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  مــــــــــــتقدي
  
  

يقوم معهد أبحاث الســياســات االقتصــادية الفلســطيني (ماس) بدراســات تتناول قطاعات إنتاجية 
اقتصـــــــادية تحت عنوان "تطوير تنافســـــــية وزيادة حصـــــــة المنتج الوطني" ودراســـــــة قطاع الجلود 
واألحذية هي الثانية التي تصـــــدر في ســـــلســـــلة من خمس دراســـــات يعكف المعهد على إعدادها 

ليها قريبًا إصدار الدراسات عن قطاعات المستحضرات الطبية، الصناعات ونشرها تباعًا، وسي
  الغذائية، والتبغ ومنتجاته. 

  


	�ع ���� � �� فلســــــــطين أحد أهم القطاعات التصــــــــديرية واإلنتاجية �������� ا����د وا����
ولكنه واجه تحديات تبين أنها حدت من حصته السوقية  خالل الثلث األخير من القرن الماضي

وأدت إلى تقليص نشــــــاطاته. وتوثق هذه الدراســــــة عددًا من األســــــباب التي ســــــاهمت في تراجع 
�   التدخالت الحكومية التي سعت مدى نجاح فحصالنشاط االقتصادي لهذا القطاع وت���� �إ�

سهامه في الصادرات. بالمحصلة، يبقى زيادة حصته كمنتج وطني لدى المستهلك وإ ����"!�  و 
هــذا القطــاع واعــدًا وقــابًال للنمو، إنمــا يحتــاج ذلــك إلى مجموعــة متكــاملــة من التــدخالت التي 

  تقترحها الدراسة ونجدها في الخالصة. 
 

ســتنتاجات والتوصــيات التي توصــلت إليها الدراســة بين أيدي القّراء المهتمين يســرنا أن نضــع اال
 .تجين الصــــناعيين، وبخاصــــة أمام جهات صــــنع القرار، آملين أن يجدوها مفيدةوالباحثين والمن

ويسرنا كذلك أن نتقدم باسم المعهد بجزيل الشكر إلى الباحث وكل من شارك في إعداد وٕانتاج 
هذا اإلصـــدار كما نتوجه بعميق شـــكرنا إلى الصـــندوق العربي لإلنماء االقتصـــادي واالجتماعي 

  د وتمويله سلسلة الدراسات القطاعية الحالية.على دعمه المستمر للمعه
  
 

 د. نبيل قسيس

  امـــر العـــــــالمدي
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  الملخص التنفيذي
  
  

 والمرتبطةالتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع الجلود واألحذية  إلىتهدف الدراسة  •
التدخالت الحكومية التي سعت  تقييملكما تهدف  ونشاطه اإلنتاجي.حصته السوقية بتراجع 

مدى نجاح سياسة رفع الدراسة  تفحص ،اإلطارتعزيز تنافسية هذا القطاع. وفي هذا  إلى
من الصين  في الحد من استيراد األحذية الجاهزة %،27إلى تصل بنسب  ،التعرفة الجمركية

وتناقش  .من إقرار هذه السياسة سنوات 5الضفة الغربية وذلك بعد حوالي  إلى أسواق
ال تزال في طور حظوظ نجاح سياسة التعليمات الفنية اإللزامية، والتي  الدراسة أيضا

 هذا القطاع.للمنتج الوطني في ، في الحد من استيراد األحذية وزيادة الحصة السوقية اإلقرار

من األسباب التي ساهمت في تراجع النشاط االقتصادي لقطاع الجلود عددًا وثق الدراسة ت •
وفتح باب االستيراد على مصراعيه  تراجع الطلب من السوق اإلسرائيليحذية. وأهمها، واأل

التأثيرات الدراسة ناقش تكما  .دون ضمان أسس التنافس العادل مع الصناعة المحلية
نتاج هذا القطاع بالسوق اإلسرائيلي من خالل التعاقد من الباطن. إالسلبية المتعلقة بارتباط 

االفتقار نتاج و في اإلدارة واإلالموظف تدني مستوى رأس المال البشري  إلىإضافة  هذا
 البتكار في التصاميم، وكذلك وجود قصور في استخدام التكنولوجيا الحديثة. ل

الدراسة  وظفت لفحص مدى نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية في الحد من االستيراد،و  •
 Difference in" منهجية باستخدام لمستوردةاقيم وكميات األحذية المتوفرة حول بيانات ال

Differenceنمط من حيث مشابهة  سلعة أخرىب مقارنةها ات" لمقارنة التغير في اتجاه
ظهرت أوقد ). سياسة رفع التعرفة الجمركيةالمستثناة من االستهالك (المالبس الجاهزة 

بسياسة رفع التعرفة الجمركية. ويعود لم يتأثر  النتائج أن مستوى استيراد األحذية من الصين
في الرقابة دائرة الجمارك الفلسطينية  الصعوبات التي تواجه إلى سبب قصور هذه السياسة

اتفاقية باريس االقتصادية  تتيحذ ال إلسوق الفلسطيني. ى الإعلى تدفق السلع المستوردة 
ائيلية للرقابة على تدفق المعابر والموانئ اإلسر  علىتواجد موظفي الجمارك الفلسطينيين 

الواردات نحو األسواق الفلسطينية. وبالتالي، يصعب فحص مدى مطابقة األسعار المصرح 
مما يمّكن المستوردين الفلسطينيين من  ،عنها في البيانات الجمركية مع األسعار الحقيقية

  . عليهاالجمارك والضرائب المستحقة تخفيض لالتي يصرحون عنها تخفيض أسعار األحذية 
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ن االستمرار في تطبيق سياسة رفع أ إلىالدراسة  تتوصل، نتائج هذا الفحصوبناء على  •
للحد من استيراد األحذية من الصين لن يكون مجديا، طالما أن  الجمركية كأداةالتعرفة 

ال يخضع والتدقيق على أسعارها تدفق السلع المستوردة من خالل المعابر اإلسرائيلية 
 لسيطرة دائرة الجمارك الفلسطينية. 

األهمية االقتصادية لفرض  ناقش الدراسةت سياسة التعليمات الفنية اإللزامية،ب فيما يتعلق •
وزيادة  ،لهمالمعلومات الالزمة توفير و  ،تهمسالمو  المعايير التي تضمن صحة المستهلكين

أن  إلىاإلشارة تمت  وفي هذا الصدد. المنتوجات ذات الجودة المضمونةقبال على اإل
فإشكاليات تطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية  ،هذه السياسة قد تكون مرتفعة حظوظ نجاح

والمرتبطة بالتالعب بقيم االستيراد يمكن تجنبها حال تبني سياسة التعليمات اإللزامية بشكل 
 فالمأمول أن. جودة المنتج وال ترتبط بقيمتهفحص وذلك ألن هذه السياسة تقوم على  فعال

 المستوردتعزيز المنافسة العادلة مع و المحلي  تحسين جودة المنتج تساهم هذه السياسة في
المعلومات الحقيقية عن  المستوردين حجبمن خالل منع االختالل السوقي الناتج عن 

 .مستوى جودة األحذية

، كما على فعالية سياسة التعليمات الفنية التي قد تؤثر سلباً  التحدياتكذلك اقش الدراسة نت •
المتوقعة على أسعار  هابحث تأثيرات إلىضافة إ . هذااألخيرة تهاتم تحديدها في مسود

على ضرورة  الدراسة شددت. حيث هاعدد من التوصيات لزيادة فرص نجاح واقتراح األحذية
توصي ذ إ ،التدرج في تطبيق التعليمات الخاصة بالفحوصات الكيميائية والفيزيائية

ومن ثم توسيع التطبيق ليشمل  ،باستهداف األحذية ذات الوفرة اإلنتاجية كمرحلة أولى
ضبط األسعار ومنع ارتفاعها بشكل ملموس. كذلك  وذلك للمساعدة في ،األصناف األخرى

الدراسة بضرورة إلزام جميع موردي األحذية (المنتجين والمستوردين) بإدراج بطاقة  توصي
جميع صول على حالالبيان على جميع أنواع األحذية، دون تدرج، حتى يتاح للمستهلكين 

أمام المنتجين والموردين فتح المجال ب كما توصيالمعلومات الخاصة بقرارهم الشرائي. 
ستخدام شهادات الفحص الكيميائي من مؤسسات أجنبية معترف بها، لعدم توفر مختبرات ال

  هذه الشهادات.في محلية في الوقت الراهن، مع مراعاة ضرورة التدقيق 
تؤكد الدراسة على أهمية تضافر الجهود من أجل زيادة الحصة السوقية لقطاع الجلود  •

صعب االعتماد على سياسة التعليمات الفنية اإللزامية لوحدها في تحسين يذ إواألحذية. 
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جودة اإلنتاج من دون رفع مستوى رأس المال البشري وتحديث طرائق اإلنتاج وتحفيز 
قبال على هذا القطاع من خالل تفعيل الحقوق واالمتيازات العمالية. لذا، العمال على اإل

 التدخالت مع الجهات الفاعلة وذات العالقة.يلزم أن يتم تنسيق هذه 
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  الفصل األول
  مقدمة الدراسة وأهدافها

  
  

الجلود واألحذية أحد أهم القطاعات صناعة قطاع  كان خالل الثلث األخير من القرن الماضي
 اإلسرائيليفقد ساهمت القيود التي فرضتها سلطات االحتالل  .في فلسطين التصديرية واإلنتاجية
بشكل  في نمو هذا القطاع اإلسرائيلي،سواء في السوق الفلسطيني أو  ،على استيراد األحذية

تشير  األساسية لمنتجات هذا القطاع.الوجهة عديدة  السوق اإلسرائيلي لعقودشكل و طرد. ضم
بداية التسعينات  فيقد بلغ  صناعة األحذيةأن عدد المنشآت العاملة في  إلىبعض التقديرات 

مدينة  وكانت) Paltrade, 2014عامل ( 10,000 قاربتوبطاقة تشغيلية منشأة  1,000حوالي 
  الخليل المركز الصناعي لهذا القطاع.

  

منتصف التسعينات، نحو االنفتاح التجاري ورفع  إلسرائيل،إال أن التحوالت في السياسة التجارية 
قيود االستيراد عن العديد من الصناعات التقليدية ومن ضمنها قطاع الجلود واألحذية قد أدى 

انكماش هذا القطاع بشكل تدريجي. كما ساهمت سياسة السلطة الفلسطينية في فتح باب  إلى
 هذاحصة في  تراجعستيراد على مصراعيه من دول شرق آسيا، وخصوصا الصين، في اال

بتصاميم جميلة تواكب الموضة  وتمتاز األحذية المستوردة. بشكل كبير من السوق المحليالقطاع 
فنية إلزامية  تعليماتعدم وجود إال أن من المستهلكين.  ةواسع شريحةالعالمية وتلبي أذواق 

رفد السوق الفلسطيني بأحذية من لعديد من المستوردين مّكن اوضعف الرقابة على األسواق 
وعدم توفر بيانات أسعار هذه البضائع انخفاض  وقد ساهمعلى نطاق واسع. و منخفضة الجودة 

في ارتفاع الطلب عليها خصوصا لدى العائالت األقل  جودتهالتدني الممستوى العن  توضيحية
لم تستطع مصانع األحذية المحلية الصمود طويال أمام المنافسة السعرية نتيجة لذلك، . دخالً 

مستوردين.  هاأصحاب أضحىو  هاتوقف اإلنتاج في العديد من إلىأدى  مما لألحذية المستوردة
عدد ما صرح به ، بحسب عدد كبير منهااضطر ، فقد بقاءهانع التي حافظت على المصا أما

  .نحو اإلنتاج الموسميوالتحول  تهنتاجيإ خفض إلىمن أصحاب مصانع األحذية، 
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الضغوطات، خصوصا من قبل اتحاد الصناعات الجلدية، على  تزايدت األخيرة،في السنوات 
 المستوردة ألحذية الجاهزةلتحد من التدفق الحر  إجراءاتالحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ 

أصدرت  2013 من عام آذارفي شهر و  .السوق المحليمن  لمصانع المحليةا وتآكل حصة
 تضم األحذيةبرفع التعرفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة،  اً قرار الحكومة الفلسطينية 

المالبس الجاهزة، واألثاث، واأللمنيوم. وقد تم رفع التعرفة الجمركية على كمنتجات المن  اً وعدد
نود اتفاقية باريس %. وتتسق هذه السياسة مع ب27 إلىتصل األحذية المستوردة بنسب 

السلع  لكافةالتعرفة الجمركية بالحد األدنى لنظيرها اإلسرائيلي  االقتصادية والتي ربطت مستوى
  . بو  ،2،أ1أالتالية:  باستثناء ما ورد في القوائم السلعية المستوردة

  

التعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع الجلود واألحذية والتي  إلىهدف هذه الدراسة ت
التدخالت  مدى نجاح فحص إلىتقلص نشاطاته. كما تهدف  إلىحدت من حصته السوقية وأدت 

مساهمة ، ستركز الدراسة على تقييم اإلطارتعزيز تنافسية هذا القطاع. وفي هذا  في الحكومية
 الضفة الغربية إلى أسواق في الحد من استيراد األحذية الجاهزة الجمركيةسياسة رفع التعرفة 

وقد تم استثناء قطاع غزة من هذا  .وتطبيقها من إقرار هذه السياسة سنوات 5وذلك بعد حوالي 
 ،2007عقب سيطرتها على قطاع غزة عام  ،ل بسبب عدم تبني حكومة حركة حماسالتحلي

كما تم حصر فحص  للسياسات الجمركية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
تأثير رفع التعرفة الجمركية في األحذية المستوردة من الصين كونها المورد الرئيس لألحذية ذات 

وفي وبشكل ملموس على تنافسية قطاع الجلود واألحذية.  الجودة المنخفضة والتي أثرت سلباً 
ات سياق التدخالت الحكومية، تعكف الحكومة حاليا على إقرار عدد من التعليمات الفنية ذ

 ،لحماية هذا القطاع )non-tariffاإللزامية لقطاع الجلود واألحذية وذلك كأداة غير جمركية (
  تطبيقها. حولتوصيات  تطرحهذه الدراسة حظوظ نجاح هذه السياسة و وستفحص 

  

مختارة مقابالت معمقة مع عينة إجراء جمع بيانات أولية عن طريق  تم الدراسة،هدف ألتحقيق 
ومدير التجمع  ،وخبير تصميم أحذية ،من أصحاب مصانع األحذية والمدابغ في مدينة الخليل

غرفة تجارة وصناعة الخليل.  إلى رئيسإضافة وممثل عن وزارة االقتصاد الوطني، العنقودي، 
أهمها: التغيرات التي طرأت على قطاع  ،من المحاور اً تم جمعها عدد وشملت المعلومات التي

ورفع القيود  ،واالرتباطات مع السوق اإلسرائيلي ،الجلود واألحذية خالل السنوات السابقة
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توفر المهارات و القطاع، العاملين في السياسات الحكومية وجدواها من وجهة نظر و الجمركية، 
مستوى التكنولوجيا المستخدمة و وحصة األجور من فاتورة اإلنتاج،  ،اللعما لدى الفنية واإلبداعية

  المستوردات. ب مقارنةوالقدرة التنافسية  ،التصديرو في التصميم واإلنتاج، 
  

السوق الفلسطيني  إلىقيمة وكمية جميع األحذية المستوردة  استخدام بيانات ثانوية عن وتم أيضاً 
فعالية سياسة  فحصيغطيها الفترة التي نفس وهي  ،2017و 2010خالل الفترة ما بين عام 

تم  والتي والتخطيطوتم الحصول على هذه البيانات من قبل وزارة المالية  .رفع التعرفة الجمركية
سلطات الجمارك  مأما المستوردون الفلسطينيون عنهامن البيانات الجمركية التي صرح  جمعها

لتخمين من قبل دوائر ا إلعادة قبل خضوعها نات قيم االستيرادابي. وبذلك تم استخدام اإلسرائيلية
توضيح التطورات التي طرأت على والهدف من استخدام هذه البيانات هو  .الجمارك الفلسطينية

بشكل رئيس في تقييم سياسة التعرفة الجمركية من خالل  توظيفها وكذلك قطاع الجلود واألحذية
في فحص التأثير السببي  ع توظيفهييشوالذي  Difference in Differenceنموذج استخدام 

  للتدخالت السياساتية. 
  
 ،المؤشرات االقتصادية وأهمخصائص قطاع الجلود واألحذية أهم لدراسة ل الثاني الفصلعرض ي

 انحسار الحصة السوقية لهذا القطاع. إلىالعوامل التي أدت  عدد منمع تسليط الضوء على 
أهم و  باختصار شرح مفهوم التعرفة الجمركية وتأثيرها االقتصادييتم الثالث،  الفصلوفي 

غرفة تجارة وصناعة محافظة ودور  التغيرات التي طرأت على استيراد األحذية خالل فترة الفحص
في  تهاوالتجمع العنقودي لصناعة األحذية في تعزيز تنافسية هذه الصناعة وزيادة حص الخليل

الدراسة في  تستخدمهاشرح عن المنهجية التي  ،الرابع الفصل. ويتبع ذلك في السوق المحلي
الخامس  الفصلويناقش  قياس مدى نجاح سياسة التعرفة الجمركية في الحد من استيراد األحذية.

 الفصلمن التحليل للتأكد من صحة وثبات هذه النتائج. وفي  كما يفرد جزءً  ،أهم نتائج الفحص
خاصة  يةإلزامتعرض الدراسة أهم مالمح تدخل الحكومة المرتقب (فرض تعليمات فنية  السادس

بالفصل السابع باألحذية المصنعة والمستوردة) لدعم قطاع الجلود واألحذية. تختم الدراسة 
 ،التوصيات الخاصة بسياسة رفع التعرفة الجمركية عدد منوعرض  ،هانتائجأهم بتلخيص 

  نجاح التعليمات الفنية اإللزامية. وتعزيز فرص
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  الفصل الثاني
 واألحذية وأهم المؤشرات االقتصاديةخصائص قطاع الجلود 

  
  

 االقتصادية والعوامل المؤشراتخصائص هذا القطاع و  أهم التعرف على إلى الفصليهدف هذا 
. يستند هذا التي توثق تراجع النشاط االقتصادي لقطاع الجلود واألحذية خالل السنوات السابقة

التي يصدرها العاملة  ومسوح القوىية بيانات متنوعة من المسوح االقتصاد إلىفي تحليله الفصل 
جلدية عن عدد العاملين في اتحاد الصناعات ال بيانات، و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ة شار اإلتم  مختارةعينة ت مع تم جمعها من خالل مقابالالتي معلومات لل إضافة. هذا منشآته
  .أعالهإليها 

  

لصناعات الجلدية األخرى. لمشاغل حذية ومدابغ و مصانع أما بين قطاع هذا ال تتوزع منشآت
في  هامنشآت. وتتركز الغالبية العظمى منهذه الوتشكل مصانع األحذية الغالبية الساحقة من 

أما مصانع األحذية فتنتشر  ،في المنطقة الصناعية تحديداً تتجمع المدابغ ، حيث مدينة الخليل
للبنى التحتية المتوفرة عادة في أن األخيرة ال تحتاج  إلىفي أرجاء المدينة. ويعود سبب ذلك 

أو  النفايات كالمساحات المخصصة للشحن والتفريغ وخدمات التخلص من الصناعية،المناطق 
نتاج وتوفر الكهرباء. لإل. فالمستلزم األساس لمصانع األحذية هو الحيز المكاني هاإعادة تدوير 

  مناطق صناعية. إلىنقلها  يوجب ،اج للسكانإزعمصدر وكذلك ال تشكل مصانع األحذية 
  

أن المواد الخام  2017تظهر بيانات المسوح االقتصادية لعام  اإلنتاج،هيكلية تكاليف ل بالنسبة
% 5نتاج السلعي مقابل اإلمستلزمات  من قيمة% 80حوالي حيث تشكل هي المكون األساس 

% من قيمة اإلنتاج 21تعويضات العاملين حوالي . وتشكل لتكاليف الكهرباء والماء والمحروقات
 ،فتعتمد على ما توفر من الجلود الخام المحلية ،وعن مصادر المواد الخام للمدابغ الكلي.

يطاليا. وتشكل المدابغ إ ومصدرها ما يذبح من الثروة الحيوانية ومن االستيراد المباشر من ألمانيا و 
هذه الجلود تدني جودتها  فيصانع األحذية. ويعاب عادة در األساسية لتوريد الجلود لماأحد المص

عدم تحديث تكنولوجيا اإلنتاج ومنع إسرائيل  إلىويرجع ذلك غالبا  النسائية،خاصة لألحذية 
  ضرورية متذرعة بأسباب أمنية. كيميائية أصحاب المدابغ من استيراد مواد 
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عتمد بعضها على استيراد المواد الخام بشكل غير مباشر بواسطة ي ،بالنسبة لمصانع األحذية
أن االستيراد المباشر يتطلب استيراد  إلىموردين إسرائيليين. ويرجع سبب اللجوء لهذه الوسيلة 

من إسرائيل ستيراد كميات كبيرة ا إلى اإلنتاجية. وعادة ما يتم اللجوء اكميات كبيرة تفوق قدرته
وتخفيض مصاريف الشحن. كما يفضل بعض أصحاب المصانع  للحصول على سعر منافس

التجار على االستيراد غير المباشر كوسيلة لتخفيض مخاطر تسديد الدفعات النقدية المستحقة 
يتم تحويل المبالغ المستحقة لمورد المواد الخام من حساب  ،(الزبائن) اإلسرائيليين. وتحديداً 

 إلىبعض أصحاب المصانع  ، يلجأإجراؤهاالتي تم التاجر اإلسرائيلي. وبحسب المقابالت 
االستيراد غير المباشر من اإلسرائيليين كوسيلة إلقناع دائرة الجمارك في الحصول على العدد 

أن دائرة الجمارك والمكوس  إلىأشار آخرون  السياق،ذات المطلوب من فواتير المقاصة. وفي 
المطلوب من قبل المصنعين. ويأتي ذلك، حسب بالعدد ال تصدر في الغالب فواتير المقاصة 

بعض أصحاب المصانع بينما يرى . هامن هذه الدائرة، كأداة ضبط لمنع سوء استغالل موظفين
السوق اإلسرائيلي.  إلىتعظيم عوائد المقاصة من خالل تقليل المبيعات من ذلك هو هدف البأن 

نتاج قطاع الجلود إعدد فواتير المقاصة على تقليص تحديد أثر  الدراسةهذه لن تحاول على كل، 
  المتوفرة حول ذلك.  بياناتلعدم كفاية الالسوق اإلسرائيلي  إلىواألحذية ومبيعاته الموجهة 

  
انكماش النشاط االقتصادي لقطاع الجلود  إلىسلسلة المسوح االقتصادية ل المتاحة بياناتالتشير 

 فيه العاملة المنشآتض عدد انخف السنوات الماضية. فقد ) خاللformal( 1واألحذية الرسمي
. كما انخفض عدد 2017و 2002منشأة في الفترة ما بين عام  269 إلى 782من حوالي 

 تضاؤل إلى إحصاءات المسوح االقتصاديةكذلك تشير . 2,070 إلى 5,140العاملين من 
عة خالل نفس الفترة. فقد انخفضت ملموس في حجم هذا القطاع بالنسبة لمجمل قطاع الصنا

% 5من  المنشآتعدد  من إجماليانخفضت حصته  % وكذلك2 إلى% 8التشغيلية من حصته 
وبحسب بيانات مسوح القوى العاملة، والصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء %. 1.5 إلى

 عاملين في قطاع الجلود واألحذية، سواء في المنشآت الرسمية أوالفلسطيني، انخفضت حصة ال
% خالل الفترة ما 3 إلى% 12غير الرسمية، نسبة لمجمل العاملين في القطاع الصناعي من 

 انخفاض إلى ،تحاد الصناعات الجلديةغير الموثقة التقديرات ال وتشير. 2016و 2000بين عام 

                                                           

  ال تشمل بيانات المسوح االقتصادية المنشآت غير الرسمية.    1
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مع  اتساقاً . و خالل نفس الفترة% 20 إلى% 80القطاع من حوالي الحصة السوقية المحلية لهذا 
 أن إجمالي قيمة اإلنتاجإلى  2016تشير إحصائيات المسوح االقتصادية لعام هذه النتائج، 

مقارنة % 31قد انخفضت بحوالي ، مليون دوالر 54حوالي والبالغة  المقدرة باألسعار الجارية،
  .2002بعام 

  

 بياناتالبحسب  ،شأة الواحدةنالعاملين للمعدد بلغ متوسط فقد  ،للطاقة التشغيليةبالنسبة  أما
. ويبدو أن الصدمات التي تعرض لها عامالً  12حوالي  ،اتحاد الصناعات الجلدية المتوفرة من

أن إلى قوى العاملة ال مسوح تشير بيانات ذإ ،حجم المنشأة ا علىيقطاع األحذية قد أثرت سلب
 2008عام  %33من  تفأكثر) قد انخفض عامالً  20المنشآت الكبيرة (تلك التي توظف نسبة 

 ،خصوصا للمنشآت الصغيرة ،اإلنتاج بالموسمية يتصفكما . 2017% عام 11حوالي  إلى
عدد من عمالهم مؤقتا عند انخفاض  تسريح إلىر العديد من أصحاب المصانع يضط حيث

الطلب. والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من منشآت قطاع الجلود واألحذية هي منشآت 
من اآلباء لألبناء عادة تنتقل المهارات اإلدارية والفنية  )، حيثfamily businessesعائلية (
بيانات بحسب ، أفراد العائلة)جر (من بلغت نسبة العاملين بدون أ 1999ففي عام بالخبرة. 

 %8إلى أن هذه النسبة انخفضت عبر السنين لتصل  إال%. 14حوالي  مسوح القوى العاملة،
االنخراط ب األبناء قراراتعلى  بشكل سلبيأثر قد انكماش هذا القطاع حيث يبدو أن . 2017عام 

 22,000تدني إنتاجية العامل إذ تبلغ حوالي  إلى وتشير اإلحصاءات أيضاً  في مهنة اآلباء.
. ويمكن تفسير هذا 2016دوالر لمجمل القطاع الصناعي لعام  45,500دوالر مقابل حوالي 

ا تحديث التكنولوجي وتدني ،اإلنتاج، وموسمية االنخفاض بارتفاع حصة اإلنتاج اليدوي
  في تقنيات اإلنتاج. المستخدمة

  

مستوى التدني  2017لعام  بيانات مسوح القوى العاملة تظهر ،رأس المال البشري وعن مستوى
 ).من مجموع العاملين %90فمعظمهم لم يكملوا الدراسة الثانوية ( ،لعاملي هذا القطاع يالتعليم

في تقنيات اإلنتاج الجديد ما يلتحق هؤالء بمؤسسات تعليمية لصقل مهاراتهم والتعرف على قلو 
 على تكنولوجيا قديمة نسبياً  ، بحسب المقابالت،يعتمد اإلنتاج ،ذلك إلىإضافة . والتصميم
 يمستوى التعليمال تدنيالصغيرة ومتوسطة الحجم. وبذلك يشكل  المنشآتفي  خصوصاً 
تدني القدرة التنافسية لقطاع الجلود واألحذية. ل إضافية باً اسبأمستوى التكنولوجيا  وانخفاض
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آخر يتمثل في عدم إقبال أجيال جديدة على هذه الصناعة نتيجة  ويواجه هذا القطاع أيضا تحدٍ 
حوالي  1999ذ بلغ متوسط أعمار العاملين في هذا القطاع عام إ ،عليها النخفاض الطلب

تشير بيانات  في ذلك، حيث كون ظروف العمل سبباً تما ورب .2017عام  36مقابل  29.6
، الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن الغالبية 2017القوى العاملة لعام 

حقوق دفع االلتزامات المرتبطة ب%) من أصحاب العمل ال يلتزمون ب90من  أكثرالعظمى (
نص عليها قانون العمل يجازات مدفوعة األجر كما الخدمة واإلالعمال الخاصة بمكافأة نهاية 

العمال بامتيازات عمالية كالتأمين الصحي أو . كما ال يتمتع 2000) لعام 7الفلسطيني رقم (
ن من شأن االلتزام بالحقوق واالمتيازات العمالية أن يحسن من إالتأمين ضد إصابات العمل. 

وزيادة  ئهحياإلجلود واألحذية وذلك كشرط أساسي في إعادة قبال العمال على العمل في قطاع اإ
  حصته السوقية.

  

بالرغم من انخفاض الطلب  تسويقية وجهةفال يزال السوق اإلسرائيلي أهم  ،أما بالنسبة للتصدير
) التغير السنوي في مستوى التصدير 1ية. يوثق جدول (خالل فترة التسعينات وبداية األلفية الثان

، استحوذ 2007في عام  2.باألسعار الجارية مقاساً  2016و 2007ما بين عام الوجهة بحسب 
 ةمؤقت لفترةنسبة وانخفضت هذه ال ،% من مجمل الصادرات94السوق اإلسرائيلي على حوالي 

ملحوظا في  الطلب. وتظهر البيانات أيضا ازدياداً  تراجع بسبب 2012و 2010ما بين عام 
. ويمكن االستنتاج 2015لسنوات الالحقة حتى عام خالل ا اإلسرائيليقيمة الصادرات للسوق 

 وذلك الخارجيةقدرة قطاع الجلود واألحذية على الوصول لألسواق  بضعفمن هذه البيانات 
يمكن اختصار وعموما، في الطلب من السوق اإلسرائيلي.  تراجعكإستراتيجية للتعويض عن أي 

  يلي: بماعوائق التصدير بحسب آراء عدد من أصحاب المشاغل 
  

األسواق الخارجية بسبب عدم وجود كادر تسويقي مؤهل في  إلىقصور في الوصول  •
تجارية في السفارات الفلسطينية تساهم في ترويج  ملحقيات وعدم وجودمصانع األحذية 

 .المنتجات الفلسطينية وتوفير المعلومات الخاصة بالتصدير

تخوف الزبائن في األسواق الخارجية من عدم قدرة المنتجين اإليفاء بطلبات اإلنتاج بسبب  •
 .اإلنتاجيةالتقلبات السياسية في األراضي الفلسطينية وتأثيرها على النشاطات 

                                                           

  ال تتوفر بيانات عن كميات األحذية المصدرة.   2
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 .على حركة نقل البضائع رتفاع تكلفة شحن المواد الخام نتيجة القيود التي يفرضها االحتاللا •

  عدم التزام وزارة المالية بتسديد مبالغ اإلرجاع الضريبي. •
  

عالوة على ذلك، يعاني قطاع الجلود واألحذية من مشاكل أخرى تتمثل في انخفاض مستوى 
في األسواق العالمية. ويتركز هذا القصور في  عتمدةالمالجودة مقارنة بالمعايير والمقاييس 
ترويج منتجاتها. لعلى المنافسة السعرية عادة تعتمد التي  ،المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم

خصوصا شريحة  ،نجاز تصاميم عصرية تلبي أذواق مختلف الشرائحإكما يشكل القصور في 
اإلناث، ومواكبة التغيرات المستمرة في الموضة العالمية أحد أسباب انحسار الحصة السوقية. 
وعادة ما يعتمد تصميم األحذية على االستخدام المكثف لبرامج التصميم المحوسبة ومهارات 

 ال توظف مصممين ،بحسب خبير تصميم محلي ،تقنية عالية. إال أن معظم مصانع األحذية
  أو تستثمر في تقنيات التصميم.

 

  عدة دول ما إلىقيمة األحذية الُمصدرة : )1جدول (
  لف شيكل)أ( 2016و 2007بين عام 

 

  السنة
نسبة الصادرات   التصديروجهة 

 مجموع الصادرات أخرى األردن السعودية إسرائيل للسوق اإلسرائيلي

2007 23438 347 480 66 24331 0.96 

2008 24811 629 427 271 26139 0.95 

2009 21572 665 1267 1858 25363 0.85 

2010 20956 536 504 3049 25045 0.84 

2011 31251 2946 682 546 35424 0.88 

2012 28410 959 640 835 30844 0.92 

2013 34873 614 564 608 36659 0.95 

2014 39443 1072 1082 771 42368 0.93 

2015 36037 1087 773 428 38325 0.94 

2016 30778 720 613 557 32669 0.94 

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي المصدر: الجهاز
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 اويمكن االستنتاج أن أحد أهم أسباب عدم تطور مهارات التصميم يكمن في طبيعة تطور هذ
 القطاع خالل السنوات السابقة. فقد اعتمد أصحاب المشاغل الفلسطينية بشكل كبير على تصاميم

اإلسرائيلي ضمن إطار التعاقد من الباطن أو من خالل نسخ (المتعاقد)  الزبون يوفرها جاهزة
بهذا تصاميم دارجة في السوق العالمي. ومن المرجح أن ارتباط إنتاج قطاع الجلود واألحذية 

فاالعتماد  ،منتجينوالتسويقية لل والفنيةتطور القدرات اإلدارية  ضعف إلىأدى قد  نوع من التعاقدال
من  حدالقناة على السوق اإلسرائيلي في تصريف الجزء األكبر من اإلنتاج من خالل هذه 

السوق اإلسرائيلي كفيال برفع السعة الطلب المتزايد من  كانقد . فالمنتجين فيما بينالتنافس 
معظم أصحاب حال دون تحفيز وهو ما  ،الدرجة القصوى إلىاإلنتاجية لمعظم مصانع األحذية 

الستثمار في تنمية المهارات التسويقية واإلدارية الخاصة بتوسيع الحصة السوقية لالمصانع 
لم  ،فترة التسعينات فيوالتعامل مع المنافسين. ومع انخفاض الطلب من السوق اإلسرائيلي 

من  الصمود أمام منافسة المستوردينبقدراتها ومهاراتها المتواضعة من تلك المصانع تتمكن 
  .الصين

 

 إلى تركيا ، منةيّ الرجال، خصوصا وتيرة استيراد األحذية أدى ارتفاع وات األخيرة،وفي السن
 التركية األحذيةواردات . فقد ارتفعت كمية المحلية قطاع األحذيةالمنافسة أمام  مضاعفة تحديات

 2017زوج نهاية عام  ألف 938حوالي  إلى 2015عام  ألف 361للضفة الغربية من حوالي 
). وقد ساهم في ذلك عدة عوامل من أهمها توفر خدمة الشحن )5( وجدول )2( جدول(انظر 

 دفع وقدتكاليف الشحن بشكل ملموس.  قلص منالسوق الفلسطيني مما  إلىالجزئي من تركيا 
تضاهي غالبا ما ي والتي استيراد األحذية الرجالً  إلىالعديد من أصحاب محالت التجزئة  ذلك

عدم التوجه نحو تكثيف فإن  وبناء على ما سبق،. منافسة وبأسعاراألحذية المحلية  في جودتها
مستوى رأس  وتدنيوالتصميم اإلدارة ضعف مهارات و  اإلنتاجكون التكنولوجي في عملية مال

  السوقية.القطاع  ةتراجع حص إلىأدى قد المال البشري 
  
  في الحد من انكماش قطاع الجلود واألحذيةالتجمع العنقودي للصناعات الجلدية  دور 2-1
  

تم إنشاء التجمع العنقودي للصناعات الجلدية  تعزيز تنافسية هذا القطاع،السعي نحو في إطار 
فرنسيا ضمن شراكة بين غرفة صناعة وتجارة الخليل ووزارة االقتصاد الوطني.  تم تمويلهكمشروع 
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 والتسويق واإلدارةمهارات التصميم  فينشاطات التجمع عقد دورات تدريبية  وتتضمن أهم
التشبيك مع خبراء دوليين واستقدامهم لزيارة المصانع الفلسطينية من اجل  وكذلك ،لكترونياإل

تنظيم زيارات خارجية لالطالع على التجارب  إلىنقل الخبرات التقنية واإلدارية. هذا إضافة 
في  جارب الدولية الخاصة بدور الحكوماتالت وكذلك ،بصناعة األحذية ودباغة الجلود المتعلقة

  قطاع األحذية.  دعم وتعزيز تنافسية
  

معرض متخصص ببيع األحذية المصنعة محليا في مدينة  بتنظيم التجمع العنقوديقام كما 
المعرض  ا. ويهدف هذمصنعاً  13لـ يمثل تحالفا هو الخليل" و  شغل"اسم أطلق عليه  ،الخليل

زيادة حصة المنتج المحلي في السوق الفلسطيني وذلك بعد تمكن عدد كبير من أصحاب  إلى
وعزوف عدد  ،دول شرق آسيا ومنمحالت التجزئة من استيراد األحذية بشكل مباشر من تركيا 

منهم عن بيع األحذية محلية الصنع بسبب انخفاض أرباحها مقارنة مع المستورد. وتم أيضا 
في العاصمة األردنية عمان كوسيلة لزيادة الحصة السوقية في الدول افتتاح معرض مماثل 

  المجاورة.
  

بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الخليل ووزارة االقتصاد  ،التجمع العنقودي أيضاً  كما أنشأ
رفد قطاع لوالذي يهدف  فلسطين مركز تطوير الصناعات الجلدية بوليتكنكالوطني وجامعة 

 "وحدة المعلومات" أيضا ويضم مركز التطوير .تصميمفي مجال ال وطنيةالجلود واألحذية بخبرات 
. والخارجيد أعضاء التجمع بالمعلومات التسويقية الالزمة على المستوى المحلي يتزو تعنى بالتي 
برنامج دبلوم مهني لرفد  ،فلسطين ووزارة العمل بوليتكنكأنشأ التجمع بالتعاون مع جامعة كما 

أهمية هذه الجهود والنشاطات في  إلىوال بد من اإلشارة هنا  القطاع بالمهارات التقنية الالزمة.
على منتجات القطاع الطلب إال أن تراجع . واألحذيةتذليل التحديات التي يواجهها قطاع الجلود 

استثمارهم في القدرات الفنية واإلدارية حّد من المنشآت و أصحاب هذه العديد من أحبط 
التأثير السلبي  التعامل معكإستراتيجية لتقليل تكاليف اإلنتاج والحفاظ على وجودهم في السوق و 

فعالية هذه النشاطات وحظوظ نجاحها في إعادة إحياء قطاع فإن لمنافسة االستيراد. وبالتالي 
شروطة بوجود سياسة حكومية تعمل على تعزيز تنافسيته من أجل زيادة م ،الجلود واألحذية

  حصته في السوق المحلي والوصول لألسواق الخارجية.
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  الفصل الثالث
  على استيراد األحذية اتسياسة رفع التعرفة الجمركية والتغير 

  
  

ياسات في دعم الخطط التنموية االقتصادية وس ومؤثراً  حيوياً  تلعب السياسة الصناعية دوراً 
تحسين في  أدواتها وٕاحدى ،من هذه السياسة اً مهم جمركية جزءً فة الوتعد التعر  .الصناعية انالبلد

تعتمد العديد من الدول النامية على التعرفة الجمركية  إذ ميزان المدفوعات ورصيد العملة الصعبة.
رتبط سياسة التعرفة الجمركية توغالبا ما  .) 2005Kowalski( الحكومية إيراداتهافي تعزيز 

بشكل وثيق بمبدأ إحالل الواردات، حيث يتم استبدال الصناعات األجنبية بالمحلية من خالل 
وقد تأخذ التعرفة الجمركية عدة  على مستوردات السلع الجاهزة.خصوصا رفع التعرفة الجمركية 

كنسبة من سعر السلعة  أو ،لكل وحدة من السلع المستوردة ةقيمة ثابتكأشكال، فمنها ما يفرض 
)ad-valorem tariff(، ،اهم هذه السياسة، بحسب مؤيديها، تس أو كالهما. وفي كل األحوال

  Chang 2005(.3التصنيع المحلى (تحفيز في 
  

أن االقتصاديين ما انفكوا يختلفون  الإوعلى الرغم من وجاهة أهداف سياسة التعرفة الجمركية، 
يجابية على تأثير االنفتاح التجاري إذ توثق العديد من الدراسات وجود دالئل إحول جدواها. 

 Francois et al., 2003; Cernat et al., 2002; Dessus etعلى الرفاه والنمو االقتصادي (

); Laird et al., 20039al., 199طبيعة أن  ،ى عدد من الدراساتاالطالع عل بعد ،). ويبدو
، عدة عوامل منها الخصوصية االقتصادية لكل دولة إلىجع تأثير التعرفة الجمركية ير  ومقدار

  .المستخدمةمالئمة النماذج القياسية و دقة البيانات المستخدمة، و 
 

أساسيا من مجمل إيرادات  جزءاً  الجمركية اإليرادات حصة تشكلوفي الحالة الفلسطينية، 
عدم أحد أسباب يشكل عظم هذه الحصة وربما  .2017عام ل %24حوالي الحكومة، حيث بلغت 

 للحد من االستيراد الجمركية على نطاق واسع كأداة رفع التعرفةتبني السلطة الفلسطينية سياسة 
هذه السياسة طبقت ن إالعائدات الجمركية، لتعزيز الحصة السوقية للمنتج المحلي. فانخفاض 

المستوى قصير األمد خصوصا في ظل  علىالحكومية  اإليراداتعلى  سلبا، قد يؤثر بنجاح

                                                           

  ) لمزيد من النقاش حول السياسات الصناعية والتعرفة الجمركية.2017راجع مسيف (    3
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 أنأعاله، يبدو  جاءوكما  ).Fallah, 2014الفلسطيني (انتشار التهرب الضريبي في السوق 
 لألحذيةمن أجل الحد من التدفق الحر  مورست من قبل قطاع الجلود واألحذيةالضغوطات التي 

  األحذية الجاهزة.رفع التعرفة الجمركية على  إلىالحكومة الفلسطينية  قد دفعتالمستوردة 
  

تعقب التغيرات التي طرأت على استيراد األحذية خالل الفترة ما بين عام  إلىالفصل يهدف هذا 
بيانات االستيراد "المسجلة" بعملة على التحليل التالي  سيستند ولتحقيق ذلك، .2017و 2010

كما صرح عنها المستوردون الفلسطينيون في  الشيكل اإلسرائيلي قبل إعادة التخمين الجمركي
ن هدف فحص مدى نجاح وبالرغم من أ .سرائيليةأمام سلطات الجمارك اإل ةبياناتهم الجمركي

نات االستيراد الخاصة بقطاع بيا تحليلأيضا سيتم  ،الضفة الغربيةينحصر في هذه السياسة 
ذلك يفيد صناع السياسات والمهتمين في فهم التغيرات التي طرأت على قطاع الجلود  غزة علّ 

  واألحذية في السوق الفلسطيني ككل.
  

قد ارتفع  للضفة الغربيةاألحذية  وارداتقيم أن مجموع ) 2تظهر البيانات الموثقة في جدول (
. ويوثق 2017مليون شيكل عام  44 حوالي إلى 2010مليون شيكل عام  38.5من حوالي 

حوالي  2017عام  فيحيث بلغت قيمتها  ،) أيضا بيانات االستيراد المتعلقة بقطاع غزة2جدول (
وقد ال يعبر . 2010عام في أضعاف القيمة  3مليون شيكل. ويشكل هذا المبلغ حوالي  11.5
 ،في وتيرة تسجيل االستيراد ارتفاع عن زيادة في استهالك األحذية بقدر ما يعكس ارتفاعهذا اال

وتدفق السلع  2013مصر عام بمعظم األنفاق التي تربط قطاع غزة  إغالقخصوصا بعد 
 مما أتاح تسجيلها.  اإلسرائيليةالمستوردة عبر الموانئ 

 

السوق الفلسطيني حيث بلغت  إلىوتظهر البيانات أن الصين هي المورد الرئيس لألحذية 
ال أن حصة الصين إ%. 4تركيا بنسبة تليها %، 92حوالي  2010عام  حصتها من االستيراد

% في 77الغربية و% في الضفة 84 إلى 2017خالل األعوام الالحقة لتصل عام قد تراجعت 
% للمنطقتين، على التوالي. 14و% 12 إلىقطاع غزة، فيما ارتفعت حصة االستيراد من تركيا 

(بكميات  توفر خدمة الشحن الجزئي أعاله،جاء ، كما وقد ساهم في ذلك عدة عوامل من أهمها
  السوق الفلسطيني.  إلىمن تركيا  محدودة)
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  (بالشيكل) 2017و 2010بين عام كيا قيمة األحذية المستوردة من الصين وتر ): 2جدول (
  

 السنة

قيمة االستيراد 
الكلية للضفة 
 الغربية وغزة

قيمة االستيراد 
الكلية للضفة 

 الغربية

لضفة ا واردات
 الغربية

قيمة االستيراد 
 الكلية لقطاع غزة

 قطاع غزة واردات

  % تركيا % الصين % تركيا % الصين

2010 43,411,116 38,591,968 0.92 0.04 4,724,890 0.92 0.03 

2011 45,487,996 36,480,764 0.91 0.07 8,903,899 0.97 0.02 

2012 55,095,540 43,947,816 0.94 0.03 10,473,539 0.96 0.02 

2013 49,459,292 40,466,188 0.90 0.06 8,714,181 0.95 0.01 

2014 49,050,200 35,603,960 0.87 0.09 13,346,841 0.83 0.01 

2015 61,185,964 45,418,036 0.72 0.12 15,752,992 0.89 0.02 

2016 58,789,652 44,358,852 0.80 0.15 14,371,367 0.87 0.04 

2017 55,694,880 44,141,788 0.84 0.12 11,478,063 0.77 0.14 

  بيانات غير منشورة. -وزارة المالية والتخطيط :مصدرال

  
، 2013الضفة الغربية عقب رفع التعرفة الجمركية عام  إلىاألحذية  وارداتتدفق في  التغيروعن 

التي سبقت السنة ب مقارنة% 19بحوالي  2014قد انخفضت عام  اأن قيمته تظهر البيانات
ومقدار لالستدالل على طبيعة التعويل على هذا االنخفاض ال أنه ال يمكن إ. هذه السياسة تطبيق
أخذ بعين ال ي رفع التعرفة الجمركيةبعد وقبل الناتج  فحص الفرقفنهج . هذه السياسة تأثير

تغير  . ومن األمثلة على تلك العواملالوارداتاالعتبار العوامل األخرى التي قد تؤثر في تدفق 
تغير دخل المستهلكين في السوق و تغير سعر صرف العملة، و  ،رالبلد المصدّ في  عار األحذيةأس

الل فترة الفحص. خ قهم اتجاه األحذية المستوردة أو المصنعة محليااذو أالفلسطيني، أو حتى تغير 
 ستيرادالتغير في تدفق ا وجود مثل هذه التأثيرات يمكن ببساطة فحص طبيعة علىوللتدليل 
ذ تظهر البيانات إ التي تلتها. وتلكرفع التعرفة الجمركية سبقت خالل السنوات التي  األحذية

من سنة ألخرى. فقد أعقب االنخفاض في سنة  قيمة االستيراداالرتفاع واالنخفاض في  توالي
 يعام في التعرفة الجمركية، ومن ثم انخفض ، قبيل زيادة2012ارتفاع ملحوظ عام  2011
االنخفاض الذي فإن  وبالتالي،ارتفاع آخر في السنوات الالحقة.  أعقبه ومن ثم 2014و 2013

دون عزل تأثير هذه ف لتأثير عوامل أخرى. اً أو امتداد ساً طرأ على قيمة االستيراد قد يكون انعكا
تطبيق قد جاء نتيجة ل 2012ال يمكن الجزم بأن التغير في تدفق االستيراد بعد عام العوامل، 

  التعرفة الجمركية.رفع 
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تعتبر والتي  ،الكميات المسجلة فيما يلي وصف للتغير في استيراد األحذية باستخدام بيانات عن
لسوق ).  بلغ عدد األحذية المستوردة أدناه(تابع مزيدا من النقاش أدق من بيانات قيم االستيراد 

ستوعب سوق الضفة حيث ا ،مليون زوج 15ما يناهز  2010لضفة الغربية وقطاع غزة عام ا
). وفي السنوات الالحقة ازداد تدفق استيراد )3(مليون زوج (جدول  13الغربية منها حوالي 

مليون زوج  15.6( 2017مليون زوج عام  21أكثر من  إلىاألحذية بشكل ملموس ليصل 
 إلى المسجلليون زوج لقطاع غزة). ومن الملفت ارتفاع حصة االستيراد م 5.4للضفة الغربية و

 جاء% خالل نفس الفترة. وقد يعكس هذا االرتفاع، كما 35حوالي  إلى% 16من  قطاع غزة
تأثير زيادة وتيرة تسجيل الواردات نتيجة إغالق أنفاق التهريب عبر الحدود مع مصر  أعاله،
) التوزيع السنوي للكميات المستوردة حسب المناطق في الضفة 4ويعرض جدول ( .2014عام 
غلب في أمدينة الخليل على الحصة الكبرى استحواذ بية وقطاع غزة. وتظهر البيانات الغر 

السنوات يليها قطاع غزة. وتدلل هذه البيانات بشكل جلي على التحول الهيكلي الذي طرأ على 
 إلىمدينة الخليل من مركز لصناعة األحذية خالل السنوات التي سبقت نهاية األلفية الثانية 

  لها. مستورد رئيس
  

  ): كمية األحذية المستوردة للضفة الغربية وقطاع غزة 3جدول (
  2017و 2010للفترة ما بين حسب بلد المنشأ 

  

 السنة

كمية االستيراد 
الكلية للضفة 
 الغربية وغزة

كمية االستيراد 
الكلية للضفة 

 الغربية

االستيراد للضفة الغربية 
 بحسب الدولة المصدرة

كمية االستيراد 
الكلية لقطاع 

 غزة

االستيراد لقطاع غزة 
 بحسب الدولة المصدرة

 تركيا الصين تركيا الصين

2010 15,109,157 13,022,463 0.94 0.04 2,062,611 0.94 0.05 

*2011 
 11,386,070 0.96 0.01  0.99 0.00 

2012 16,090,895 11,134,756 0.98 0.01 4,827,235 0.97 0.02 

2013 15,797,298 11,363,186 0.97 0.02 4,366,243 0.96 0.01 

2014 17,636,206 10,546,034 0.93 0.04 7,064,360 0.81 0.01 

2015 19,513,342 12,048,217 0.91 0.03 7,463,314 0.83 0.01 

2016 19,432,200 13,511,604 0.90 0.05 5,918,797 0.80 0.04 

2017 21,147,040 15,627,534 0.91 0.06 5,412,184 0.69 0.17 

  بيانات غير منشورة. -وزارة المالية والتخطيط :مصدرالغير متوفرة لقطاع غزة.   2011بيانات الكميات في عام  *
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  ): توزيع كمية األحذية المستوردة للضفة الغربية وقطاع غزة 4جدول (
  2017و 2010للفترة ما بين  ةطقبحسب المن

 

 المنطقة

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% % % % % % % 

 0.9 0.8 1.2 1.2 1 0.4 0.8 القدس (أبو ديس، الرام)

 0 0 0 0 0 0 0 أريحا 

 48.5 40.8 33.7 32.1 40.7 38.6 50 الخليل 

 0.6 1.1 1.4 1.2 1.7 1.7 2.4 بيت لحم 

 2.4 3.1 4 3.6 4 4.7 5.8 جنين 

 12.5 12.3 13.2 13.3 12.4 13.2 14.4 رام اهللا 

 0 0 0 0 0 0 0 سلفيت 

 0.3 0.3 0.3 0.5 1.1 0.9 0.4 طولكرم 

 0.5 0.4 0.2 0 0.1 0 0 قلقيلية 

 7.5 10.7 7.8 8 10.8 9.7 12.7 نابلس 

 0 0 0 0 0 0 0 طوباس 

 26.2 30.5 38.2 40.1 27.6 30 13.5 قطاع غزة 

 0.5 0 0 0.1 0.4 0.8 0.2 غير محدد 

 بيانات غير منشورة. -وزارة المالية والتخطيط :مصدرالغير متوفرة لقطاع غزة.   2011*بيانات الكميات في عام 
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  الفصل الرابع
  منهجية قياس نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية

  
  

لعزل تأثير العوامل المصاحبة  "Difference in Difference"منهجية بما يعرف  يتم تطبيقس
لسببي في تقدير التأثير ا المنهجية هم هذع استخدايويش لتطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية. 

)causal effectالمجموعة ات التي طرأت على "التغير مقارنة  عن طريق ) للتدخالت الحكومية
في حالتنا،  ، األحذية المستوردةالحكوميستهدفها التدخل ا والتي treatment group)( "المعالـجة

التدخل ها ستهدفلم ي التي )control group"المجموعة الضابطة" ( طرأت على مع التغيرات التي
 والتي )final goods( الجاهزةالمالبس  عدد من سلعتم اختيار  هذه الدراسة،وفي الحكومي. 

تشابه على كمجموعة ضابطة. وقد تم اختيارها بناء  لم تخضع لسياسة رفع التعرفة الجمركية
 parallelشرط (فرضية) توازي االتجاه ( والذي يحققاألحذية نمط استيرادها مع نمط استيراد 

trend assumption.(  
  

تطبيق رفع التعرفة للمجموعتين قبل  وتشترط فرضية توازي االتجاه أن تتساوى وتيرة نمو االستيراد
أن المجموعتين قد تعرضتا لنفس التأثيرات،  يدلل علىن تحقق هذا الشرط إوببساطة ف. الجمركية

بين المجموعتين  وتيرة النموأي اختالف في  فإن، ذلكالفترة. وبتلك ، خالل يجابيةاإلأو  السلبية
ثيرات خلو تأعلى افتراض  هذه السياسةتأثير  إلىيعزى  الجمركيةرفع التعرفة  في الفترة التي تلت

آلية شرح تبسيط  نيمك، ). وعموماأدناه مزيد من النقاشال الحظلهذه السياسة (مصاحبة أخرى 
 سياسة رفع التعرفة الجمركيةتحديد مقدار تأثير  في Difference in Difference منهجيةعمل 

التغير و  تطبيق هذه السياسةقبل وبعد  بين: التغير في استيراد األحذيةعن طريق احتساب الفرق 
  التالي: كما هو موضح في الجدول ،في استيراد المجموعة الضابطةالمقابل 
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  Difference in Differenceعمل نموذج  آلية): توضيح 5جدول (
  

الحكوميالتدخل   

(األحذية  المعالجةالمجموعة 
الخاضعة للزيادة في التعرفة 

 الجمركية)

(منتجات  المجموعة الضابطة
المالبس غير الخاضعة للزيادة 

 في التعرفة الجمركية)

 لم تستهدف بالتدخل الحكومي لم تستهدف بالتدخل الحكومي قبل

 لم تستهدف بالتدخل الحكومي استهدفت بالتدخل الحكومي بعد

 الفرق األولاحتساب 

بعد  للواردات= الوسط الحسابي أ
 للوارداتالوسط الحسابي  -التدخل 

 قبل التدخل

الوسط الحسابي للواردات بعد = ب
الوسط الحسابي للواردات  -التدخل 

 قبل التدخل

 Difference inاحتساب الفرق الثاني (

Difference مقدار تأثير التدخل :(
 المعالجةالحكومي على المجموعة 

 ب –= أ 

  
، سيتم استخدام استيراد األحذيةفي الحد من  ولفحص مدى نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية

 ينموذج انحدار خطي للفترة ما بين عامتقدير طريق  عن  Difference in Differenceمنهجية
تشكل ، كونها أسواق الضفة الغربية إلىالصين  باستخدام بيانات الواردات من 2017و 2010

 يهدف. كما أن قرار رفع التعرفة الجمركية كما جاء أعاله ،المصدر الرئيس لألحذية المستوردة
شارة األسعار المنخفضة والجودة المتدنية. وتجدر اإلذات حد من استيراد األحذية الصينية ال إلى
من المعرفة  وافياقدرا يتطلب  ن فهم خصائص نموذج االنحدار الخطي وآلية عملهأ إلى

 المتعلقةالتقنية يلزم القارئ المختص من الجوانب كل ما سيتم عرض اإلحصائية. وبالتالي، 
. في ملحق الدراسة حصائي لنتائجهوالتفسير اإلببناء هذا النموذج والتأكد من صحة تطبيقه 

من أجل  تقدير هذا النموذجى أهم النتائج المترتبة علعرض وبذلك سيقتصر متن الدراسة على 
  التسهيل على القارئ غير المختص والحفاظ على عرض أفكار الدراسة بسالسة ويسر.
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  الفصل الخامس 
  باستخدام بيانات قيم االستيراد نموذج االنحدارنتائج تقدير 

  
  

دالئل على أي  وجود الخطي تقدير نموذج االنحدارب التحليل القياسي الخاص تظهر نتائجال 
هذه دقة تعتمد و استيراد األحذية من الصين بتطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية. مستوى تأثر 
قيمة االستيراد  بياناتر أعاله، يفكما أشالبيانات المستخدمة.  جودةعلى  يبشكل أساس يجةالنت

. اإلسرائيليةسلطات الجمارك  المسجلة والمفصح عنها أمام تلكهي المستخدمة في تقدير النموذج 
). measurement errorبأخطاء القياس ( وتأثرها دقة هذه البيانات مدىعن  يطرح سؤاالً  وهذا

 الفلسطينيين قبل المستوردينمن توثق عدد من التقارير ظاهرة التهرب الجمركي وفي هذا السياق، 
الفلسطينية. فقد بينت دراسة للبنك  الخزينةتعاني منه  ذيكأحد أوجه التسرب المالي والضريبي ال

أسعار المنتجات المستوردة والمفصح عنها من قبل المستوردين الفلسطينيين أن ) 2016 (الدولي
عدم  إلىويرجع ذلك أساسا  مقارنة باألسعار المفصح عنها في دول أخرى. %32بحوالي  أقل

بفحص وضبط تدفق السلع المستوردة لجمارك الفلسطينيين موظفي السماح سلطات االحتالل 
عن موثقة ال تتوافر تقديرات ولألسف، . لسوق الفلسطينيا إلى اإلسرائيلية والموانئ المعابر عبر

أنه من غير المتوقع أن يشذ هذا القطاع عن  إال ،مستوى التهرب في قطاع الجلود واألحذية
وأن التهرب الضريبي يمنح المستوردين هامش ربح أعلى  خصوصاباقي القطاعات األخرى 

  .)الملحقمزيد من النقاش في ال تابع( وقدرة على المناورة السعرية مع المنافسين
  

على دقة نتائج  توردة)(أسعار السلع المس وعلى صعيد مدى تأثير تخفيض قيم صفقات االستيراد
هذا  بين )correlation( ارتباط وجود األمر يعتمد بشكل جوهري علىفإن نموذج االنحدار، 

المصرح  األسعاراألحذية بتخفيض  أن يقوم مستوردوقرار رفع التعرفة الجمركية. أي و  التخفيض
التكاليف لتفادي  وذلك ،ألسعار المجموعة الضابطة التخفيض الحاصلمن  مستوى أدنى إلى بها

وعندها، قد تعكس نتائج التقدير الموثقة أعاله أخطاء قياس الجمركية.  المترتبة على رفع التعرفة
وبالعكس،  .)biased estimatesتحيزها ( إلىويؤدي على جودة النتائج ا يسلب يؤثراالستيراد مما 

ولفحص هذه غياب مثل هذا الترابط. ثبت  النتائج إذاجودة البيانات لن تؤثر على دقة  فإن
 األحذية عقبمعدل أسعار في  لفحص التغير االنحدار الخطيتقدير نموذج إعادة الفرضية تم 
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 تتغيرالنموذج أن أسعار األحذية المستوردة من الصين لم  نتائجتظهر رفع التعرفة الجمركية. 

بشكل  يتم تخفيضها من قبل المستوردينبأسعار المجموعة الضابطة. أي أن األسعار لم  مقارنة
بذلك و  ر ورفع التعرفة الجمركية).اأكبر بعد رفع التعرفة الجمركية (ال يوجد ترابط بين األسع

 القيم االستيراد المصرح بها المرتبطة بتخفيض ن ظاهرة التهرب الضريبي أيمكن االستنتاج 
  على دقة النتائج.تؤثر 

  
تقييم تأثير رفع التعرفة الجمركية على استيراد  إعادةالقياسي، تم وللتأكد من ثبات نتائج التحليل 
الكميات المستوردة غلب الظن أن بيانات أو كميات المستوردة. الاألحذية باستخدام بيانات عن 

. اإلسرائيليةألن السابقة تخضع لفحص سلطات الجمارك  ،أكثر دقة من بيانات قيم االستيراد
يمكن و  النتائج المترتبة على استخدام هذه البيانات يمكن أن يعطي نتائج أدق فإن بالتالي،

مية األحذية المستوردة تظهر النتائج أن ك. المستقاة من بيانات قيم االستيراد نتائجالمقارنتها مع 
سياسة رفع التعرفة الجمركية  أن، يمكن االستنتاج بناء على ذلك .لم تتغير بعد قرار رفع التعرفة

  .استيراد األحذية الصينيةمن تحد  لم
  

قد يربط البعض ذلك بلجوء عن سبب قصور هذه السياسة.   هاماً سؤاالً  تبرز هذه النتائج
االستيراد غير المباشر عن طريق وكالء إسرائيليين. لألسف، ال  إلىالمستوردين الفلسطينيين 

تتوفر بيانات كافية تصلح لفحص صحة هذا االدعاء بنفس الطريقة التي فحص بها تأثير سياسة 
ستيراد من السوق رفع التعرفة الجمركية. لكن يمكن االستنتاج من خالل تفحص بيانات اال

) أن نسبة األحذية المستوردة من السوق اإلسرائيلي (غالبا استيراد غير )2(اإلسرائيلي (جدول 
  مباشر) ضئيلة، كما ال يوجد ما يدلل بشكل كاف على زيادتها بعد رفع التعرفة الجمركية. 

  
الجمارك الفلسطينية على تدفق السلع المستوردة للسوق  دائرةضعف رقابة  إلىتشير الدالئل 

أعاله، ال وضح . فكما كسبب رئيس في عدم نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية الفلسطيني
المعابر والموانئ  علىوظفي الجمارك الفلسطينيين م تواجداتفاقية باريس االقتصادية  تتيح

وبالتالي، ال تستطيع دائرة نحو األسواق الفلسطينية.  الوارداتلرقابة على تدفق اإلسرائيلية ل
في البيانات الجمركية مع  عنهاالجمارك الفلسطينية فحص مدى مطابقة األسعار المصرح 
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ن المستوردين الفلسطينيين من تخفيض أسعار األحذية . األمر الذي يمكّ بيسر األسعار الحقيقية
. وللتدليل على يهاعل المستحقةمن أجل تقليل الجمارك والضرائب عنها فصاح عند اإلالمستوردة 

األسواق الفلسطينية في الضفة  إلىمن الصين وسيط أسعار األحذية المستوردة حساب تم  ،ذلك
المقابالت . وبحسب خالل فترة الفحص شيكل 4.4و 2.9تراوح بين يوسيط ال وقد تبين أنالغربية. 

 يسيراً  اتحاد صناعة الجلود واألحذية، تشكل هذه األسعار جزءً من مع أعضاء إجراؤها تم التي 
% 27 إلىبنسب تصل  رفع التعرفة الجمركية فإن ،من القيمة الحقيقية لتكلفة التصنيع. بالتالي

  استيرادها. قليل لمستوى المطلوب لتا إلى يساهم برفع تكلفتها ال
  

 موظفولجأ ي ،وارداتال أسعارالتحديات التي تواجه دائرة الجمارك في الرقابة على ولمواجهة 
في البيانات الجمركية. ولكن من الواضح، بحسب عنها تخمين القيم المصرح  إعادة إلى الجمارك
 زيادة. فالتأثير ينحصر في ساهم في تخفيض االستيرادت لم، أن هذه الوسيلة الدراسةنتائج 

أصدرت بعد انتهاء فترة الفحص،  ،2018 أيارنهاية شهر  فيالعائدات الجمركية والضريبية. 
"يتم اعتماد القيم لألحذية  على النحو التاليتخمين األحذية المستوردة  بإعادةوزارة المالية قرارا 

 مكعب دمق 20بحيث يكون مؤشر القيمة لحاوية األحذية  حجم الحاويةأو المستوردة حسب سعة 
ويعتمد تأثير هذا القرار على . "$40,000بمبلغ مكعب قدم  40وللحاوية سعة  $20,000بمبلغ 

لتحديد الالزمة بيانات الال تتوفر  لألسف. و عنها مقدار الفرق بين هذه المبالغ وتلك المصرح
سيكون تأثير هذا القرار غير ملموس أو محدود في أحسن األحوال كلما قل  عموماً  هذا الفرق.
االستيراد  إلىفقد يلجأ المستوردون  نجاعته.بفال يوجد ضمانة ، ولكن حتى لو عظمهذا الفرق. 

التكاليف المترتبة على تطبيق  كوسيلة لتفاديغير المباشر عن طريق مستوردين من إسرائيل 
قد أزالت العوائق الجمركية عن األحذية المستوردة.  إسرائيلوأن حكومة  هذا القرار، خصوصاً 
 على مقدار التكاليف التي يمكن تفاديها من خالل االستيراد ،التخمين إعادةيعتمد نجاح سياسة 

عرفة الجمركية التي يسعى المستورد التالزيادة في . ويمثل هذا المقدار الفرق بين غير المباشر
 إعادةهة وبين التكاليف المترتبة على ج) من اإلسرائيليلتفاديها وعمولة المستورد (الوكيل 

االستيراد غير  إلىفكلما زاد هذا الفرق، ازداد احتمال لجوء المستوردين الفلسطينيين التخمين. 
  المباشر.
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  الفصل السادس
  حكومية مرتقبة لدعم صناعة الجلود واألحذية سياسة

  
  

تصب في التغلب  أعاله،تفصيلها  تمالتي و ، التجمع العنقوديال شك أن الجهود التي يبذلها 
 .لعقود خلتمنها هذا القطاع ى عانوالتسويقية التي  واإلداريةعلى القصور في المهارات الفنية 

، ال بد من أن تترافق مع تطبيق مرامها التجارية والجمركيةالسياسات هذه  تحققحتى  لكن
المؤشرات االقتصادية تؤكد على  خاصة وأنهذه الصناعة،  إحياء عادةإل فعالة تهدفسياسات 

زيادة الطلب على األحذية المصنعة فلسطينيا أمر حيوي  فإن، لذاانخفاض مستمر في نشاطها. 
  في استقطاب الكفاءات وزيادة االستثمار في هذا القطاع.

  
 إلىسياسة صناعية جديدة تهدف تطوير تعمل الحكومة الفلسطينية على  ،اإلطاروفي هذا 

 مع بالتعاونتسعى وزارة االقتصاد الوطني و ذ إتوسيع الحصة السوقية لقطاع الجلود واألحذية. 
 إلى ،ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الصحة، للصناعات،االتحاد العام 

إلزامية لمنتجات األحذية. ويمكن تصنيف هذه التعليمات ضمن ما يعرف -صياغة تعليمات فنية
للحد من التجارة عوائق تقنية ك وتعّرف أيضا). non-tariff barriersبالعوائق غير الجمركية (

)technical barriers to trade .( عن هذه التعليمات  مسودةهذه اللحظة إعداد  حتىوتم
  ما يلي أهم مالمحها.في نعرضس
  

بإدراج إحداها تعلق يتلبية عدة شروط بصانعي ومستوردي األحذية  اإللزاميةتلزم التعليمات الفنية 
المستخدمة في صناعة الرئيسية عن المواد  باإلفصاحبطاقة البيان والتي يلتزم هؤالء من خاللها 

وكذلك تشترط التعليمات الفنية أن يلتزم المصنعون والمستوردون بمتطلبات فيزيائية  لحذاء.ا
 المستهلكوكيميائية للتأكد من أن األحذية المطروحة في األسواق ال تشكل أي خطر على صحة 

وسيتم، بحسب المسودة، تطبيق هذه التعليمات على جميع أنواع األحذية ما عدا تلك  .تهوسالم
كذلك يستثنى خدام العسكري والشرطي والخاصة بمعدات الحماية الشخصية. و المعدة لالست

التصميم الوظيفي واألحذية الطبية. واألحذية الرياضية ذات لألطفال األحذية المصممة كلعب 
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وفي  4توضح مسودة التعليمات الفنية القواعد الخاصة بالفحوصات الفيزيائية والكيميائية.كما 
حتى للفحص الفيزيائي. لكن ال يتوفر  اً ر مركز تطوير الصناعات الجلدية مختبر هذا السياق، وفّ 

  5مختبر خاص بالفحوص الكيميائية. آلنا
  

 market( ، تستخدم التعليمات الفنية اإللزامية كأداة سياساتية لتصحيح فشل السوقوفي الغالب

failure (وهناك عدة مسببات  .األمثلبالشكل  لموارد االقتصاديةاستخدام ا والذي يعبر عن عدم
. )information asymmetryالمعلومات ( تماثللظاهرة فشل السوق، ومنها ما يعرف بعدم 

من أجل  المستهلكبحجب معلومات تخص سلعة ما عن  يقوم البائعوتتحقق هذه الحالة عندما 
. وتنطبق هذه الظاهرة )World Trade Report 2012لمزيد من النقاش راجع ( تعظيم األرباح

ال يفصح عادة . فاألسواق الفلسطينية إلى، من الصين حذية المستوردة، خصوصاً حالة األ في
 تهوسالم متها لصحة المستهلكءأو عدم مالعن مستوى تدني جودتها  المستوردينكثير من 

من أجل بيعها بسعر أعلى من السعر الحقيقي (معّدال بمستوى الجودة) ولكن دون سعر  وذلك
  الحذاء المصنع محليا ذو الجودة المرتفعة.

  
السعرية لالستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلي.  االستراتيجيةهذه  ونويستخدم المستورد

لتجاري بين المستورد والمستهلك ألن عملية التبادل ا د هذه الحالة أحد أوجه فشل السوقوتع
، مما ينتج سوق غير عادلة بين المستورد والمصنع وتؤسس لمنافسة األولفقط مصلحة  تحقق

لذا يتوجب تدخل الحكومة لتصحيح هذا الخلل عن طريق  .)inefficient marketغير كفؤ (
قرار الشرائي الالمتعلقة بو  )(information symmetryتوفير جميع المعلومات الضرورية 

والتأكد من أن األحذية المطروحة في السوق تحافظ على صحة المستهلك الفلسطيني للمستهلك 
التوصيات الخاصة بتطبيق التعليمات الفنية التالي اقتراح عدد من الفصل في  سيتموسالمته. 

  اإللزامية المقترحة لقطاع الجلود واألحذية.
   

                                                           

  الئمتها لألهداف المرجوة من هذه السياسة.) ربما لعدم م2005-4تلغي التعليمات الفنية المقترحة لألحذية تلك التي سبقتها (   4
 World Trade Report( 2003توضح الوثيقة الخاصة بالعوائق التقنية للحد من التجارة والصادرة عن منظمة التجارة الدولية سنة    5

مكافحة الغش و وخياراتهم،  تهمأن التعليمات الفنية اإللزامية تستخدم في الحاالت التالية: الحفاظ على صحة المستهلكين وسالم )2012
  حماية األمن الوطني، وحماية البيئة.و في الممارسات التسويقية، 
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 الفصل السابع
  الخالصة والتوصيات السياساتية

  
  

تحديد أهم األسباب المتعلقة بتراجع نشاط قطاع منها تحقيق عدة أهداف لسعت هذه الدراسة 
خالل السنوات الماضية. فقد سلطت الدراسة الضوء على تأثير فتح باب  الجلود واألحذية

 االستيراد على مصراعيه دون ضمان أسس التنافس العادل مع الصناعة المحلية. كما ناقشت
نتاج هذا القطاع بالسوق اإلسرائيلي من خالل التعاقد من إالتأثيرات السلبية المتعلقة بارتباط 

االفتقار نتاج و دني مستوى رأس المال البشري الموظف في اإلدارة واإلت إلىالباطن. هذا إضافة 
  .كذلك وجود قصور في استخدام التكنولوجيا الحديثةالبتكار في التصاميم، و ل
  

سياسة رفع التعرفة الجمركية التي طبقتها الحكومة تقييم مدى نجاح  إلىكما سعت الدراسة 
اعتمدت  حصة السوقية لقطاع الجلود واألحذية.من أجل تعزيز ال 2013الفلسطينية منذ عام 

 الرئيس، كمعيار من الصين، والتي تشكل مصدرهالدراسة فحص مدى التغير في استيراد األحذية 
 حذية المستوردةقيم وكميات األ تم استخدام بيانات عن ،اإلطارهذا الهدف. وفي هذا تحقيق ل

لمقارنة التغير في اتجاهها  "Difference in Difference" منهجية وتوظيف للضفة الغربية
(المالبس الجاهزة  م استخدام هذا النموذجة أخرى تم اختيارها ضمن شروط تالئبالنسبة لسلع

  .التي لم تخضع لسياسة رفع التعرفة الجمركية)
  

عت سكما . ةسالسيابهذه لم يتأثر  من الصين استيراد األحذيةمستوى  أن الدراسة نتائجأظهرت 
األسباب التي تفسر هذه النتيجة بالتركيز على مسألتين. األولى  الكشف عن إلىالدراسة أيضا 

 من قبل المستوردين في البيان الجمركي عنهاأسعار األحذية المصرح  تخفيض إمكانيةفحص ت
لتفادي التكاليف المترتبة  كإستراتيجيةوسيلة هذه ال إلىقد يلجأ هؤالء  إذ. بعد إقرار هذه السياسة

 ،أما المسألة الثانيةعلى رفع التعرفة الجمركية. إال أن النتائج لم تظهر أي تغير في األسعار. 
لتي تم تم حساب وسيط هذه األسعار خالل السنوات ا تلك األسعار، حيثفتتعلق بمستوى 

ها، بحسب مصنعين محليين، أدنى بكثير من التكلفة الحقيقية. أنتبين و  اعتمادها في هذه الدراسة.
هذه  دون نجاح مما حال الطلب عليهاال يقلل رفع التعرفة الجمركية بالنسب المقررة  فإنوبذلك 
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 الجمركية كأداةسياسة رفع التعرفة االستمرار في تطبيق  فإن ،هذه النتائجعلى وبناء  .سياسةال
تدفق السلع المستوردة والتدقيق بقي طالما  ،ن الصين لن يكون مجدياً للحد من استيراد األحذية م

   ضع لسيطرة دائرة الجمارك الفلسطينية.اخغير  اإلسرائيليةعلى أسعارها من خالل المعابر 
  

تصميم سياسات غير جمركية للحد من استيراد األحذية  إلىسعت الحكومة الفلسطينية  ،مؤخراً 
تعمل وزارة االقتصاد الوطني  ،وحالياً . السوق المحليمن قطاع الجلود واألحذية وزيادة حصة 

ووزارة الصحة، ومؤسسة المواصفات  ،الفلسطينية للصناعاتالعام  مع االتحادوبالتعاون 
ذ تهدف هذه إإلزامية لمنتجات األحذية. -والمقاييس الفلسطينية على صياغة تعليمات فنية

وضمان هذا المنتج  ةتوفير المعلومات الخاصة بالمواد المستخدمة في صناع إلىالتعليمات 
  . باإلنتاج متعلقةوكيميائية من خالل فرض معايير فيزيائية  تهموسالمصحة المستهلكين 

  
تطبيقها بقيم االستيراد لعدم ارتباط قد تكون مرتفعة  سياسةهذه ال نجاح حظوظ أن الباحثعتقد ي

 بعكس سياسة رفع التعرفة الجمركية، وقدرة المستوردين على التالعب بها، المصرح عنها
المنافسة العادلة  تعزيزفي  التعليماتلمأمول أن تساهم هذه اف .المنتجبفحص جودة وارتباطها 

 المعلومات. تماثلعن عدم  من خالل منع االختالل السوقي الناتج مع األحذية المستوردة
نسبة  فإنلصناعات الجلدية، التجمع العنقودي ل حسب عدد من مصنعي األحذية وممثليفب

ر من مجمل غير يسي لزامية تشكل جزءً مطابقة للتعليمات الفنية اإلالاألحذية المستوردة وغير 
 ترويجها مبنية على سعرها المنخفض. إستراتيجية وأن خصوصاً  األحذية المستوردة من الصين

كما يمكن أن تساهم هذه السياسة في رفع مستوى جودة اإلنتاج بشكل مباشر، نتيجة االلتزام 
لي بالتعليمات اإللزامية، وأيضا بشكل غير مباشر نتيجة للتنافس على توسيع حصة السوق المح

يمكن أن  تطبيق سياسة التعليمات الفنية بنجاعة فإنلذا  مع مستوردي األحذية مرتفعة الجودة.
 اإلنفاقورفع جدوى  ،العائد على االستثمار زيادة وبالتالي ،قطاع الجلود واألحذية نتاجإمن  يزيد

من  اً أن تطبيق هذه السياسة يواجه عدد إال وتعزيز رأس المال البشري. ،اإلنتاج تكنولوجياعلى 
توصيات بعض التقديم أهمها و  سيتم نقاش فيما يلي على فعاليتها. التحديات التي قد تؤثر سلباً 

  للتعامل معها.
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طرة لموظفي الجمارك الفلسطينية على تدفق السلع المستوردة عبر سيأي عدم وجود  يشكل
إثبات مدى مطابقة األحذية المستوردة  ب ذلك منيصعّ  ذإ. التحدياتأحد أهم  اإلسرائيلية الموانئ

يمكن حيث إجراءات تخفف من وطأة هذه المعضلة. لكن يمكن اتخاذ للتعليمات الفنية اإللزامية. 
لوزارة المالية الفلسطينية عن  اإلسرائيليةاالستفادة من المعلومات التي تزودها سلطات الجمارك 

. وتضم هذه باتجاه األسواق الفلسطينية اإلسرائيليةدة التي تغادر الموانئ شحنات السلع المستور 
ووقت خروجها من  ،المستورد هويةو  ،طبيعة السلع المستوردةعن المعلومات بيانات متنوعة 

التعاون مع وزارة  اإللزاميةات الفنية ميلتعلتطبيق ابلجهة المختصة ا تستطيعك الموانئ. وبذل
مطابقتها للتعليمات  مدى فحصومن ثم الحصول على عينات لالشحنات ية لتتبع المالية الفلسطين

 تستثني شحناتو الشحنات المستوردة في تنحصر  آلية تبادل المعلومات لكن. اإللزاميةالفنية 
يد منها المستوردون وربما تشكل هذه فرصة قد يستف. إسرائيليينتجار من التي يتم شراؤها السلع 

يتوجب وهنا . المطابقة من خالل استيراد األحذية بصورة غير مباشرةتفادي فحص لالفلسطينيون 
منتظمة لمتاجر األحذية عمل حمالت تفتيشية  من خالللرقابة على األسواق الفلسطينية تشديد ا

لتأكد وجود مختبرات لوأما التحدي اآلخر، فيتمثل بعدم  للحصول على عينات الفحص المطلوبة.
على  6،كما توصي منظمة التجارة الدولية ،يجب التأكيدمطابقة الفحوص الكيميائية. وهنا  من

يجب كما  .ار من مؤسسات أجنبية معترف بهاالجهات المختصة شهادات اختب ضرورة اعتماد
يتم تبادل المعلومات مع تلك المؤسسات لمطابقة الشهادات المقدمة من  على أن التأكيد أيضاً 

  . وذلك لتفادي تزويرها قبل المستوردين أو المصنعين مع تلك الصادرة منها
  

 ،كما ورد في المسودة المتاحة اإللزامية،قد يؤدي تطبيق التعليمات الفنية  آخر،وعلى صعيد 
استيراد األحذية  نخفاضا يساهمأن  من المتوقعف .رفع أسعار األحذية في السوق الفلسطيني إلى

في المستوى  مستوى األحذية المطروحة في األسواقانخفاض  إلىغير المطابقة لهذه التعليمات 
ين خاصة من ذوي الدخل سلبا على المستهلك . سيؤثر هذاأسعارها قد يرفعبالتالي و ، المنظور
 لكن االرتفاع قد يطيح بها.مما يشكل ضغطا مناهضا لتطبيق هذه التعليمات  د وربماالمحدو 
فارتفاع األسعار سيحفز المصنعين على زيادة  ،قد يكون مؤقتاواستمراره  في األسعار المتوقع
مستويات أعلى.  إلى اإلنتاجالسوق ليزيد  إلىلدخول على ا جددمستثمرين  ويحفز أيضاً  اإلنتاج

                                                           
6  https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm   
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األسعار وحصر  حد من ارتفاعسي ومن ثمالتنافس بين المنتجين حدة  اشتداد إلىوسيؤدي ذلك 
المحليين  بين المنتجينالتنافس  نأ إلىومن المهم اإلشارة . قصير األمدالمستوى  تأثيرها في

في إعادة  الرئيسيشكل العامل ن) مع المصنعين من دول أخرى (المصدرو وكذلك تنافس هؤالء 
وزيادة حصته السوقية. فطموح المصنعين في االستحواذ على  واألحذيةإحياء قطاع الجلود 

د البشرية والتكنولوجية لتخفيض زيادة االستثمار في الموار  إلىبر سيدفعهم كحصة سوقية أ
  جودة منتجاتهم.رفع و  اإلنتاجتكاليف 

  
بوفرة تتسم ال فترات أطول للسلع التي  إلىأن ارتفاع األسعار قد يمتد  إلىال بد من االنتباه و 

. فجزء كبير من هذه األحذية يتم خاص بوجه وأحذية األطفال نسائيةالكاألحذية  اإلنتاج المحلي
حتى يتمكنوا  أطولفترة  إلىيحتاجون قد المصنعين المحليين  فإن، وبالتالي من الصين استيراده

أن يتم ب توصي الدراسة. لذا غطية حاجة السوق من هذه األنواعلت إنتاجهممن تعديل خطوط 
 ،ية تدريجياً خصوصا تلك المتعلقة بالفحوص الفيزيائية والكيميائ اإللزامية،تطبيق التعليمات الفنية 

بسهولة وفي  محلياً  إنتاجهاوالتي يمكن زيادة  ةاليّ ستهدف بداية أصناف األحذية الرجتبحيث 
بطاقة البيان على  بإدراجالمستوردين والمصنعين  إلزامأن يتم وصي بت. كما ير نسبياً وقت قص

بلد المنشأ ومكونات الحذاء، وذلك حتى  على بيانات عن ويتعلى أن تحاألحذية جميع أنواع 
  بقراره الشرائي. المتعلقةكل المعلومات االطالع على يتاح للمستهلك 

  
حياء قطاع الجلود واألحذية إتحقيق األهداف المتعلقة بإعادة  على أنيشدد الباحث  لنهاية،وفي ا

، تدخالت متعددة ومتوازية. فمثالً  إلىوتوسيع حصته في السوق المحلي والخارجي يحتاج 
يصعب االعتماد على الجهود التي يقوم بها االتحاد والتجمع العنقودي لقطاع الجلود واألحذية 

 األسواق الخارجية دون معالجة االختالالت الناتجة إلىفي تعزيز رأس المال البشري والوصول 
في المقابل، يصعب االعتماد على سياسة التعليمات  .غراق السوق باألحذية المستوردةإ عن
في تحسين جودة اإلنتاج دون رفع مستوى رأس المال البشري وتحديث لوحدها فنية اإللزامية ال

من خالل تفعيل الحقوق واالمتيازات  قبال على هذا القطاعاإلطرائق اإلنتاج وتحفيز العمال على 
  ولذا، يلزم أن يتم تنسيق هذه التدخالت مع الجهات الفاعلة وذات العالقة.  .العمالية
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  قائمة جداول الملحق
  
  

 Difference inالملحق األول: تقدير نموذج االنحدار الخطي الخاص بتطبيق منهجية 

Difference  
): نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي لتأثير سياسة رفع التعرفة الجمركية على قيم 1جدول (

  39  استيراد األحذية من الصين
فع التعرفة الجمركية على ): نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي لتأثير سياسة ر 2جدول (

  42  رهااسعأمن الصين و المستوردة كمية األحذية 
  

  الملحق الثاني: قائمة السلع الخاصة بالمجموعة المعالجة والمجموعة الضابطة
 Harmonizedجدول أ: قائمة بأنواع األحذية الجاهزة والمستوردة من الصين بحسب نظام 

System (HS) codes- 43  التصنيف الثامن  
جدول ب: قائمة بأنواع المالبس الجاهزة والمستوردة من الصين بحسب نظام 

Harmonized System (HS) codes- 44  التصنيف الثامن  
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 Difference inالملحق األول: تقدير نموذج االنحدار الخطي الخاص بتطبيق منهجية 

Difference  
  

لتقدير مدى نجاح سياسة رفع التعرفة   Difference in Differenceمنهجيةتستخدم الدراسة 
من خالل تقدير نموذج انحدار خطي للفترة  تنفيذ ذلكسيتم و في الحد من االستيراد.  الجمركية

أسواق الضفة الغربية.  إلىالصين  باستخدام بيانات الواردات من 2017و 2010ما بين عام 
، تشكل المصدر الرئيس لألحذية المستوردة. كما أن قرار رفع الدراسةكما أظهرت  فالصين،

بانخفاض أسعارها وتدني ي تتسم التعرفة الجمركية جاء ليحد من استيراد األحذية الصينية الت
  وقد تم صياغة نموذج االنحدار الخطي على النحو التالي: .جودتها

  
(1)  ����	
��� = �� + �� + ∑ ��(������ × �������� ) + ε��     

  
بعملة الشيكل  القيمة اللوغاريثمية للواردات مسعراً  )itLogimportويقيس المتغير التابع (

سرائيلي. وتضم الواردات األحذية المستهدفة بسياسة رفع التعرفة الجمركية ومنتجات المالبس اإل
غير المستهدفة بهذه السياسة. وقد تم حصر هذه السلع وتبويبها على مستوى التصنيف الثامن 

 انيالث ملحقال) و (ب) في (أيوضح جدول  ".Harmonized System (HS) codesلنظام "
وتجدر  .صنفاً  78والمالبس والتي يبلغ عددها  ،14لدراسة تصنيفات األحذية والتي يبلغ عددها ل

 فإنأن بعض هذه التصنيفات ال تتكرر في كل سنة خالل فترة الفحص. وبالتالي  إلىاإلشارة 
قد . هذا و unbalanced panel dataالبيانات المستخدمة في هذا التحليل تشكل ما يطلق عليه 

  تم الحصول على بيانات الواردات من قبل وزارة المالية والتخطيط.
 

وهي عبارة  item fixed effects ـما يوصف ب ��فيعكس المتغير وأما عن المتغيرات المستقلة، 
والخاصة بالسلع التي تم استخدامها في النموذج على  dummy variablesعن مجموعة من 

مستوى التصنيف الثامن. وتضبط هذه المتغيرات التأثيرات المرتبطة بتلك السلع والتي ال تتغير 
عبر الزمن، مثل تأثير الفروقات في أذواق المستهلكين الثابتة تجاه تلك السلع. وكذلك يضم 

والتي تضبط تأثير  على حدةخاصة بكل سنة ال dummy variableمجموعة من ��متجه 
العوامل التي قد تغّير في مستوى االستيراد من سنة ألخرى خالل فترة الفحص. ومن األمثلة 
على هذه العوامل، تأثير التغير في سعر صرف العملة على الطلب على البضائع المستوردة، 
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ق تلك البضائع عبر معابرها أو التغير في القيود التي تفرضها سلطات االحتالل على تدف
  كسنة مرجعية لقياس هذه التأثيرات. 2010سنة  اعتمادالتجارية. وقد تم 

  
������وأما المتغير الرئيس ( × ) interaction variableفهو عبارة عن متغير تفاعل ( ∑)��

خالل سنوات الفحص (وهو عبارة عن  ������مع متغير  ��وينتج عن حاصل ضرب متغير 
 ،1أخذ قيمة التي تتمت إضافته ليمّيز بين المجموعة المعالجة،  Dummy variableمتغير 

) تأثير سياسة رفع التعرفة �والمجموعة الضابطة التي تأخذ قيمة صفر). وتقيس القيمة المقدرة (
يقها شرط أن تكون هذه الدالة الجمركية على المجموعة المعالجة (األحذية) لكل سنة بعد تطب

عرض في القسم التالي نتائج يس وأيضا شرط تحقق فرضية توازي االتجاه. ذات داللة إحصائية
على القيمة ا الملحق ) وسيقتصر نقاش النتائج فيما تبقى من هذ1نموذج التحليل الخطي (

  .�التقديرية لدالة 
  

  بيانات قيم االستيرادنتائج تقدير نموذج االنحدار باستخدام 
سالبة لجميع السنوات التي تلت رفع التعرفة  �تظهر نتائج تقدير نموذج االنحدار أن إشارة الدالة 

). إال أن القيمة المقدرة لهذه الدالة في الملحق 1 في جدول 1الجمركية على األحذية (عمود 
تالي، يمكن االستدالل بعدم وبال ).statistically insignificantليست ذات داللة إحصائية (

وجود تغير في استيراد األحذية من الصين بعد تطبيق قرار رفع التعرفة الجمركية. والسؤال هنا، 
أي مدى ترتبط هذه النتيجة بعدم فعالية هذا القرار مقابل تأثير عوامل أخرى قد تزامن  إلى

ة على هذا التساؤل، تم )؟ ولإلجاب1حدوثها عقب تطبيقه ولم يتم ضبطها من خالل نموذج (
ويمكن أن  .��مع المتغير ��متغير ) وهو نتاج حاصل ضرب 1نموذج ( إلى itγمتغير إضافة 
عبر الزمن حيث يضبط تأثير التغيرات الخطية  item specific time trendب itγ متغيريّعرف 

مثل  خالل فترة الفحص(تلك التي تتغير بنفس المقدار كل سنة حدة بكل سلعة على  والخاصة
) بمعزل عن تأثير سياسة رفع التعرفة الجمركية. تظهر التغير الخطي على طلب السلع المختلفة

 λ) لنفس الجدول أن الداللة اإلحصائية للقيمة المقدرة للدالة 2) و(1النتائج الموثقة في عمود (
، يمكن االستنتاج المتزامنة. وبذلكلم تتغير. أي أن النتائج، على األغلب، ال تعكس تأثير العوامل 
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تأثر استيراد األحذية من الصين بهذه  إلىمن خالل هذا الفحص أنه ال توجد دالئل تؤشر 
  السياسة.

  

اه للتأكد من وقبل الخوض في التحقق من دقة هذه النتائج، ال بد من اختبار فرضية توازي االتج
لفحص تأثير تطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية  Difference in Differenceمالئمة نموذج 

القيمة المقدرة  أن إشارة في الملحق )1على استيراد األحذية. تظهر النتائج الموثقة في جدول (
لكنها ليست ذات  ،) سالبة2012و 2011والخاصة بالسنوات التي سبقت هذه السياسة (  �لدالة

في تغير (نمو) مستوى االستيراد بين  أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية داللة إحصائية.
  المجموعة المعالجة والمجموعة الضابطة مما يؤكد على مالئمة هذا النموذج.

 

  ): نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي لتأثير سياسة 1جدول (
  رفع التعرفة الجمركية على قيم استيراد األحذية من الصين

  

 (2) (1) المتغيرات

  الفترة التي سبقت تطبيق سياسة التعرفة الجمركية

� 2011 0.520 -0.284 

 (0.696) (0.704) 

� 2012 -0.418 -0.902 

 (0.813) (0.946) 

 الفترة التي تلت تطبيق سياسة التعرفة الجمركية
�2013 -0.393 -0.542 

 (0.711) (1.310) 

� 2014 -0.569 -0.817 

 (0.726) (1.675) 

� 2015 -0.063 -0.209 

 (0.746) (2.009) 

� 2016 -1.154 -1.203 

 (0.825) (2.307) 

� 2017 -0.019 -0.540 

 (0.724) (2.665) 
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 (2) (1) المتغيرات

Year Fixed Effects (��) Yes Yes 

Item Fixed Effects (��) Yes Yes 

γit No Yes 

Observations 625 625 

R-squared 0.841 0.897 

Robust standard errors in parentheses   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
Standard errors are in parenthesis. The error terms are estimated 
using White-Huber standard errors. 

  
على جودة البيانات  يتعتمد دقة النتائج المستخلصة من تقدير نموذج االنحدار بشكل أساس

البيانات الخاصة بقيمة االستيراد هي تلك المسجلة والمفصح  فإن الدراسة،المستخدمة. وفي هذه 
عنها أمام سلطات الجمارك اإلسرائيلية. وهذا يطرح السؤال عن مدى تأثر هذه البيانات بأخطاء 

القيم المصرح عنها في البيانات  فإنفكما بين في متن الدراسة،  )؟measurement errorالقياس (
األمر  فإنعلى دقة نتائج نموذج االنحدار، ذلك عن مدى تأثير الجمركية أقل من الحقيقية. و 

وقرار رفع التعرفة في قيم االستيراد  التخفيض ارتباط بين يعتمد بشكل جوهري على وجود
أخطاء قياس االستيراد  قد تعكس نتائج التقدير الموثقة أعاله فإنوفي حال وجوده، الجمركية. 
). أي أن القيمة biased estimatesتحيزها ( إلىؤدي النتائج ويصحة سلبيا على  مما يؤثر

  قد ال تعكس، في هذه الحالة، التأثير الحقيقي لسياسة رفع التعرفة الجمركية. �المقدرة للدالة 
  

) مع اختالف في المتغير التابع والذي 1ولفحص هذه الفرضية تم تقدير نموذج مشابه لنموذج (
) على مستوى 1اآلن صياغته ليقيس معدل أسعار السلع المستخدمة في تقدير نموذج ( تم

حتى يتم ضبط التغيرات الخطية التي قد تؤثر  itγالتصنيف الثامن. وكذلك تمت إضافة متغير 
فحص التغير في أسعار األحذية المصرح عنها والذي  إلىويهدف هذا النموذج  على األسعار.

ع التعرفة الجمركية. تظهر نتائج النموذج المقدرة أن أسعار األحذية يمكن أن ينتج عن رف
 ). وتظهر النتائج أيضاً في الملحق 2في جدول  1المستوردة من الصين لم تتغير (أنظر عمود 

عدم وجود فروقات في نمو األسعار بين األحذية والمجموعة الضابطة خالل السنوات التي 
وبذلك يمكن  ، مما يدلل على صحة فرضية توازي االتجاه.سبقت قرار رفع التعرفة الجمركية
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ن ظاهرة التهرب الضريبي المرتبطة بتخفيض قيم االستيراد المصرح بها قد ال يكون أاالستنتاج 
  لها تأثير ملموس على دقة النتائج.

  
  فحص ثبات نتائج تقدير نموذج االنحدار باستخدام بيانات كمية االستيراد

إعادة تقييم تأثير رفع التعرفة الجمركية على استيراد األحذية باستخدام بيانات عن  سيتم فيما يلي
الكميات المستوردة. واغلب الظن أن بيانات الكميات المستوردة أكثر دقة من بيانات قيم 

النتائج المترتبة  فإناالستيراد، ألن السابقة تخضع لفحص سلطات الجمارك اإلسرائيلية. وبالتالي، 
) 1تخدام هذه البيانات يمكن أن يعطي نتائج أدق ويمكن مقارنتها مع نتائج نموذج (على اس

  بأخطاء القياس.  للتأكد من مدى تأثرها
  

ولفحص تأثير تطبيق رفع التعرفة الجمركية على كمية األحذية المستوردة، سنقوم بإعادة تقدير 
ثمية للكمية المستوردة بدل قيمتها. ) بعد تعديل المتغير التابع ليقيس القيمة اللوغاري1نموذج (

أن كمية األحذية المستوردة لم تتغير  في الملحق )2) جدول (2تظهر النتائج الموثقة في عمود (
ليست ذات داللة  �بعد قرار رفع التعرفة مقارنة بالمجموعة الضابطة. فالقيمة المقدرة للدالة 

(انظر  itγر هذه النتائج عند إضافة متجه إحصائية لجميع السنوات التي تلت القرار. وال تتغي
، يمكن تبعًا لذلكلنفس الجدول). كما تؤكد النتائج على صحة فرضية توازي االتجاه. و  3عمود 

قيمها،  أو سواء باستخدام بيانات كميات الواردات )،1االستنتاج من خالل تحليل نموذج (
  .األحذية هدفها المتعلق بالحد من تدفق استيرادقصور سياسة رفع التعرفة الجمركية في تحقيق ب
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  ): نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي لتأثير سياسة رفع 2جدول (
  رهااسعأمن الصين و المستوردة التعرفة الجمركية على كمية األحذية 

  

 المتغيرات
(1) (2) (3) 

 نموذج الكميات نموذج الكميات نموذج األسعار

  سبقت تطبيق سياسة التعرفة الجمركيةالفترة التي 

� 2011 0.016 0.241 -0.268 

 (0.256) (0.645) (0.748) 

�2012 -0.298 -0.836 -1.200 

 (0.293) (0.783) (0.992) 

 الفترة التي تلت تطبيق سياسة التعرفة الجمركية

�2013 -0.288 -0.651 -0.831 

 (0.413) (0.611) (1.378) 

� 2014 -0.463 -0.990 -1.280 

 (0.539) (0.691) (1.778) 

� 2015 -0.686 -0.712 -0.895 

 (0.598) (0.661) (2.103) 

� 2016 -0.177 -1.152 -1.380 

 (0.679) (0.734) (2.453) 

� 2017 -0.468 -0.406 -1.008 

 (0.795) (0.670) (2.886) 

Year Fixed Effects (��) Yes Yes Yes 

Item Fixed Effects (��) Yes Yes Yes 

γit Yes No Yes 

Observations 625 625 625 

R-squared 0.622 0.801 0.863 

Robust standard errors in 
parentheses    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       

Standard errors are in parenthesis. The error terms are estimated using White-
Huber standard errors. 
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  : قائمة السلع الخاصة بالمجموعة المعالجة والمجموعة الضابطةالملحق الثاني
  

  المستوردة من الصين و  الجاهزة جدول أ: قائمة بأنواع األحذية
  التصنيف الثامن -Harmonized System (HS) codesنظام  بحسب

  

 الوصف الخاص باألحذية الجاهزة (المجموعة المعالجة)
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه مطاط غير مثبتة على النعل الخارجي وال مجمعة 
 64011000 ةبالخياط

ووجوه مطاط غير مثبتة على النعل الخارجي وال مجمعة أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية 
 64019200 ةبالخياط

أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه مطاط غير مثبتة على النعل الخارجي وال مجمعة 
 64019900 ةبالخياط

 64021900 أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن

 64029100 مطاط أو لدائنأحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من 

 64029900 أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن

 64031900 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعي

 64032000 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعي

 64034000 بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعيأحذية 

 64035900 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعي

 64039100 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعي

 64039900 بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه جلد طبيعيأحذية 

 64042000 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية

 64052000 أحذية أخر
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  جدول ب: قائمة بأنواع المالبس الجاهزة والمستوردة من الصين 
  التصنيف الثامن -Harmonized System (HS) codesبحسب نظام 

  

 الوصف الخاص بالمالبس الجاهزة (المجموعة الضابطة)
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم أثواب ،داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61081100 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات، للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61081900 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات ،قمصان داخلية
 61082100 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، داخليةقمصان 
 61082200 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61082900 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم أثواب ،داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61083100 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات ،للنوم ثوابأ، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61083200 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات، للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61083900 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات، للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61089100 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما  ،بيجامات، للنوم أثواب ،داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61089200 يماثلها لإلناث

ألبسة فضفاضة وما ، بيجامات، للنوم أثواب، داخلية تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 61089900 يماثلها لإلناث

 61101100 أصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه، صديريات، سويترات ،كنزات

 61101900 أصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه، صديريات، سويترات ،كنزات

 61102000 أصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه، صديريات، سويترات ،كنزات
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 الوصف الخاص بالمالبس الجاهزة (المجموعة الضابطة)
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

 61103000 أصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه ،صديريات، سويترات ،كنزات

 61109000 أصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه ،صديريات، سويترات ،كنزات

 61112040 وتوابعها لصغار األطفال من مصنرات أو كروشيهألبسة 

 61113040 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال من مصنرات أو كروشيه

 61119040 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال من مصنرات أو كروشيه

 61121100 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61121200 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61121900 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61123100 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61123900 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61124100 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61124900 للسباحة من مصنرات أو كروشيه، للتزلج، أردية للرياضة

 61130020 ألبسة مصنوعة من األقمشة المصنرة أو الكروشيه 

 61142000 ألبسة أخر من مصنرات أو كروشيه

 61143000 ألبسة أخر من مصنرات أو كروشيه

 61149000 مصنرات أو كروشيهألبسة أخر من 

غيرها بما فيها جوارب تمدد األوردة من ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61151000 شيهمصنرات أو كرو 

غيرها بما فيها جوارب تمدد األوردة من ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61152100 شيهمصنرات أو كرو 

غيرها بما فيها جوارب تمدد األوردة من ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61152200 شيهمصنرات أو كرو 

غيرها بما فيها جوارب تمدد األوردة من ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61152900 شيهمصنرات أو كرو 

جوارب تمدد األوردة من غيرها بما فيها ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61153000 شيهمصنرات أو كرو 
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 الوصف الخاص بالمالبس الجاهزة (المجموعة الضابطة)
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

غيرها بما فيها جوارب تمدد األوردة من ، طويلة أو نصفية أو قصيرة، جوارب بسراويل
 61159920 شيهمصنرات أو كرو 

قفازات عادية أو بال أصابع أو تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا من مصنرات 
 61161000 أو كروشيه

قفازات عادية أو بال أصابع أو تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا من مصنرات 
 61169100 أو كروشيه

قفازات عادية أو بال أصابع أو تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا من مصنرات 
 61169200 أو كروشيه

األربع معا واإلبهام منفردا من مصنرات قفازات عادية أو بال أصابع أو تكسو األصابع 
 61169300 أو كروشيه

قفازات عادية أو بال أصابع أو تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا من مصنرات 
 61169900 أو كروشيه

 61171000 أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه ،توابع أخر جاهزة لأللبسة

 61179000 أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه، جاهزة لأللبسةتوابع أخر 
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  جدول ب/يتبع: قائمة بأنواع المالبس الجاهزة والمستوردة من الصين 
  التصنيف الثامن -Harmonized System (HS) codesبحسب نظام 

  

 الوصف
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

 62043200 تنانير وبنطلونات بأشكالهما عدا ألبسة السباحة لإلناث، فساتين، بليزرات، جاكيتات، أطقم، بدل
 62071100 ...للرجال ،بيجامات ،للنوم قمصان، داخلية سراويل، يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما
 62071900 ...للرجال ، بيجامات ،للنوم قمصان، داخلية سراويل ،يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما
 62072100 ...للرجال  ،بيجامات، للنوم قمصان، داخلية سراويل ،يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما
 62072200 ...للرجال ، بيجامات، للنوم قمصان ،داخلية سراويل، يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما

 62072900 ...للرجال ، بيجامات، للنوم قمصان ،داخلية سراويل، يماثلها بدونها ماقمصان قصيرة بأكمام أو 
 62079100 ...للرجال ، بيجامات، للنوم قمصان ،داخلية سراويل، يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما
 62079900 ...للرجال ، بيجامات، للنوم قمصان ،داخلية سراويل، يماثلها قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما

 62081100 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث، وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير ،جيبونات، قمصان داخلية
 62081900 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير ،جيبونات، قمصان داخلية
 62082100 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 62082200 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 62082900 فضفاضة...لإلناثألبسة منزلية  ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 62089100 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 62089200 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث ،وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير، جيبونات، قمصان داخلية
 62089900 ألبسة منزلية فضفاضة...لإلناث، وسراويل داخلية أثواب نوم تنانير ،جيبونات، قمصان داخلية

 62092040 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال
 62092060 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال
 62093060 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال
 62099040 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال
 62099059 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال
 62099060 ألبسة وتوابعها لصغار األطفال

 62101000 5907، 5906، 5903، 5603، 5602ألبسة مصنوعة من نسج داخلة في 
 62112000 ألبسة أخر، للسباحة، للتزلج، أردية للرياضة
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 الوصف
رقم الترميز 

 HSحسب نظام 

أصناف مماثلة وٕان كانت من ، الت بنطلونات وجوارباحم، مشدات، شدادة أحزمة، حمائل ثدي
 62122000 وشيهمصنرات أو كر 

أصناف مماثلة وٕان كانت من  ،الت بنطلونات وجوارباحم، مشدات، شدادة أحزمة، حمائل ثدي
 62123000 وشيهمصنرات أو كر 

 62132000 مناديل جيب أو يد
 62139000 مناديل جيب أو يد

 62141000 مماثلةوأصناف  براقع ،أخمرة، رأس مناديل، عنق لفاعات، أوشحة، شاالت
 62142000 وأصناف مماثلة براقع ،أخمرة، رأس مناديل، عنق لفاعات، أوشحة، شاالت
 62143000 وأصناف مماثلة براقع ،أخمرة، رأس مناديل، عنق لفاعات، أوشحة ،شاالت
 62144000 وأصناف مماثلة براقع، أخمرة، رأس مناديل، عنق لفاعات، أوشحة ،شاالت
 62149000 وأصناف مماثلة براقع، أخمرة، رأس مناديل، عنق لفاعات، أوشحة، شاالت

 62151000 أربطة عنق بشكل فراشة أو بشكل مناديل ،أربطة عنق
 62152000 أربطة عنق بشكل فراشة أو بشكل مناديل ،أربطة عنق

 


