6,6 

2013 11520,2 12192,6 672,4 5,8 872014 925995 53981 6,2 

2014 11171,9 11808,5 636,6 5,8 901064 954176 53112 5,9 

2015 11692,5 12325,0 635,5 5,7 917202 970486 53284 5,8 

2016 12500,2 13178,2 678,1 5,4 952678 1006721 54043 5,7 

2017 13084,7 13807,2 722,5 5,4 987691 1043535 55844 5,7 

 6,1 766141 13264866 12498725 7,3 12377,8 182040,2 169662,4 المجموع

 (.9) جدول في المقاصة أموال احتجاز عن الناتج متكررال  غير المالي التسرب األرقام تشمل *
 

إطار هذه الدراسة   فيالحتالل المقدرة لالمالية  التكلفةوكذلك است خدم نموذج األونكتاد لالقتصاد الكلي الفلسطيني لتقدير آثار 
  ، على االقتصاد والعمالة والبطالة، وذلك بمحاكاة "سيناريو السيادة المالية" الذي يعكس االقتصاد في ظل سيادة مالية فلسطينية

المالية،    التكلفة  ،بشكل سنوي   ت،ضيفأوبدون بعض القيود التي يفرضها االحتالل.  وكما اتبع في حالة سيناريو الالتسرب، فقد  
والمبالغ    ،سنة أساس( إلى اإليرادات الحكومية  2015ألسعار الحقيقية )باالمقدرة في الجزء السابق من هذا الفصل، بعد تحويلها  

مستويات ( بين 13على العجز الحكومي.  ويقارن جدول ) اً محايد اً ما يعني أثر  ،إضافتها إلى اإلنفاق الحكومي تتم هانفس
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الذي يعكس الواقع خالل   ،في "سيناريو األساس" مستوياتهاو  ،"سيناريو السيادة المالية" فيالي والعمالة الناتج المحلي اإلجم
 بما تضمنته من تسربات وخسائر مالية للخزينة الفلسطينية. ، 2017-2000الفترة 

 
 

 2017 – 2000 الفترةخالل  والعمالة االقتصاد على لالحتالل الماليةالتكلفة  آثار :(13) جدول

 السنة

 اتج المحلي اإلجماليـــالن

 سنة أساس( 2015 –)مليون دوالر 
 لةاــــــــــــــــــــــــالعم
 )العدد( 

سيناريو السيادة  سيناريو األساس
 سيناريو سيناريو األساس (%)  الفرق  الفرق  *المالية

 (%الفرق )  الفرق  السيادة المالية

2000 7466,1 8325,7 859,7 11,5 510638 521746 11108 2,2 

2001 6942,9 7947,7 1004,8 14,5 469457 491407 21950 4,7 

2002 6016,9 7022,7 1005,8 16,7 483205 517955 34749 7,2 

2003 6025,3 7213,2 1187,9 19,7 491603 540249 48646 9,9 

2004 7491,9 8877,8 1385,9 18,5 526646 586871 60225 11,4 

2005 8064,4 9539,0 1474,6 18,3 565578 635115 69537 12,3 

2006 8149,1 9690,2 1541,1 18,9 582071 661108 79037 13,6 

2007 8355,9 9953,5 1597,6 19,1 606055 696898 90843 15,0 

2008 8454,8 10097,1 1642,3 19,4 628102 726402 98300 15,7 

2009 10187,9 12062,7 1874,8 18,4 666284 774952 108669 16,3 

2010 10133,1 12308,95 2175,9 21,5 726929 851181 124252 17,1 

2011 10698,3 13115,6 2417,3 22,6 780339 918282 137943 17,7 

2012 11706,4 14396,3 2689,9 23,0 831168 985427 154258 18,6 

2013 11520,2 14330,8 2810,6 24,4 872014 1037701 165687 19,0 

2014 11171,9 14029,0 2857,1 25,6 901064 1077508 176444 19,6 

2015 11692,5 14794,4 3101,9 26,5 917202 1109266 192064 20,9 

2016 12500,2 15831,2 333,0 26,6 952678 1159457 206779 21,7 

2017 13084,7 16571,0 3486,2 26,6 987691 1210237 222546 22,5 

 16,0 2003035 14501761 12498725 21,5 36444,4 206106,8 169662,4 المجموع

 (.9) جدول في المقاصة  أموال احتجاز عن الناتجة متكررة ال غير الماليةالتكلفة   األرقام تشمل *
 

 

وحيز السياسات الضيق الذي يسمح به،   وإجراءاته،مالية جراء االحتالل  تكلفةكن هناك تلم  حال  وفي نه أ( 13ويبين جدول )
  بالمئة  21,5مكن أن يزيد بمعدل يفإن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني كان  ،واالستيالء على الموارد واإليرادات الفلسطينية

الناتج المحلي اإلجمالي تقدر   في ن المجموع التراكمي للزيادة أ و  ، 2017-2000ما هو عليه سيناريو األساس في الفترة  لىع
الناتج المحلي  من    بالمئة  266أي ما يعادل    ها؛عن الفترة نفس(  أساسسنة    2015  –حقيقية    أسعار)  مليار دوالر  36,4بحوالي  

تكون أعلى مما  أنفإن العمالة كان من الممكن  ، (. إضافة إلى ذلك2) شكل  ، 2017 العام في  يلفلسطينا  الحقيقي اإلجمالي
مليون فرصة    2جمااًل  إسنويًا، أو    إضافيةفرصة عمل    ألف   111ما يعادل    أو  ، بالمئة  16هي عليه في سيناريو األساس بنسبة  

أقل   بالمئة 9,2 :بالمئة 9فستكون أقل بمعدل  ،بشكل عام ، (.  أما البطالة3شكل ) في، كما المحاكاةعمل/سنة خالل الفترة 
 ب(.4أ(، و) 4( و)4كما تبين األشكال )، بين الذكورأقل  بالمئة 8,9و اإلناثبين 
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 سيناريوهات ةثالث – (دوالر بالمليون ) الحقيقياإلجمالي  المحلي الناتج :(2) شكل
 (2000-2017) 

 
 

 

 سيناريوهات ةثالث -(أعداد) العمالة :(3) شكل
 (2000-2017) 
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 سيناريوهات ةثالث - مئوية نسبة - البطالة :(4) شكل
 (2000-2017) 

 
 

 

 

 
   

 ب(: البطالة بين الذكور  4الشكل )                   اإلناث بين البطالة :(أ 4) الشكل
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 الخالصة والتوصيات ًا.سابع
 

بتحسن الوضع االقتصادي في األرض الفلسطينية المحتلة، وكانت  اآلمال تعززت ،عيد توقيع بروتوكول باريس االقتصاديب  
 وتعزيز مصادرها، وقد بنيت على ما كان مأموالً  ،والرقابة عليها ، العامة اإليراداتعلى ضبط   إيجابيةآثار  إلىتشير  التوقعات

 حيث تزايدت ، عاًما 25 تبدد في هذا التفاؤل ولكن ش معقول من حيز سياساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية.من وجود هام
  إال المقيدة للسياسات التجارية واالقتصاد الفلسطيني، ور سخ واقع على األرض لم يترك للسلطة الوطنية الفلسطينية  اإلجراءات

 اإليرادات،تفاقم فقدان مصادر  إلىهذا الواقع أدى  ن لالقتصاد الفلسطيني.يال يسمح بتنمية ونمو حقيقي اً ضيق اً سياساتي حيز
عن   وإلى تشعب قنوات الخسائر والتسربات المالية الفلسطينية بأنواعها كافة، هذا فضالً  وتحكم إسرائيل بالجزء األكبر منها،

احتجاز مؤقت أو دائم لجزء كبير من الموارد المالية الفلسطينية بشكل مخالف لما تم التوقيع عليه في   إلى لجوء إسرائيل 
 بروتوكول باريس االقتصادي.

 
م ظاهرة التهريب المزمنة من السوق اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، وتزايد تسرب تفاق مدىالدراسة وقد أوضح التحليل في 

العامة الفلسطينية من االستيراد غير المباشر من إسرائيل، وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مراقبة التقليل   اإليرادات
 سيطرةوذلك بسبب  ،أو من طرف ثالث ،مستوردة من إسرائيلوغياب الرقابة على حركة البضائع ال ،من قيم السلع المستوردة

والرقابة عليها، وبالتالي ضياع جزء  اإليراداتكل ذلك أدى إلى زيادة صعوبة تحصيل  المنافذ الحدودية. على كافةسرائيل إ
حيز السياساتي المتاحين  وزاد من ضيق الحيز المالي وال  ،كبير منها، األمر الذي وضع الموازنة الفلسطينية في حالة عجز مزمن

 للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 

اعتمدت السياسات المالية الفلسطينية في تغطية الفجوة المالية على المساعدات الخارجية واالقتراض من البنوك المحلية،   وعليه
وذلك بدليل أن موازنة   ،حد الضرر الذي أبطأ عجلة النمو االقتصادي إلى اإلنفاقوتأخير دفعات القطاع الخاص، وترشيد 

ضعف وهشاشة   إلىهذا أدى و   العام في السنوات الماضية.  اإلنفاقمن مجمل  بالمئة 3التنمية التطويرية لم تتجاوز نسبتها 
وتحفز  ،التي من المفترض أن توفي بالخدمات العامة ،والسياسات المالية بشكل خاص ،بشكل عام االقتصاديةالسياسات 

المباشرة   اإليراداتأن ذلك يصعب تطبيقه بسبب فقدان أجزاء كبيرة من    إالاالستثماري،    اإلنفاقعلى زيادة    وتعمل  ،الطلب الكلي
 وغير المباشرة كما أوضحت الدراسة. 

 
يقوض حيز السياسة الضيق قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تبني سياسة مالية وضريبية مالية فعالة. ،   ،وخالصة القول

 ،على بروتوكول باريس االقتصادي يتغيير جوهري على النظام التجاري والضريبي المبن إجراء إلى لحاجة الملحة لذلك تبرز ا 
لية عمل المعابر الحدودية، وسياسات االستيراد، آتغيير على    إجراءوهذا يتطلب    ومنذ حوالي ربع قرن.  ،والمتبع حتى يومنا هذا

الخروج  إلىعبر عمل ترتيبات تجارية جديدة تؤدي  إالع المستوردة، وذلك ال يتم الرقابة الفلسطينية على حركة البضائ وآلية
 .فقطخمس سنوات  لفترة انتقالية مدتهاعمل به ي    أن الذي كان من المفروض  ،من عنق اتفاق باريس االقتصادي

 

 والعمالة النموا على مثره أر المالية التراكمية و ئالتسرب المالي والخسا .ألف
 

دوالر    مليار  1,66بحوالي    2015لعام  ل في هذه الدراسة    وتحليلها  من المصادر التي أمكن حصرها  المالية   التكلفة  إجماليي قدر  
خالل ذلك   مليون دوالر مجموع التسربات المالية 473منها  ،من الناتج المحلي اإلجمالي بالمئة 13,1أي ما نسبته  ؛أمريكي
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 بالمئة  9,37أي ما يعادل    أخرى،  ر ماليةئمليار دوالر خسا  1,2و  ؛من الناتج المحلي اإلجمالي  بالمئة  3,7أي ما يعادل    العام،
 من الناتج المحلي اإلجمالي. 

 
مليار   5,6 بحوالي 2017- 2000للتسرب المالي الفلسطيني إلى إسرائيل في الفترة  التراكمية النقدية  وقدرت الدراسة القيمة

 اإليرادات  إجماليأن يزيد    لهذا المبلغ  كان من الممكنو   ؛2017من الناتج المحلي اإلجمالي للعام    بالمئة  39وهذا يمثل    ،دوالر
 خالل بالمئة 42نة العامة )على األساس النقدي( بنسبة ما يقلل العجز الجاري للمواز م ،بالمئة 17,6العامة الفلسطينية بنسبة 

لتصل إلى    ،بحوالي مليار دوالر  النقدية   تزداد قيمة التسرب  ، الفترة. وبإضافة الفائدة التراكمية المحتسبة على التسرب المالي  تلك
من قيمة الناتج المحلي   بالمئة  4,4يمثل  ، و 2017من الناتج المحلي اإلجمالي للعام    بالمئة  46وهذا يعادل    ،مليار دوالر  6,6

من   بالمئة  50ما يعادل    وأ  ،زيادة في اإليرادات العامة الفلسطينية  بالمئة  20,7يمثل  و   ،الثماني عشر عام  اإلجمالي خالل فترة
 العجز الجاري للموازنة على األساس النقدي.

 
التكلفة عن الفترة نفسها  ه، فتقدر هذوالخسائر المالية األخرى ، والتي تشمل التسرب وبالنسبة للتكلفة المالية من جراء االحتالل

ولتقدير التكلفة   .2017من الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين في العام  بالمئة 143يعادل وهذا  ؛مليار دوالر 19,5بحوالي 
  لى ع  ةالفلسطيني  حكومةضطر الت، يجب إضافة الفائدة المركبة التي  المالية  الحتاللا  تكلفة  مصادر  حصره من   أمكنالكلية لما  

الفائدة التراكمية على الخسائر المالية  ت قدر . و لسد الفجوة الناتجة عن ضياع اإليرادات العامة  اقترضهتعن األموال التي دفعها 
  والخسائر المالية األخرى التسربات ن علالحتالل، والناجمة  المالية در التكلفة ق  . وبذلك تمليار دوالر 28,2المحتسبة بحوالي 

أضعاف الناتج المحلي    ةثالث  من  اكثريعادل    وهذا  ؛مليار دوالر  47,7، بحوالي  2017-2000حصرها خالل الفترة    أمكنالتي  
 . 2017اإلجمالي للعام 

 
 ،ة اإلسرائيليةكاة نموذج األونكتاد لالقتصاد الكلي الفلسطيني، وبافتراض عدم وجود تسرب لإليرادات الفلسطينية للخزيناوبمح

، فإن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني 2017- 2000بشكل سنوي خالل الفترة  في االقتصاد  وأن المبالغ المسربة تم ضخها  
الناتج المحلي اإلجمالي   فين المجموع التراكمي للزيادة أ و  ،في الفترة نفسها بالمئة 7,3يكون أعلى بمعدل  أنكان من الممكن 

أي ما  ها؛( عن الفترة نفسأساسسنة  2015 –حقيقية  أسعارمليار دوالر ) 12,5خالل الثمانية عشر عامًا تقدر بحوالي 
  أنفإن العمالة كان من الممكن  ،.  وإضافة إلى ذلك2017من الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين في العام  بالمئة 92يعادل 

سنويًا.  أما البطالة   إضافيةفرصة عمل  ألف 42بمعدل أو  ،بالمئة 6,1سجل، خالل فترة الدراسة، بنسبة تكون أعلى مما 
 بين الذكور.  بالمئة 4و ، بالمئة 5والبطالة بين اإلناث ستكون أقل بمعدل  ،بالمئة 4فستكون بأقل بمعدل   ،بشكل عام

 
ووجود سيادة لدولة فلسطين على شئونها  مالية جراء وجود االحتالل تكلفة وافتراض عدم وجود  األونكتاد كاة نموذجاوبمح

ا هو عليه خالل الفترة مَّ م بالمئة  21,5 نسبةيكون أعلى ب أنفإن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني كان من الممكن  ،المالية
مليار دوالر   36,4الناتج المحلي اإلجمالي أن يصل إلى  فيوكان من الممكن للمجموع التراكمي للزيادة  ،2000-2017

الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين في   من بالمئة 266أي ما يعادل  ها؛عن الفترة نفس( أساسسنة  2015 –حقيقية  أسعار)
ما يعادل  أو ،بالمئة 16فإن العمالة كان من الممكن أن تكون أعلى مما كانت عليه بنسبة  ، .  وإضافة إلى ذلك2017عام ال

كان من  ف ،. أما البطالة بشكل عاممليون فرصة عمل خالل الفترة المذكورة 2، حوالي سنوياً  إضافيةفرصة عمل  ألف 111
 .أقل بين الذكور بالمئة 8,9و  ،بالمئة 9,2البطالة بين اإلناث أقل بمعدل  :بالمئة 9 نسبةأقل ب الممكن أن تكون 
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 التوصيات. باء

 

التفاوض بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لتصويب األمور العالقة واألموال المتراكمة المستحقة للجانب الفلسطيني  -
المتعلقة باألموال المتراكمة التي  وبأثر رجعي، ومشاركة الجانب اإلسرائيلي للجانب الفلسطيني بتفاصيل جميع المعلومات 

 إلى الخزينة الفلسطينية. بعد لأو لم تحو   ،تم بالفعل تحويلها

النسبة والتناسب من حيث نسبة   مبدأ بما ينسجم مع  ، التفاوض بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على رسوم المناولة -
ية وإسرائيلية( التي تتعامل معها سلطة الجمارك اإلسرائيلية، إجمالي الواردات )فلسطينمع الواردات الفلسطينية بالمقارنة 

لغاء رسوم المناولة على أموال  إو  ،وتطبيق تلك النسبة على التكلفة أو الميزانية الكلية السنوية لسلطة الجمارك اإلسرائيلية
 ول. بما في ذلك واردات مشتقات البتر  ،المقاصة ذات العالقة باالستيراد من السوق اإلسرائيلي

تبادل ببما يسمح  ،لكترونيإإلى نظام  ورقي-تغيير نظام المقاصة المتعلق بحركة السلع بين السوقين من نظام يدوي  -
 المعلومات بشكل سريع وكامل ودقيق.

ليتسنى   ،د السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة بيانات االستيراد من طرف ثالث بشكل فوري يتزو في  تعاون الجانب اإلسرائيلي   -
 الزمة لضبط التهريب والتهرب الضريبي. اإلجراءاتمارك الفلسطينية اتخاذ للج

 ستة أشهر.  إصدارهابما في ذلك الفواتير التي يتعدى تاريخ  ،لغاء المدة الزمنية لفاتورة المقاصةإ -

القيود غير الجمركية عليها، معاملة البضائع الفلسطينية في الموانئ اإلسرائيلية بنفس معاملة البضائع اإلسرائيلية، ورفع  -
لتسهيل التجارة. وهذا من شأنه أن   2013بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية لعام 

ويقلل الخسائر المالية الناجمة عن الواردات غير   الترانزيت يعزز االستيراد المباشر، ويخفض تكاليف المعامالت وعبور
 المباشرة.

سماح لسلطة الجمارك الفلسطينية بالتواجد على المعابر الحدودية للتخليص على البضائع المستوردة إلى األرض  ال -
مكن ييمكن لكال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي التفاوض للوصول إلى نموذج  ،الفلسطينية المحتلة. وكحل بديل مؤقت

بهدف التخليص عليها من الجمارك  جمركية الفلسطينية في مخازن المناطق  إلىاتباعه لنقل وتخزين البضائع المستوردة 
يحد من  وبالتالي    ،نالمستورديتقليل قيمة البضائع المستوردة من قبل    ظاهرة  الفلسطينية، وهذا األمر يتيح رقابة أكبر على

 التسرب المالي من هذا المصدر. 

للحد من ظاهرة  ؛القيام بعمل الرقابة والتفتيش في المنطقة "ج"بالسماح لسلطة الجمارك والضابطة الجمركية الفلسطينية  -
 التهريب من السوق اإلسرائيلي إلى السوق الفلسطيني.

ة يجمركية والضريبالطواقم ال  وتأهيل، هناك حاجة ملحة لتطوير  ةالفلسطينيفيما يخص بناء القدرات السيادية للسلطة الوطنية   -
الجمركية والضريبية باستخدام األدوات  األنظمةشاملة تتضمن التدريب وتطوير  ةاستراتيجيوزيادة أعدادها، مع وضع 

 المخاطر.  وإدارةالضرائب  إدارةالتكنولوجية الذكية في  
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 لحقالم
 

 (: إجمالي قيمة السلع المهربة بدون وثائق 14جدول )

 (2017 – 2013حسب المجموعات السلعية )

 القيمة/دوالر المجموعة
 724,995 حيوانات حية

 247,142 مشروبات روحية
 12,879,496 أعالف
 3,040,071 سجاير

 37,960,809 بناء
 4,325,638 غذائية
 1,440,963 كهرباء

 1,854,768 محروقات
 32,844 أدوية

 1,204,178 مواد طبية
 14,990,935 زراعة

 867,511 تجميل
 382,441 تنظيف

 1,827,431 بالستيك
 32,562 حاويات

 694,992 كرتون 
 2,086,460 مالبس
 843,196 أحذية
 186,146 زجاج
 46,070 منزلية

 1,373,270 ماكينات
 931,917 إلكترونيات

 304,670 إطارات
 18,675,762 سيارات

 1,132,969 قطع غيار
 186,762 أدوات متنوعة

 684,486 معدات ثقيلة
 493,039 أثاث

 171,209 ألعاب
 309,199 متنوعة

 658,022 مخلفات مصانع
 110,589,953 اإلجمالي
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