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  الفلسطيني ـ اإلسرائيلي القتصادياالتفاق ا
  .29/4/1994، باريس

  
  

  :ـ سياسة االستيراد
إنه يمكن  إالّ. تعتمد إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياستين شبه مماثلتين يف جمال االستيراد واجلمارك

ائيل بعد اتخاذ إجراءات لسلطة الفلسطينية استيراد بعض السلع بتعرفات جمركية خمتلفة عن تلك املطبقة يف إسرل
لسلطة الفلسطينية استيراد منتوجات من دول عربية وبكميات لإضافة إىل ذلك يمكن . متفق عليها بين الطرفين

وستتخذ تدابير لكي تعمل السلطات اجلمركية بشكل مشترك يف املراكز احلدودية يف غزة . حمدودة يتفق عليها
  .وأريحا

  
  :ـ السياسة النقدية

طة الفلسطينية سلطة نقدية تكون أهدافها الرئيسية املراقبة واإلشراف على املصارف العاملة تنشىء السل
وحتديد معدالت السيولة للودائع وإدارة احتياط العمالت الصعبة واإلشراف ) اخلاضعة للحكم الذاتي(يف املنطقة 

  .على العمليات بالعمالت الصعبة
وسيسمح الطرفان بفتح . ائل خمتلفة من العملة الفلسطينيةويستمر الطرفان يف مناقشة إمكان إصدار بد

ل اإلسرائيلي وسيلة دفع قانونية يف أراضي يكويف انتطار ذلك سيشكل الش. فروع للمصارف بهدف تشجيع التجارة
  .احلكم الذاتي إىل جانب عمالت أُخرى

  
  :ـ الضرائب املباشرة

رض الضرائب املباشرة بما فيها الضرائب على سياستها اخلاصة يف جمال ف تعتمد السلطة الفلسطينية
  .األفراد والشركات والضرائب على املمتلكات والبلديات

يقوم الطرفان بجباية الضرائب على النشاطات االقتصادية يف املناطق اخلاضعة لسلطتيهما على أن 
من الفلسطينيين العاملين يف  يف املئة من عائدات الضرائب التي جتبيها 75حتول إسرائيل إىل السلطة الفلسطينية 

  .إسرائيل
  

  :ـ الضرائب غير املباشرة
. تطبق السلطة الفلسطينية نظاماً للضريبة على القيمة املضافة يكون مماثالً للنظام املطبق يف إسرائيل

  .يف املئة 16و 15لضريبة على القيمة املضافة التي ستفرضها السلطة الفلسطينية ما بين وتراوح نسبة ا
  

  :لعملـ ا
ويقضي املبدأ . العمل يف إسرائيل ضروري للفلسطينيين الذين يسعون إىل زيادة فرص العمل لديهم

  .تنقل اليد العاملة بين اجلانبينباألساسي يف هذا اجملال بالسماح 
العاملون الفلسطينيون يف إسرائيل باحلقوق التي تنص عليها القوانين املرعية اإلجراء يف إسرائيل يتمتع 

  .على أن تضع السلطة الفلسطينية يف غضون ذلك نظاماً للضمان االجتماعي

                                                 
 "ألبرز نقاط االتفاق، الذي وّقعه آل من مدير الدائرة االقتصادية في والنص ترجمة غير رسمية  .30/4/1994، )بيروت" (النهار

 .، ووزير المال اإلسرائيلي أبراهام شوحاط)أبو عالء(منظمة التحرير الفلسطينية السيد أحمد قريع 
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  :ـ الزراعة

يسمح بدخول املنتوجات الزراعية التي تنتج داخل مناطق السلطة الفلسطينية بحرية إىل إسرائيل 
البندورة واخليار والبطاطا : باستثناء خمسة منتوجات تخضع لنظام حتديد احلصص ملدة خمس سنوات وهي

  .والبيض والدواجن
  

    :ـ املنتوجات املصنعة
  ).اخلاضعة للحكم الذاتي(داخل املنطقة  يسمح بحرية نقل املنتوجات املصنعة

  
  :ـ السياحة

لفة إدارة املسائل السياحية يف املناطق اخلاضعة تنشىء السلطة الفلسطينية هيئة سياحية تكون مك
  .ويسمح للسياح بالتنقل بحرية بين إسرائيل ومناطق احلكم الذاتي. للسلطة الفلسطينية

شرط أن يتمتعوا باملعايير " يف اجلانب اآلخر"يسمح لوكاالت السياحة وللمرشدين السياحيين بالعمل 
  .املهنية الضرورية

  
    :ـ احملروقات

فرضها السلطة سعار احملروقات يف مناطق احلكم الذاتي وفقاً لكلفة الشراء والضرائب التي تحتدد أ  
تنخفض أسعار احملروقات يف مناطق احلكم الذاتي إىل أقل من  وينص االتفاق على أالّ. الفلسطينية على احملروقات

  .يف املئة من سعرها يف إسرائيل 15نسبة 
  

  :ـ التأمين
  : تين رئيسيتينينص االتفاق على نقط

  .ـ نقل سلطة الترخيص لشركات التأمين واإلشراف عليها يف مناطق احلكم الذاتي إىل السلطة الفلسطينية1
  :ـ اتفاق على جعل التأمين على السيارات إلزامياً ودفع تعويضات إىل ضحايا حوادث السير، يرتكز على2

السيارات مماثالً للنظام املتبع يف إسرائيل لكنه أ ـ أن تطبق السلطة الفلسطينية نظام تأمين إلزامي على 
  .ينص على دفع تعويضات حمدودة

ب ـ أن تكون بوالص التأمين التي تصدرها السلطة الفلسطينية صاحلة أيضاً يف إسرائيل على أن يتم 
 ويف املقابل تكون بوالص التأمين. التعويض لضحايا حوادث السير بموجب أحكام القوانين اإلسرائيلية

  .اإلسرائيلية صاحلة يف مناطق السلطة الفلسطينية

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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