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وتحديد العقبات التي  ،عمى االقتصاد الفمسطيني من المغتربين المستممة الشخصيةالتحويالت  أثر تقديم ممخص حول إلىتيدف ىذه الورقة 

. فيياتحد من التقمبات وبشكل أفضل واستغالليا  تعزز ىذه التحويالتسياسات  واقتراح ،ىذه التحويالتتواجو 

 

لتشكل ما نسبتو ، 2015في العام  أمريكيمميار دوالر  2.0 المتدفقة إلى فمسطين نحو خصية من المغتربينشالبمغت قيمة التحويالت 
في  اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي  ليذه التحويالتالدول المتمقية كبر أمن  فمسطين تعتبرحيث  ،اإلجماليمن الناتج المحمي % 15.5
من اكبر الدول المتمقية نسبة ىذه التحويالت من الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة مع مجموعة من الدول التي تعد ( 1)الشكل يوضح  .العالم

  .ليذه التحويالت

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 لإلحصاءات االقتصادية  اإلدارة العامة

 

تعتبر فمسطين من اكبر الدول 
لمتحويالت المالية الشخصية المتمقية 

، كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي
عام % 15.5إذ بمغت النسبة حوالي 

2015. 
 

العاممين تعويضات تشكل 
الفمسطينيين في إسرائيل أكثر من 

الشخصية من نصف  التحويالت 
 .المغتربين

 

تعمل تحويالت المغتربين 
زيادة الفمسطينيين من الخارج عمى 

 وبالتالي تخفف من ،دخل األسر
 .وطأة الظروف االقتصادية الصعبة

 

توصي الدراسة بتشجيع التحويالت 
الشخصية من المغتربين وتوجيييا 
نشاء صندوق  نحو االستثمار، وا 

 .طوارئ لمعاممين في إسرائيل
 
 

  

 

 

 

الخارجية  التحويالتالتحويالت الشخصية من المغتربين لدراسة  مفيوم تم استخدام
األسرية استنادًا إلى دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي الطبعة 

حد األدوات اليامة في أ لمغتربينمن االشخصية تعتبر التحويالت حيث . السادسة
االقتصاد الفمسطيني، لما ليا دور في تخفيف الفقر وسد جزء من احتياجات 

وتعتبر . خاصة مع األوضاع السياسية الصعبةالمواطنين المقيمين في فمسطين 
كنسبة من  لمغتربينمن االشخصية كبر الدول المتمقية لمتحويالت أفمسطين إحدى 

بشكل  موجية لالستيالكىذه التحويالت  معظمأن  الناتج المحمي اإلجمالي، إال
 التقمباتبسبب في تدفقات ىذه التحويالت  تقمبات كبيرة باإلضافة إلى وجود رئيس،

ويجعمو عرضة لالزمات  عمى االقتصاد الفمسطيني مما يؤثر سمباً  السياسية
 .االقتصادية

ميزان المدفوعات  عمى دليل اعتماداً  الشخصية من المغتربينيتم تعريف التحويالت 
عام  السادسة الصادر عن صندوق النقد الدولي الطبعة -ووضع االستثمار الدولي

سر أعمى أنيا التحويالت الجارية والرأسمالية سواء كانت عينية أو نقدية من  2009
تعويضات  إلييا اً مضاف ،مقيمة في اقتصاد آخر أسرمقيمة في اقتصاد ما إلى 

ي يدفعيا العاممون غير تالعاممين مطروحا منيا الضرائب والمساىمات االجتماعية ال
نفقات النقل والسفر المرتبطة وكذلك يطرح منيا  اآلخرالمقيمين في اقتصاد البمد 

بجمع صافي  الشخصية من المغتربينويتم احتساب التحويالت  ،الخارج بالعمل في
 التحويالتإضافة إلى الجارية  الشخصية ج والتحويالتتعويضات العاممين من الخار

. IMF,2009)) المعيشية الرأسمالية بين األسر الشخصية

 :الهدف 

 

 :فمسطين لىالمتدفقة إ الشخصية من المغتربينالتحويالت واقع 

 :المقدمة

 



 2015لعام لنسبة التحويالت الشخصية من المغتربين إلى الناتج المحمي اإلجمالي  :(1) الشكل

 
 .2016. البنك الدولي: المصدر

   .(بيانات غير منشورة). 2016 .إحصاءات ميزان المدفوعات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، *
  

 

التحويالت أما . ، معظميا مقبوضة من إسرائيلالتحويالت الشخصية من المغتربين ٪ من66تعويضات العاممين من الخارج أكثر من  شكمت
الشخصية  التحويالت شكمت، في حين الشخصية من المغتربين٪ من إجمالي التحويالت 19 من الخارج فقد شكمت حوالي الشخصية الجارية

 .الشخصية من المغتربينمن إجمالي التحويالت  ٪15 نحو ألسر المعيشيةل من الخارج الرأسمالية

 

دوالر مميار  2.0 إلى 1998عام في  دوالر أمريكيمميون  864 من المتدفقة إلى فمسطين الشخصية من المغتربين التحويالت ارتفعت
في  وذلك يعود لالرتفاع الكبير ،مكوناتيا اختالف اتجاهناتج عن  المذكورةوجود تقمبات في التحويالت يتضح و. 2015في عام  أمريكي

   .والتي بدورىا تؤثر عمى قيمة واتجاه التحويالت الشخصية من المغتربين األوضاع السياسيةبالكبير  اوتأثرهتعويضات العاممين في إسرائيل 

 2015-1998لألعوام  فمسطين إلىالمتدفقة  مكونات التحويالت الشخصية من المغتربين :(2) الشكل

 
   (.بيانات غير منشورة). 2016 .الفمسطيني، إحصاءات ميزان المدفوعاتالجياز المركزي لإلحصاء : المصدر
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تعويضات العاملين من الخارج التحويالت الشخصية الجارية من الخارج التحويالت الشخصية الرأسمالية من الخارج

 :2015لى فمسطين عام المتدفقة إ مكونات التحويالت الشخصية من المغتربينتوزيع 

: 

 2015-1998في األعوام  المتدفقة إلى فمسطين تطور التحويالت الشخصية من المغتربين

: 



 .مستقرة نسبياَا الواالقتصادية السياسية  وذلك يعود لألوضاع 2000-1998األعوام  المذكورة في استقرار التحويالت (2) الشكليوضح و
من إسرائيل نتيجة الندالع  تعويضات العامميننخفاض بسبب ا انخفاضا طفيفاً  المذكورةشيدت التحويالت فقد ، 2000في عام  أما

 لتصل قيمتيا من إسرائيل االنخفاض تعويضات العاممينواصمت  فقد 2002و  2001 يخالل عامو. (انتفاضة األقصى) االنتفاضة الثانية
 لم تتراجع في تمك الفترة المغتربينالشخصية من التحويالت  أن قيمة يذكر . 2002في  دوالر أمريكيمميون  136 أدنى مستوى ليا بحوالي

أي بما يعادل  2002و  1999مميون دوالر أمريكي بين عامي  501.5الخارج بقيمة من الشخصية الجارية  تحويالتال رتفاعبسبب ا
الظروف االقتصادية الصعبة  وطأة تخفيف عمى تحويالتىذه الت عمل حيث ،1999مقارنة بعام  2002عام  قيمتيا فيأضعاف  خمسة
 . عمى األسر الفمسطينية االنتفاضة الثانيةفترة خالل 

حيث التحويالت الشخصية من المغتربين  االقتصادية والسياسية رافقو انخفاض في قيمة األوضاعلوحظ استقرار نسبي في  2003عام في و
حيث وصمت قيمتيا نحو من الخارج وذلك النخفاض التحويالت الشخصية الجارية  أمريكيمميون دوالر  376مستوى ليا لتبمغ  أدنىوصمت 
  .2003خالل عام  تعويضات العاممين من إسرائيل قيمة عمى طفيف تحسنطرأ فيما مميون دوالر أمريكي،  114
تعويضات العاممين قيمة وذلك يعود لالرتفاع في  الشخصية من المغتربينارتفاع ثابت في التحويالت  لوحظ 2015-2004األعوام خالل 

 . فترة االنتفاضة بشكل تدريجيمقارنة بخاصة العاممين في إسرائيل حيث تحسن عدد العاممين في إسرائيل من الخارج 

 

قتصاد لال الرئيسية متغيراتالعمى المالية التحويالت  أثر حول( ماس)الفمسطيني  السياسات االقتصاديةأبحاث دراسة قام بيا معيد  أكدت
نتيجة انعدام االستقرار السياسي وتأثره عمى وجود تقمبات في التحويالت الشخصية من المغتربين  ،2013-1995الفمسطيني لمفترة 

  .النظرية الكينزية إلى استنادااستخدام نموذج اقتصادي قياسي بمنظور ديناميكي  ، وقد تمالظروف االقتصادية العالميةب
بقيمة  النيائي زيادة االستيالك إلى تؤدي أمريكيدوالر  1بقيمة  الشخصية من المغتربينأن الزيادة في التحويالت إلى  الدراسة أشارتكما 
القومي المتاح  الدخلزيادة ، ودوالر أمريكي 0.3بقيمة  االستثماروزيادة ، دوالر أمريكي 0.5بقيمة  الوارداتزيادة ، ودوالر أمريكي 0.6

األثر الكبير الذي لعبتو ىذه التحويالت في التخفيف من العبء  الدراسة كما بينت .بشكل مباشر دوالر أمريكي 1.3بقيمة  اإلجمالي
 .(2015سعد،) (األقصىانتفاضة )الثانية  االقتصادي خالل فترة االنتفاضة

 المتغيرات االقتصادية في فمسطين أهم عمى الشخصية من المغتربينالتحويالت  واحد دوالر أمريكي من زيادة أثر: (3)الشكل 
 2013-1995 لألعوام

 
 (ماس)معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني. التحويالت المالية عمى المتغيرات الرئيسية لالقتصاد الفمسطيني أثر. 2015. سعد، أييب :المصدر
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 :ثر التحويالت الشخصية من المغتربين عمى أهم المتغيرات االقتصادية في فمسطينأ
: 



 

 :عتمادا عمى النتائج التي سبق ذكرىا، نوصي بضرورة اتخاذ السياسات التاليةا

 :ويمكن أن يتم ذلك عن طريق .من المغتربين وتحويمها من خالل قنوات رسمية الشخصيةتشجيع التحويالت  -1 .1

  وبالتالي خفض تكاليف معامالت التحويل وتطوير دور المؤسسات الماليةالفمسطيني  الشخصيةتحسين نظام المدفوعات 
 بتطويرسمطة النقد الفمسطينية  ومبحيث تقالمغتربين مع المؤسسات المالية المحمية،  تواصلفي التحويالت وتشجيع  الفمسطينية

التي يقيم فييا اكبر عدد  الخارجية في الدولعالقات إستراتيجية مع البنوك  بناءعمى البنوك المحمية  يشجعنظام تحويالت منسجم 
 .من المغتربين

 كما ينبغي لممؤسسات  .في القطاع المصرفي الفمسطيني تحسين الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت واستخدام التكنولوجيا الحديثة
فعمى الرغم من أن التداول عبر  . عمى التداول فييا لمغتربينتشجيع اإتباع سياسة ل( PEX)المالية األخرى مثل بورصة فمسطين 

 أن تصل أرباح األسيم مباشرةك ، إال أن ىنالك بعض الخدمات التي ال زالت غير متوفرةاألخيرةاإلنترنت قد تحسن في السنوات 
 .بالمغتربمن إيداعو في الحسابات المصرفية الخاصة  بدالً  لممغترب

  كتمكين  ،لتمبية احتياجات المغتربين مخصصةتسييل الخدمات االستثمارية لممغتربين من خالل توفير حسابات مصرفية
 .المغتربين من شراء وبيع العقارات واألصول المالية ودفع المصروفات األخرى عبر اإلنترنت

 :تشجيع التحويالت المالية الموجهة لالستثمار بداًل من التحويالت المالية الموجهة لالستهالك، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق -2
  تطوير القطاع المالي والخدمات االستثمارية، وتقديم مجموعة متكاممة من التسييالت لتشجيع استثمارات المغتربين المتدفقة

يجاد قواعد سميمة لالستثمار والحوافز الضريبية، وتنفيذ العقود وتطبيق تخفيف  :مثلإلى فمسطين  اإلجراءات البيروقراطية، وا 
 . القانون بشكل أفضل

  ي سياسة تعمل عمى تقميل الواردات الممولة عن طرق التحويالت الشخصية من المغتربين وتوجيييا لإلنفاق عمى السمع تبنّن
يرادت أثيرات ايجابية عمى االقتصاد كاإللمتحويالت الشخصية من المغتربين ت أن تبارمع األخذ بعين االع .المنتجة محمياً 

 .الجمركية الحكومية وتوفير المدخالت الوسيطة وبعض السمع الرأسمالية وتحسين مستوى المعيشة والحد من التضخم
 المغتربين المستثمرين اكات استثمارية بين تفعيل دور ىيئة تشجيع االستثمار في توفير الفرص االستثمارية لممغتربين وبناء شر

 .والمستثمرين المحميين
نشاء صندوق طوارئ لتخفيف آثار التقمبات الكبيرة في التحويالت الشخصية من المغتربين في فمسطين خاصة لمعاممين في إ -3

 إسرائيل
 

 
  ،أبحاثمعيد . التحويالت المالية عمى المتغيرات الرئيسية لالقتصاد الفمسطيني أثر. 2015. و ريان، فائد أييبسعد 

 (ماس)السياسات االقتصادية الفمسطيني
 دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، الطبعة السادسة. 2009 .صندوق النقد الدولي. 
 2016 .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، إحصاءات ميزان المدفوعات.  

 

 

 :المصادر

 

 

 :التوصيات


