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 ملخص
أغورات  ١٠معرفة النتائج المترتبة على عدم تداول وحدة ال إلىهدفت هذه الدراسة 

في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، ومحاولة تفسير  اإلسرائيليقل من عملة الشي) شيقل٠.١(
أثر غيابها على التضخم والتسعير العادل للسلع والخدمات والمنافسة، وذلك بالنسبة لفئة آبيرة 
من المواطنين وخصوصًا من يعيشون تحت خط الفقر، واألشخاص الذين يشارآون في عملية 

ية وهيئات الرقابة على األسعار، وبعد مناقشة الفرضيات تبين أن تسعير السلع والخدمات األساس
زيادة التضخم بمعدالت إضافية باإلمكان  إلىأغورات بين الناس يؤدي  ١٠وقف تداول فئة ال 

تفاديها، ونتيجة لزيادة التضخم ينخفض الدخل الحقيقي للمستهلك بمعدالت أآبر من التي يفترض 
أغورات من عملة  ١٠آما تبين أن وقف تداول فئة ال . األخرى أن ينخفض بها آنتيجة للعوامل

تقييد وتحجيم قدرة المنتج الفلسطيني على تسعير السلع بشكل مرن،  إلىيؤدي  اإلسرائيليالشيقل 
والُمنِتج الفلسطيني غير  اإلسرائيليمما له األثر الكبير في قلب ميزان المنافسة بين الُمنِتج 

قضم أجزاء من العملة النقدية والعزوف عن تداولها يجعل النقود مقياسًا  آما أن .المتوازن أصًال
غير مالئم وغير عادل بل وغير قادر على قياس وتقييم السلع والخدمات بشكل موضوعي، مما 

وفي النهاية يوصي . خلل في الوظيفة األساسية للنقود أال وهي تقييم السلع والخدمات إلىيؤدي 
أغورات من عملة الشيقل اإلسرائيلي في ظل  ١٠تداول وحدة ال الباحث بضرورة إعادة 

مستويات دخل منخفضة، وإذا تعذر إعادة تداول هذه الفئة من العملة، فالحل يكون برفع الحد 
األدنى من األجور ليتناسب مع القيم التضخمية التي يخلقها غياب الفئات النقدية الصغيرِة من 

شيقل مكان فئة  ٥أغورات، وفئة ال  ١٠أغورة مكان ال  ٥٠ال العملة النقدية، بحيث تحل وحد 
 .الواحد شيقل
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Abstract 

This study aims at investigating the consequences of the cessation 
the circulation of the unit of 10 Agorot of the (NIS) currency in the 
occupied West Bank of Palestine.  Also, it aims to explain the impact of 
its absence on: inflation, fair pricing of goods and services, competition, 
the large sector of citizens who they live under poverty line, participants 
on pricing the commodities and basic services, and on commissions of 
the price monitoring and control. After the discussion of the hypotheses, 
it has been shown that the cessation the circulation of the unit of 10 
Agorot of the (NIS) currency among people will lead to additional rates 
of increased inflation, which could be avoided. This economical 
phenomenon will cause more high rates of decreasing of the consumer’s 
real income than the expected, which supposed to be decreased as a result 
of other factors. Also, the cessation the circulation of the unit of 10 
Agorot of the (NIS) currency causes the restriction and limitation on the 
Palestinian producers’ abilities in flexible pricing for the commodities, 
which has a significant impact on flipping the balance of competition 
between the Palestinian and Israeli producers which unbalanced. 
Moreover, the bitted parts of the currency and stopping its circulation not 
only makes the currency  unfair and inappropriate  standard for  use, but 
also makes it unable to measure and evaluate the commodities and 
services objectively, and this will lead to a disorder in the basic function 
of the currency which is pricing commodities and services. Finally, the 
researcher recommends the need to re-circulation of the unit of the 10 
Agorot of the (NIS) among low levels of income. If not ,  the minimum 
rates of wages should be increased to be in accordance with  the inflation 
caused by the absence of these small units and then the unit of 50 Agorot 
replaces the unit of 10; 5 (NIS) replaces 1(NIS).    

  
  المقدمة

أسعار السلع والخدمات األساسية في لقد شهدت الفترة األخيرة ازديادًا مضطردًا في 
ك ، ولكن آان هناارتفاع أسعار السلع عالميًا آان من أسباب هذا االرتفاع في األسعار، وفلسطين

عجز النقود عن تأدية وظيفتها األساسية  إلىدائمًا جزء من الزيادة غير مبرر، وعود ذلك 
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=  أغورات ١٠(بب عدم تداول وحدة ال ، وذلك بسياس القيم وتقييم السلع والخدماتالمتمثلة في ق
، وفي هذا )شيقل ٠.٥=  أغورة ٥٠(واستبدالها ب النصف شيقل ، من عملة الشيقل) شيقل ٠.١

البحث أحاول أن أسلط الضوء على هذه المشكلة والتي يعتقد البعض بأنها بسيطة وليست ذات 
نسبيًا  ًاآان دخل الفرد آبيرقيمة، فهي على مستوى الفرد قد ال تكون مشكلة آبيرة وخاصة إذا 

 ١٠٠٠(وحتى ال ) شيقل١=  أغورة ١٠٠(وال ) شيقل ٠.١=  أغورات ١٠(حيث أن قيمة ال 
خر االحصائيات الصادرة عن الجهاز آوبحسب تكون متشابهة بالنسبة له، ) شيقل١٠ – أغورة

الفقر فراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن خط من األ% ٤٨.٦ن إالمرآزي لإلحصاء ف
ن وثالثة ان اثناالمكونة من خمسة أفراد، بالغ(، حيث بلغ خط الفقر لألسرة المرجعية )١(الوطني
بينما ... شيكًال اسرائيليًا جديدًا  ٢,٢٣٧حوالي  ٢٠١٠في األراضي الفلسطينية خالل عام ) أطفال

  .)٢(جديدًا  شيكًال إسرائيليًا ١,٧٨٣لنفس األسرة المرجعية ) الشديد(بلغ خط الفقر المدقع 

سوف يرغمنا على تداول وحدة ) شيقل ٠.١=  أغورات ١٠(لذا فإن عدم تداول وحدة ال 
وهذا  ،في المعامالت التجارية وفي تسعير السلع والخدمات األساسية) شيقل ٠.٥=  أغورة ٥٠(

ة عملية شراء السلع األساسية هي عملية مستمر، فلهذه الفئة من المستهلكين ًاسوف يشكل فارق
فلنا أن نتخيل آم يضيع على هذه الفئة من منافع ومن حقوق تضيع عليهم  ،ومتكررة بشكل يومي

خسارة بالنسبة لمجموع المستهلكين، وهي  دوهذه تع ،أغورات ١٠بسبب عدم تداول وحدة ال 
  .مؤشر على وجود خلل في وظيفة النقود

ة على عدم تداول وحدة ال فموضوعنا الرئيسي سوف يناقش ويبحث في النتائج المترتب إذن
في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، سواء أآان  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠

عن استخدامها في أو أن المواطنين عزفوا  ،تم اتخاذه من جهة رسمية ًاعدم التداول قرار
، وذلك بعد المشكلةينا أن نفعل لمعالجة هذه ، وما يهمنا هو أن نعرف ماذا علالمعامالت بينهم

 ا بحاجة إلى إعادة تداولها أم أنهبحيث نرى إذا آن، النتائج إلىإنهاء هذه الدراسة وبعد الوصول 
  .ال فائدة منها

 
  مشكلة الدراسة

  :سئلة التاليةتتلخص مشكلة الدراسة في محاولة االجابة عن األ

بالنسبة للتضخم  ائيلياإلسرمن عملة الشيقل  أغورات ١٠ما هي نتائج عدم تداول فئة ال  .١
 ؟ في الضفة الغربية

                                                 
)١(   PCBS: لألعوام الرئيسية النتائج تقرير /الفلسطينية األراضي في الفقر )٢٠١١ –، ايلول )٢٠١٠-٢٠٠٩ ،

 .١٧ص 
)٢(  PCBS: لألعوام الرئيسية النتائج تقرير /الفلسطينية األراضي في الفقر )٢٠١١ –، ايلول )٢٠١٠-٢٠٠٩  ،

 .٢٦ص 
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تها وسيلة ، بصفحداث خلل في وظيفة النقودإلى إ أغورات ١٠هل يؤدي عدم تداول فئة ال  .٢
 ؟لتقييم السلع والخدمات

على المنافسة بين  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠عدم تداول فئة ال  تأثيرما هو  .٣
 ؟ ةاإلسرائيليالمنتجات الفلسطينية و

  ؟  ى منفعة المستهلك من دخله النقديعل تأثيرله  أغورات ١٠هل وقف تداول فئة ال  .٤
  

  ةأهمية الدراس
  :هذه الدراسة مهمة لألسباب التالية دتع

وتشكل  علميًا،صيلة هذا الموضوع، مما يجعل الدراسة أعدم وجود دراسات سابقة حول  .١
  .مستقبليةلدراسات  ًاساسأ

نه يتعلق بمجموعة آبيرة من أفراد المجتمع ذوي الدخل إذ إ ًا؛حيوييعد موضوع الدراسة  .٢
 :  المحدود ومنهم

 .المحدودالمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وذوي الدخل  −

الذين صحاب الدخول المتدنية والمحدودة طالب المدارس والجامعات وهم من أ −
 .لهمتعظيم منفعتهم باستخدام الموارد المالية المتاحة  إلىيسعون 

تعتبر الدراسة مهمة لمتخذي القرارات المتعلقة بتسعير السلع والخدمات، مثل البائعين  .٣
وواضعي السياسات ، وجمعيات حماية المستهلك، والجهات التي تراقب تسعير السلع

 .النقدية

د وهذا يع اليومية،تسلط الدراسة الضوء على تأثير استبعاد جزء من النقود في التعامالت  .٤
واستبعاد جزء  للقيم،ن تكون قابلة للتقسيم ألنها مقياس شرط أساسي للنقود وهو أمخالفة ل

  .موضوعيةمن المقياس يجعل عملية القياس غير 
  
  هداف الدراسةأ

 ٠.١( أغورات ١٠معرفة النتائج المترتبة على عدم تداول وحدة ال إلىتهدف هذه الدراسة 
  :ذلك فيما يتعلق باألمور التاليةفي الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، و) شيقل

  .التضخم .١

 . تسعير السلع والخدمات األساسية بعدالة .٢

 .االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتعظيم المنفعة للمستهلك .٣

 .تشجيع االستثمار وتمكين المنافسة السعرية للمنتج الوطني .٤
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  فرضيات الدراسة
  :تقوم هذه الدراسة على عدد من الفرضيات وهي

يسهم في زيادة التضخم في الضفة  أغورات ١٠ول النقود المعدنية من وحدة ال عدم تدا .١
 . الغربية

إحداث خلل في وظيفة النقود  إلىأدى  أغورات ١٠عدم تداول النقود المعدنية من وحدة ال  .٢
 .آوسيلة لتقييم السلع والخدمات

المنتج الوطني  إضعاف قدرة إلىأدى  أغورات ١٠عدم تداول النقود المعدنية من وحدة ال  .٣
 . اإلسرائيليعلى المنافسة مع المنتج 

يضيع على المستهلك فرصة تعظيم  أغورات ١٠عدم تداول النقود المعدنية من وحدة ال  .٤
 .منفعته من دخله النقدي

 
  منهجية الدراسة

، حيث قام الباحث نهج التجريبي إلتمام هذه الدراسةجمع الباحث بين المنهج الوصفي والم
ت والدراسات السابقة ف المشكلة موضوع الدراسة ووضع الفرضيات وسرد األدبيابداية بوص
 ١٠، وبعد ذلك قام بتحليل نتائج الفرضيات من خالل محاولة قياس أثر غياب فئة ال ذات العالقة

، حيث تم تحليل م منفعة المستهلك من دخله النقديأغورات على التضخم والمنافسة وتعظي
 .تستهلك بشكل يومي وهي تمثل سلعة أو خدمة أساسية  Xل للسلعة الفرضيات من خالل مثا

 
  محددات الدراسة

وعدم شملها قطاع غزة بسبب ، الغربية من فلسطين المحتلة حصر الدراسة بمنطقة الضفة
ن عملة ، حيث إعميم النتائج على قطاع غزةقطاع غزة، إال أنه باإلمكان ت إلىصعوبة الوصول 

 العملة األآثر تداوًال في قطاع غزة آما هو الحال في الضفة الغربية، آما هي اإلسرائيليالشيقل 
 .آبر منها في الضفة الغربيةأن مستويات الدخل متدنية وبشكل أ
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  والدراسات السابقة أدبيات الدراسة

 النقود
، )١(الحاضر والمعجل، وهو خالف النسيئة والمؤجل: النقود جمع نقد، والنقد: تعريف النقود

ا،   : أن النقود هي) ١٩٩٧(رى عريقات وي" شيء نستعمله آل يوم، نعمل من أجل الحصول عليه
  . "السلع والخدمات وأحيانا نوفرهانحصل مقابلها على احتياجاتنا من 

والنقود هي المقابل أو الثمن الذي يدفع مقابل سلعة أو خدمة معينة تم تقييمها بواسطة 
، فهي وسيلة لتبادل السلع والخدمات ؛ تين أساسيتين للنقودومن هنا لنا أن نستنتج وظيف ،النقود

 .داة دفع، ويشتق وظيفتين إضافيتين للنقود فهي مخزن للقيم وأوأداة للقياس والتقييم

  ظائف النقودو

 وسيلة لتبادل السلع والخدمات  .١
 النقود من أنسب الوسائل لتبادل السلع والخدمات بين الناس، حيث آانت المجتمعات دتع

تشبع حاجات األعضاء على نحو  فهيالقديمة قائمة على معيشة الكفاف أو على الحياة التشارآية، 
وآانت هذه المجتمعات بغنى عن مؤسسة النقد ووسائل ، مباشر على حساب العمل المشترك

التبادل، ومع بدء التوسع في تقسيم العمل وزيادة اإلنتاجية عن حاجة اإلشباع الذاتي ظهرت 
  .التبادل إلىالحاجة 

ومع ظهور التبادل آان البد من وجود وسيلة لتحقيق المبادالت بين الناس، وآانت 
المقايضة أول أشكال التبادل البدائي بين الناس، غير أن الصعوبات التي واجهت عملية المقايضة 

  .خلقت الظروف المناسبة لظهور النقد آوسيلة لتسهيل التبادل بين الناس

تي تقوم بها النقود مستمدة من طبيعة النقود نفسها في آونها مقبولة قبوًال وهذه الوظيفة ال
النقود قوة شرائية حيث تمنح مالكها القوة الالزمة لشراء السلع  د، وتع)٢(عامًا من األفراد 

  .والحصول على الخدمات باستخدامها وسيطًا للتبادل بين المنتجين والمستهلكينوتملكها، 

 قياس القيمةار لالنقود معي  .٢
يقايضون السلع التي يملكونها بسلع أخرى ال يملكونها من أجل إتمام عملية  آان الناس قديمًا

التبادل، وتتم هذه العملية على أساس تقدير قيمة أو منفعة السلعة التي يمتلكها الشخص مع سلعة 
جل ن أالذي يتوجب عليه التضحية به م ويقرر المقدار، أخرى يرغب في الحصول عليها

الحصول على السلعة األخرى، آأن يقوم شخص يمتلك رطًال من الطماطم ويريد الحصول على 
مقايضة رطل الطماطم مع شخص يمتلك آمية من الخيار  إلىالخيار آسلعة مقابلة لسلعته فيعمد 

                                                 
ة     "تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدين في اإلسالم. "ابو فرحة، صالح  )١( ر منشورة، آلي تير غي ، رسالة ماجس

 .٢٠٠٥فلسطين،  ،جامعة النجاح الوطنية، نابلس –الدراسات العليا 
 .٢١٩، ص ١٩٩٧. عريقات، حربي  )٢(
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مقابل رطلين من الخيار، فهو هنا قد استخدم رطل الطماطم أداة لقياس وتقييم الخيار، إال أن 
عوبة تخزين السلع لمقايضتها مع السلع األخرى، جعل إمكانية استمرار استخدام نظام ص

سلعة أخرى تتوفر فيها مجموعة من الشروط  إلىوجعل الناس يلجؤون  ،مستحيًالًا المقايضة أمر
تجعلها مميزة عن غيرها من السلع إلتمام عملية التبادل وهي النقود، ومن هنا ظهرت أهمية 

اس للقيمة تتوفر فيه مجموعة من الشروط تجعل عملية تقييم السلع وتسعيرها النقود آمقي
 .بواسطته أمرًا مقبوًال وأآثر سهولة

معيارًا  دالنقود تلعب دورًا مهمًا في عملية تبادل السلع والخدمات بين الناس، فهي تع تلعب
مات التي يستطيعون تأديتها يسترشد به الناس لقياس القيمة االقتصادية للسلع التي يملكوها أو الخد

 -السعر غيرهم ، ويعدوقياس قيمة السلع والخدمات األخرى التي يريدون الحصول عليها من 
 -  للتنازل عنها مقابل الحصول على سلعة أخرى ًاوهو آمية النقود التي يكون المستهلك مستعد

 .مرآة تعكس قيمة السلع والخدمات التي تم قياسها وتقييمها بالنقود

 النقود مخزن للقيم  .٣
لقد الحظنا صعوبة االحتفاظ بقيمة السلع بوساطة تخزينها واالحتفاظ بها لفترة زمنية معينة 

 ، ألن بعض السلع تتعرض للتلف مما يلحق الضرر والخسارة بمالكها ؛في ظل نظام المقايضة
ملة من الشروط توفير ج إلىآما أن بعض السلع ال يمكن تخزينها أصًال أو أن تخزينها يحتاج 

ال  فهيالتي تزيد تكلفة االحتفاظ بها، أما النقود فهي الوسيلة األفضل لتخزين القيم،  واألدوات
وغيرها من الخصائص األخرى التي  إضافة إلى سهولة الحملتتعرض للتلف مع مرور الزمن، 

  .تجعلها الخيار األمثل لتخزين قيمة السلع والخدمات

  مؤجلللدفع الالنقود وسيلة   .٤
يجاد الطرق ، وأصبح ال بد من إبعد الثورة الصناعية والتطور التكنولوجيتضاعف اإلنتاج 

، ومن ثم أصبح تسويق المنتجات التي تزيد من المبيعات حتى ال تتكدس المنتجات في المصانع
فالعقد يتم في الوقت جل زيادة المبيعات، اآلجلة ضرورة ال بد من منها من أ ساس العقودعلى أ

لذا آان ال بد من جًال، ، والدفع غالبا ما يكون آثمان معينة وآميات محددةلحاضر على أساس أا
  .ثمان وهذا المعيار هو النقوداألساسه تحديد معيار يتم على أ

وآذلك تستطيع الحكومات و األفراد استخدام النقود وسيلة لتسديد ما عليهم من ديون 
المبادالت اآلنية فإنها أداة صالحة لتسوية المبادالت لآلخرين، فكما هي أداة صالحة لتسوية 

 .آذلكاآلجلة 
  

 شروط النقود
يجب أن يتوفر في النقود مجموعة من الشروط التي تجعلها مميزة عن غيرها من السلع 

  :وهي
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ها وسيلة لتبادل السلع من وظائف النقود أنفيجب أن تكون مقبولة على نحو واسع،  .١
تكون مقبولة من البائع والمشتري حتى يتم اعتمادها في هذا يستوجب أن والخدمات و

  .المعامالت التجارية

أن ال تستلزم عملية قياسها بذل جهد وعناء آبيرين من أي أن تكون قابلة للقياس بسهولة،  .٢
 .المتعاملين بها

لذا البد من أن ، أجزاء، فهي أداة لقياس وتقييم السلع والخدمات إلىأن تكون قابلة للتقسيم  .٣
 .لكل من البائع والمشتري وعادًال وسهًال ًاأجزاء حتى يكون التقييم مرن إلىكون مقسمة ت

 .أن تكون سهلة الحمل، أي أن ال تكون عبئًا على حاملها .٤

خرى على العكس من يجب أن ال تتلف بسهولة، لضمان استمرارية استخدامها مرة بعد أ .٥
  .أو تستلزم تكاليف إضافية لمستخدميها ،الذي تكون السلع فيه قابلة للتلفنظام المقايضة 

  
  الدراسات السابقة

بعد البحث لم أجد أي دراسة سابقة حول الموضوع من قريب أو بعيد، إال أنني وجدت 
 :بعض المعلومات التي نشرت في الصحف وعلى بعض المواقع االلكترونية

اد الحكومة عن: "خباري تحت عنوان، موقع بانيت اإل)٢٠١١(جلي وهبة بيان النائب م .١
 ". على حساب المواطنين

عارض اقتراح القانون الذي  اإلسرائيليأن الكنيست  إلىأشار النائب وهبة في هذا البيان 
ن عناد إ: ")١(شيقل وقال ٩.٩٩قدمه نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة والقاضي بإلغاء أسعار 

ك عدم ر النائب وهبة أن هناالقانون أشاالحكومة على حساب المواطنين، وفي حديثه عن اقتراح 
 ٩.٩٩تسعير المنتجات أمثال استقرار في آل ما يتعلق بمصادرة التسعيرات من المنتجين، فلدى 

ألنه ليس بمقدوره دفع األثمان بواسطة  ؛ال يتم تطبيق التسعيرة من قبل المستهلكشيقل 
جراء  وراتغشيقل ولكنه ال يتلقى باقي األ ١٠.٠٠، وفي نفس السياق يدفع غوراتاأل

 ،أغورات ١٠قل من ؛ ألنه ال توجد عملة أالمشتريات، وبذلك يتم سلب المستهلكين وتضليلهم
 ."خزينة الشبكات التجارية والتسويقية إلىوباقي المبلغ يعود 

، صحيفة الرياض االقتصادي، العملة المعدنية وسياسات )٢٠٠٩(مقالة العجاجي  .٢
 .التسعير في المملكة العربية السعودية

حيث  ،تتناول هذه المقالة موضوع التسعير والعملة المعدنية في المملكة العربية السعودية
تلقي الضوء على اختفاء النقود المعدنية من الفئات الصغيرة  من عملة الريال السعودي، ويقول 

                                                 
، 18:56 19/03/2011، )إسرائيل (، فلسطين المحتلة "نعناد الحكومة على حساب المواطني. "وهبة، مجلي  )١(

http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-386219,1,2.html  
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 قرار رفع السعر بعشر هلالت مساويًا ضعف التعامل بالعملة المعدنية يجعلإن : ")١(العجاجي
. قرار رفع السعر بخمس وعشرين هللة، مما يولد ضغوطًا تضخمية مضاعفة في السوق المحليةل

ألنهم ال يستطيعون  ،آما أنه يحد من قدرة المنتجين والموردين على المنافسة في السوق المحلية
وهذا ما يجعل المستهلك المحلي يسمع عن . تخفيض األسعار بمقدار خمس أو عشر هلالت

لذلك  ،في أسعار السلع األساسية في األسواق العالمية وال يراها في السوق المحليةاالنخفاضات 
فإن العملة المعدنية متداولة في دول العالم الغنية والفقيرة على حٍد سواء، ألنها توفر نظام تسعير 

 ."أآثر عدالة للمنتجين والمستهلكين
  

 اختبار الفرضيات

  الفرضية األولى

يسهم في زيادة التضخم في الضفة  أغورات ١٠معدنية من وحدة ال عدم تداول النقود ال
  . الغربية

 أغورات ١٠سوف نحاول من خالل مناقشة هذه الفرضية معرفة تأثير عدم تداول وحدة ال 
بالنسبة للتضخم في أسعار السلع والخدمات، والتضخم هو زيادة أسعار السلع بنسبة تفوق الزيادة 

مقدار  –وسيبقى الدخل الحقيقي ، ادة بنفس النسبة لن يكون هنالك تضخمفلو آانت الزي، في الدخل
ثابتًا، ونظرًا لصعوبة قياس الزيادة الحقيقية في  –السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك 

  :التضخم للسلع االستهالآية األساسية سوف تقتصر مناقشة الفرضية على المثال التالي

وأن المنتج والمستهلك متفقان على ، شواقل لكل وحدة ٣هو  Xلنفترض أن سعر السلعة 
يتم  هي سلعة أو خدمة أساسية للمستهلك Xهذا السعر، مع األخذ بعين االعتبار أن السلعة 

  :، وهنا سوف نستعرض حالتيناستهالآها بشكل يومي

شيقل، مع بقاء باقي العوامل األخرى ثابتة  ٣شيقل وسعر البيع  ٢.٨٠ Xتكلفة السلعة  .١
 .لمنتج والمستهلك متفقان عند هذا السعراف

عائد على الزيادة اإلضافية % ١٠مع إضافة نسبة % ١٠ارتفاع تكلفة المواد األولية بنسبة  .٢
 %. ١١في تكلفة اإلنتاج بحيث تصبح النسبة النهائية للزيادة في التكاليف 

  مناقشة الحالة األولى
شيقل عن آل مائة  ٢٠حقق ربحًا مقداره يتضح من الجدول أدناه أن المنتج عند هذا السعر ي

 ٣نه ال مانع لدى المستهلك من أن يدفع ، وأعن آل وحدة أغورة ٢٠أي بمعدل ، وحدة يتم بيعها
  .شواقل مقابل هذه السلعة

                                                 
ادي   )١( اجي، ف ة   "، ٢٠٠٩.  العج ي المملك عير ف ات التس ة وسياس ة المعدني ة  ، "العمل اض، المملك حيفة الري ص
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  .١الحالة رقم ): ١(جدول 
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  .اتفاق المنتج والمستهلك على السعر وتحقيق المنتج لالرباح: التمثيل البياني

كل وحدة يبيعها ف، اح أن المنتج سوف يستمر باإلنتاجيتبين من منحنى تمثيل األرب •
 . أغورة ٢٠مقداره  ًاتجلب له ربح



 ٢٢٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماياد التما

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مناقشة الحالة الثانية
مع % ١٠كاليف اإلنتاج بنسبة سوف نقوم بتحليل ومناقشة السيناريوهات المحتملة لزيادة ت

للمنتج على التكاليف اإلضافية التي تتطلب زيادة النقود  لهذه الزيادة عائد% ١٠ضافة نسبة إ
من التكاليف % ١١المستثمرة في العملية اإلنتاجية لتصبح نسبة الزيادة اإلجمالية في التكاليف 

  :التالي، وهي ثالثة احتماالت على النحو %)١% = ١٠% * ١٠(القائمة 

 . شيقل لكل وحدة ٣ى ما هو عليه أي بقاء السعر عل .١

 .يقلش ٣.٥ليصبح السعر ) أغورة ٥٠(شيقل  ٠.٥زيادة سعر السلعة بمعدل  .٢

 . قدار الزيادة في التكاليف الكليةحيث يتم زيادة السعر بنفس م التسعير العادل للسلعة .٣

 شيقل لكل وحدة ٣ى ما هو عليه أي بقاء السعر عل
على  - عائد  - نسبة %   ١٠، مع إضافة دون زيادة السعر% ١٠كاليف بنسبة زيادة الت

  .%١١النهائية لزيادة التكاليف الزيادة اإلضافية في التكاليف لتصبح النسبة 

 .السيناريو األول –حالة الثانية ال ):٢(جدول 

الكمية الرقم
إجمالي  سعر البيع المستهلكة

إجمالي  التكلفة  اإليرادات
 التكاليف

صافي 
 الربح

٠ ٠ ٣.١٠٨ ٠ ٣ ٠  ١ 
١٠.٨- ٣١٠.٨ ٣.١٠٨ ٣٠٠ ٣ ١٠٠ ٢ 
٢١.٦- ٦٢١.٦ ٣.١٠٨ ٦٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ 
٣٢.٤- ٩٣٢.٤ ٣.١٠٨ ٩٠٠ ٣ ٣٠٠ ٤ 
٤٣.٢- ١٢٤٣ ٣.١٠٨ ١٢٠٠ ٣ ٤٠٠ ٥ 
٥٤- ١٥٥٤ ٣.١٠٨ ١٥٠٠ ٣ ٥٠٠ ٦ 
٦٤.٨- ١٨٦٥ ٣.١٠٨ ١٨٠٠ ٣ ٦٠٠ ٧ 
٧٥.٦- ٢١٧٦ ٣.١٠٨ ٢١٠٠ ٣ ٧٠٠ ٨ 
٨٦.٤- ٢٤٨٦ ٣.١٠٨ ٢٤٠٠ ٣ ٨٠٠ ٩ 
٩٧.٢- ٢٧٩٧ ٣.١٠٨ ٢٧٠٠ ٣ ٩٠٠ ١٠ 
١٠٨- ٣١٠٨ ٣.١٠٨ ٣٠٠٠ ٣ ١٠٠٠ ١١ 



 ......"أغورات من  ١٠ النتائج المترتبة على عدم تداول فئة ال"ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٧٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 
 .السيناريو األول - حالة الثانية ال: التمثيل البياني

  ناريو األول من الحالة الثانيةتحليل نتائج السي
شيقل  ٣ –نالحظ في هذه الحالة أن المنتج يحقق خسائر مع آل وحدة يبيعها بالسعر القديم 

أن  ذلك، )يفلس(ومن غير المعقول أن يستمر المنتج بالبيع بهذا السعر ألنه في النهاية سوف  –
وألن المنتج يهتم بتحقيق األرباح ال الخسائر فإنه  ،أغورة ١٠.٨آل وحدة تحقق خسارة مقدارها 

، إال أنه يتوجب عليه أن يزيد السعر ال خسائَر ًاسوف يقوم بزيادة السعر ليعود ويحقق أرباح
ليكون ) أغورة ٣٠.٨(شيقل  ٠.٣٠٨بنفس المقدار الذي ازدادت به تكلفة المواد األولية وهو 

 ٣.٣٠٨للمنتج والمستهلك، أي يجب أن يكون السعر الجديد بعد زيادة التكاليف  التسعير عادًال
الزيادة اإلضافية  إضافية آعائد على ًاأن هذا السعر يشمل أرباح إلىمع اإلشارة ( Xيقل للسلعة ش

، وهنا يواجه متخذ القرار تحديًا وهو آيف يمكن زيادة السعر بنفس المقدار الذي )في التكاليف
بشكل التي تمكنه من التسعير ) غوراتاأل(ازدادت به التكاليف مع عدم توفر الوحدات النقدية 

عادل، بحيث ال يظلم المنتج الذي من حقه أن يحقق األرباح وبنفس الوقت ال يظلم المستهلك 
فإذا لم يتم زيادة السعر فإن المنتج  ؟والذي من العدل أن يتحمل نفس مقدار الزيادة آحد أقصى

عن آل وحدة يبيعها وهذا أمر ال ) أغورات ١٠.٨(شيقل  ٠.١٠٨سوف يحقق خسائر بمعدل 
شيقل  ٠.٥رفع السعر بمقدار  إلىبه المنتج وال يمكن االستمرار معه، لذا سوف يلجأ المنتج يقبل 

 ١٠ل بعد إلغاء وحدة ا اإلسرائيليألنها الوحدة الوحيدة المتوفرة من عملة الشيقل ) أغورة ٥٠( 
 ذلك سوف يحقق المنتج إلىوباإلضافة  ،المستهلك إلىبحيث ينقل عبء زيادة التكاليف  أغورات
فهو ، وهذه زيادة غير عادلة ومجحفة بحق المستهلك، إضافية على حساب المستهلك ًاأرباح

 إلىتتحول  Xعن آل وحدة يشتريها من السلعة  شيقًال ٠.١٩٢يتحمل زيادة إضافية مقدارها 
  .أرباح إضافية للمنتج



 ٢٢٧٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماياد التما

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لعة يتم ال قيمة لها وهذا صحيح لو أن الس) أغورة ١٩.٢(شيقل  ٠.١٩٢قد يعتقد البعض أن 
وعندما تكون السلعة  ،ها مرة آل سنة أو آل شهر، لكن عندما تكون مستويات الدخل متدنيةؤشرا

فلو أن ، لنا أن نستنتج األهمية النسبية ،أساسية وتكون عملية الشراء متكررة بشكل يومي
فإن خسارته سوف  ًايوم ٣٦٥وعلى مدار  Xالمستهلك يشتري آل يوم وحدتين من السلعة 

فكم سوف ، هذا بالنسبة لمستهلك واحد ولسلعة أساسية واحدة، شيقل سنويًا ١٤٠.١٦ تساوي
تكون الخسارة بالنسبة لمجموع المستهلكين والذين يستهلكون سلع وخدمات آثيرة نسبيًا وبشكل 

توفيرها على  وهذه المبالغ يمكنماليين الشواقل سنويًا،  إلىيومي، بالتأآيد سوف تصل الخسارة 
ينعكس تتيح له إمكانية شراء سلع أخرى واالستفادة من خدمات إضافية، مما  بحيث المستهلك

حيث يستطيعون تعظيم منفعتهم من دخلهم النقدي وبنفس الوقت  يجابي،على المستهلكين بشكل إ
يجابي على االقتصاد آكل، بدًال ينعكس بشكل إ سوف يزيد الطلب على سلع أخرى، وهذا سوف

  .ضافية في البنوك ليتم استثمارها في الخارجمن تكدس األرباح اإل

 شيقل ٣.٥ليصبح السعر ) أغورة ٥٠(شيقل  ٠.٥زيادة سعر السلعة بمعدل 
نفس قيمة الزيادة التي حصلت بتكاليف لمنتج بتحميل المستهلك من األجدر ومن العدل أن يقوم ا

وهذا ما قمنا به في  ،تاجإنتاج السلعة مع إضافة هامش ربح على الزيادة اإلضافية بتكاليف اإلن
الزيادة الفعلية في % ١٠% = ١١ن النسبة النهائية للزيادة في التكاليف إحيث ، مثالنا هذا
نه وبسبب غياب النقود المعدنية من الفئات كاليف اإلضافية، إال أعائد على الت% ١+ التكاليف 

 ٥٠(شيقل  ٠.٥ة بمعدل الصغيرة يجد المنتج نفسه أمام خيار وحيد وهو أن يرفع  سعر السلع
  . التي تم قضمها أغورات ١٠ألنها الفئة الوحيدة المتاحة للتداول بعد وحدة ال ) أغورة

 .السيناريو الثاني - الثانية لة الحا): ٣(جدول 

الكمية الرقم
اجمالي  سعر البيع المستهلكة

اجمالي  التكلفة  االيرادات
 التكاليف

صافي 
 الربح

  ٠ ٠ ٣.١٠٨ ٠ ٣.٥ ٠ 
٣٩.٢ ٣١٠.٨ ٣.١٠٨ ٣٥٠ ٣.٥ ١٠٠ ١ 
٧٨.٤ ٦٢١.٦ ٣.١٠٨ ٧٠٠ ٣.٥ ٢٠٠ ٢ 
١١٧.٦ ٩٣٢.٤ ٣.١٠٨ ١٠٥٠ ٣.٥ ٣٠٠ ٣ 
١٥٦.٨ ١٢٤٣ ٣.١٠٨ ١٤٠٠ ٣.٥ ٤٠٠ ٤ 
١٩٦ ١٥٥٤ ٣.١٠٨ ١٧٥٠ ٣.٥ ٥٠٠ ٥ 
٢٣٥.٢ ١٨٦٥ ٣.١٠٨ ٢١٠٠ ٣.٥ ٦٠٠ ٦ 
٢٧٤.٤ ٢١٧٦ ٣.١٠٨ ٢٤٥٠ ٣.٥ ٧٠٠ ٧ 
٣١٣.٣ ٢٤٨٦ ٣.١٠٨ ٢٨٠٠ ٣.٥ ٨٠٠ ٨ 
٣٥٢.٨ ٢٧٩٧ ٣.١٠٨ ٣١٥٠ ٣.٥ ٩٠٠ ٩ 
٣٩٢ ٣١٠٨ ٣.١٠٨ ٣٥٠٠ ٣.٥ ١٠٠٠ ١٠ 



 ......"أغورات من  ١٠ النتائج المترتبة على عدم تداول فئة ال"ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  
  السيناريو الثاني –حالة الثانية ال –الرسم البياني 

  .اني من الحالة الثانيةتحليل نتائج السيناريو الث
أن المنتج في هذه أعاله،  ٣يتضح من الرسم البياني للبيانات الموجودة في الجدول رقم 

التي آان يحققها في البداية قبل زيادة التكاليف، وبناء على األرباح ر من ثآًا أيحقق أرباح الحالة
وهل السعر الجديد للسلعة عادل؟ وماذا  ؟ذلك سوف يستمر باإلنتاج، لكن ماذا حصل للمستهلك

 ؟ هذا ما سوف نحاول اإلجابة عنهادت أم بقيت على ما هي عليه سابقًاهل ازد ؟عن أرباح المنتج
 .زيادة التكاليف – ٢من الحالة  ٣في مناقشة السيناريو رقم 

 لكليةالتسعير العادل للسلعة بحيث يتم زيادة السعر بنفس مقدار الزيادة في التكاليف ا
في هذه الحالة سوف يتم تسعير السلعة بنفس نسبة الزيادة في التكاليف مضافًا لها نسبة 

  .تي سوف يتحملها المنتج نتيجة لزيادة التكاليفإضافية آعائد على التكاليف اإلضافية ال

  .السيناريو الثالث - الة الثانية الح ):٤(جدول 

الكمية  الرقم
اجمالي  سعر البيع المستهلكة

اجمالي  التكلفة  االيرادات
 التكاليف

صافي 
 الربح

  ٠ ٠ ٣.١٠٨ ٠ ٣.٣٠٨  ٠ 
٢٠ ٣١٠.٨ ٣.١٠٨ ٣٣٠.٨ ٣.٣٠٨ ١٠٠ ١ 
٤٠ ٦٢١.٦ ٣.١٠٨ ٦٦١.٦ ٣.٣٠٨ ٢٠٠ ٢ 
٦٠ ٩٣٢.٤ ٣.١٠٨ ٩٩٢.٤ ٣.٣٠٨ ٣٠٠ ٣ 
٨٠ ١٢٤٣ ٣.١٠٨ ١٣٢٣ ٣.٣٠٨ ٤٠٠ ٤ 



 ٢٢٨١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماياد التما

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٤(تابع جدول رقم ... 

الكمية  الرقم
اجمالي  سعر البيع المستهلكة

اجمالي  التكلفة االيرادات
 التكاليف

صافي 
 الربح

١٠٠ ١٥٥٤ ٣.١٠٨ ١٦٥٤ ٣.٣٠٨ ٥٠٠ ٥ 
١٢٠ ١٨٦٥ ٣.١٠٨ ١٩٨٥ ٣.٣٠٨ ٦٠٠ ٦ 
١٤٠ ٢١٧٦ ٣.١٠٨ ٢٣١٦ ٣.٣٠٨ ٧٠٠ ٧ 
١٦٠ ٢٤٨٦ ٣.١٠٨ ٢٦٤٦ ٣.٣٠٨ ٨٠٠ ٨ 
١٨٠ ٢٧٩٧ ٣.١٠٨ ٢٩٧٧ ٣.٣٠٨ ٩٠٠ ٩ 
٢٠٠ ٣١٠٨ ٣.١٠٨ ٣٣٠٨ ٣.٣٠٨ ١٠٠٠ ١٠ 

 
  :السيناريو الثالث  –الحالة الثانية  –الرسم البياني 

  اريو الثالث من  الحالة الثانيةتحليل نتائج السين
السيناريو الثالث  – ٢الحالة رقم  –(أن منحنى تمثيل أرباح المنتج يستنتج من الجدول أعاله 

السعر قبل " ١ينطبق بشكل تام على منحنى تمثيل أرباح المنتج في الحالة رقم ") التسعير العادل"
وتمثل أرباح المنتج في حالة التوازن واتفاق المنتج والمستهلك على سعر ، "زيادة التكاليف

لم تبقى  أن أرباح المنتج إلىمع أهمية اإلشارة  –زيادة التكاليف الجديدة  السلعة السابق لعملية
عائد على التكاليف اإلضافية ضمن % ١حيث تم إضافة نسبة  ،آبرثابتة بل ازدادت بمعدل أ

% ١١في التكاليف  نتيجة لذلك أصبحت النسبة الكلية للزيادةو Xالتكلفة اإلضافية الكلية للسلعة 
السيناريو الثاني  –الحالة الثانية (آما نالحظ أن منحنى تمثيل أرباح المنتج ، -% ١٠وليس فقط 

فوق منحنى تمثيل األرباح في حالة التسعير العادل للسلعة ") أغورة ٥٠زيادة السعر بمعدل "
 حجم الدخل الضائع على المستهلكوتمثل المساحة المحصورة بين المنحنيين ) ٣سيناريو رقم (

، حيث يؤدي هذا الدخل الضائع أغورات ١٠السلعة بعدالة ولعدم تداول ال  نتيجة لعدم تسعير
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ومن ثم زيادة ثروة األغنياء  ،زيادة غير منطقية في األسعار إلىإضافية للمنتج  ًاالذي يمثل أرباح
األغنياء : "مع زيادة شريحة الفقراء الذين ينخفض دخلهم النقدي مما يكرس المفهوم الشائع

  ".لفقراء يزدادون فقرًايزدادون غنى وا

 Xالتضخم اإلضافي في ثمن السلعة 
والذي يفترض  ،مثالنا السابق إلىسوف نعود X لتوضيح التضخم اإلضافي في ثمن السلعة 

عائد على الزيادة اإلضافية في % ١آل سنة مضافًا إليها % ١٠أن تكلفة السلعة تزداد بمعدل 
، وسوف نفترض ثبات باقي العوامل األخرى %١١ليف سبة الزيادة الكلية للتكاالتكاليف لتصبح ن

  .المؤثرة على عملية التسعير

 التكلفةالسنة

 -التسعير 
بدون استخدام 
الفئات النقدية 
 الصغيرة

 - التضخم 
التسعير 
 العادي

التسعير 
 العادل

 - التضخم 
التسعير 
 العادل

التضخم 
اإلضافي في 
 ثمن السلعة

٠.٠٠٠ %٠.٠٠٠ ٣.٠٠ %٠.٠٠٠ ٢.٨٠٠٣.٠٠٠  ١% 
٦.٤٠٠ %١٢.٢٦٧ ٣.٣٨ %١٦.٦٦٧ ٣.١٠٨٣.٥٠٠ ٢% 

 اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠يالحظ من الجدول أعاله أن عدم استخدام فئة ال 
وفي حالة التسعير العادل للسلعة فإن ، %١٦.٦٦٧تضخم باألسعار بنسبة  إلىفي التسعير يؤدي 

آان  ًاإضافي ًاتضخم% ٦.٤لحالتين يساوي ، والفرق في التضخم ل%١٠.٢٦٧نسبة التضخم 
باإلمكان تجنبه إذا ما تم التسعير بطريقة عادلة للسلعة باستخدام الفئات النقدية الصغيرة مثل 

  .أغورات ١٠وحدة ال 

 
  .Xالرسم البياني لتوضيح التضخم والتضخم اإلضافي في ثمن السلعة 
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  الفرضية الثانية

إحداث خلل في وظيفة  إلىأدى  أغورات ١٠دة ال عدم تداول النقود المعدنية من وح
 .النقود آوسيلة لتقييم السلع والخدمات

إن من وظائف النقود األساسية أنها وسيلة أو معيار لقياس القيمة وتقييم السلع والخدمات من 
ويجب أن تكون النقود مرآة تعكس القيم ، أجل تسهيل عملية التبادل بين الناس في المجتمع 

أجزاء، إال أن  إلىوهذا المقياس يتسم بعدة خصائص منها أن تكون النقود قابلة للتقسيم  بعدالة،
إحداث خلل في هذا المقياس ليصبح غير قادر على  إلىاالستغناء عن جزء من المقياس يؤدي 

، مما يجعل النقود أداة ًاوتقديري ًاقياس القيم بشكل دقيق وموضوعي وإنما يصبح القياس تقريبي
 إلىالذي يقسم  اإلسرائيليقيقة وغير مالئمة لقياس السلع وتقييمها، فبالنسبة لعملة الشيقل غير د
يجعل عملية القياس محصورة بالوحدة  أغورات ١٠فإن االستغناء عن وحدة ال  أغورة ١٠٠

إحداث خلل  إلىوهذا يؤدي ) أغورة ١٠٠(أو الشيقل ) أغورة ٥٠(شيقل  ٠.٥التي تليها وهي ال 
يث إذا ما تم تسعير سلعة ، ويفقدها المصداقية والموضوعية بحآأداة للقياس النقود في وظيفة
ألنها الوحدة الوحيدة  أغورة ٥٠سوف يرفع سعرها ليقترب من ال  أغورة ٥٠قل من بمقدار أ

بحيث تصبح العملة من فئة  ،مستويات تضخم أعلى إلىيؤدي وهذا س ،المتاحة للتداول بين الناس
ًال عن الشيقل مما سوف يكون له األثر الكبير في تقليل الدخل الحقيقي وزيادة شيقل بدي ٥ال 

 .التضخم

  الفرضية الثالثة

إضعاف  إلىفي الضفة الغربية يؤدي  أغورات ١٠عدم تداول النقود المعدنية من وحدة ال 
 .اإلسرائيليقدرة المنتج الوطني على المنافسة مع المنتج 

في مناطق الضفة الغربية  أغورات ١٠ية الصغيرة مثل ال إن عدم تداول الوحدات النقد
آبر في تسعير مرونة وحرية أ اإلسرائيليوتداولها فقط في إسرائيل، سوف يعطي المنتج 

المنتجات مما يمكنه من ترويج منتجاته في مناطق الضفة الغربية وبيعها بأسعار منافسة، بحيث 
باع في مناطق الضفة الغربية عن طريق زيادة يستطيع تعويض االنخفاض في سعر السلع التي ت

األسعار في إسرائيل وبشكل ال يؤثر على مبيعاته في إسرائيل، وإغراق األسواق الفلسطينية 
 إلىبينما المنتج الفلسطيني سوف يبقى مقيدًا وقد يضطر في بعض األحيان  ،ةاإلسرائيليبالسلع 

لسوق ولمزيد من اإليضاح سوف نقدم لكم المثال جل البقاء في اتحقيق خسائر أو أرباح قليلة من أ
 :التالي

  مثال توضيحي

سوف نقوم في هذا المثال بإيضاح آيفية تنفيذ سياسة التمييز السعري واإلغراق من المنتج 
  :بالمقارنة مع المنتج الفلسطيني، ولتحقيق هذه الغاية سوف نفترض األمور التالية اإلسرائيلي
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، بينما هي غير متداولة  حة لالستخدام والتداول في إسرائيلمتا أغورات ١٠أن وحدة ال  .١
  .في الضفة الغربية

 .شيقل ٢سعر السلعة في الضفة الغربية  .٢

 ًاوعند هذه التكلفة يحقق المنتج الفلسطيني ربح أغورة ١.٨٥تكلفة المنتج الفلسطيني تساوي  .٣
 .اإلسرائيليللمنتج  عن آل وحدة يبيعها وهي نفس التكلفة) أغورة ١٥(شيقل  ٠.١٥ مقداره

مع % ٨والفلسطيني بمعدل  اإلسرائيليارتفعت تكلفة المواد األولية عالميًا بالنسبة للمنتج  .٤
 .افتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة 

  نتائج الحالة األولى
  .يحققان نفس مقدار الربح اإلسرائيلين آل من المنتج الفلسطيني وفي هذه الحالة فإ

 زيادة تكاليف اإلنتاجقبل : الحالة األولى
 شيقل -السعر  اإلسرائيليالنتيجة لكل من المنتج الفلسطيني و 

 ٢.٠٠ السعر
 ١.٨٥ التكلفة
 ٠.١٥ الخسارة -الربح 

  نتائج الحالة الثانية

 بعد زيادة تكاليف اإلنتاج وذلك بالنسبة للمنتج الفلسطيني: الحالة الثانية
 ٢.٠٠٠ السعر
 ١.٨٥٠ التكلفة
 ٠.١٤٨ %٨ة في التكاليف الزياد

 ١.٩٩٨ التكلفة النهائية
 ٠.٠٠٢ الخسارة - الربح 

بشكل آبير وهو بحاجة لرفع األسعار  لقد انخفضت أرباح المنتج الفلسطيني في هذه الحالة
شيقل، إال  ٢.١٤٨أي يجب أن يبيع السلعة بسعر ، بمقدار يعادل الزيادة في تكلفة المواد األولية

 ٠.٥أي خيار سوى زيادة السعر بمقدار الفلسطيني لن يترك للمنتج غوراتأن غياب وحدة األ
المنتج  ، بينما يستطيع)أغورة ٣٥(شيقل  ٠.٣٥٢أي بزيادة إضافية مقدارها ) أغورة ٥٠(شيقل 

شيقل، ويستطيع رفع السعر بمقدار  ٢البيع في الضفة الغربية بنفس السعر القديم وهو  اإلسرائيلي
له الزيادة في تكلفة إنتاج  ًاالمواد األولية للسلع التي يبيعها داخل إسرائيل مضافالزيادة في تكلفة 

 يتالءم، وهكذا تكون زيادة سعر السلعة في إسرائيل بشكل لع التي يبيعها في الضفة الغربيةالس
ن باإلمكان تسعير السلعة بمرونة سيكوومتداولة في إسرائيل  غوراتاألفمع سياسة اإلغراق 

 .رنة مع الضفة الغربيةآبر مقاأ
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  الفرضية الرابعة
يضيع على المستهلك فرصة تعظيم  أغورات ١٠عدم تداول النقود المعدنية من وحدة ال 

 .منفعته من دخله النقدي
 أغورات ١٠التي تبين أن عدم تداول وحدة ال نتائج تحليل الفرضية األولى  إلىبالعودة 

قي للمستهلك، حيث الحظنا أن التسعير غير العادل يسهم في زيادة التضخم وتقليل الدخل الحقي
وهذا التحليل لسلعة ، سنويًا بشكل غير مبرر شيقًال ١٤٠.١٦يضيع على المستهلك  Xللسلعة 

فماذا لو تم قياس التضخم اإلضافي بالنسبة لكل السلع التي يشتريها  ،واحدة ولمستهلك واحد
شيقل سنويًا خسارة ضائعة  ٧٠٠ يقل عن ما ال إلىالمستهلك بشكل يومي، سوف تصل الخسارة 

على المستهلك، فلو أمكن توفيرها سوف تمكن المستهلك من شراء سلع أخرى أو آميات إضافية 
  .بحيث يعظم منفعته من دخله النقدي

الذين يتراوح شيقل سنويًا هو مهم بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين  ٧٠٠إن مبلغ   
وهم الفئة األآثر تضررًا وبشكل مباشر من  ،شيقل ١٧٠٠ إلىشيقل  ٨٠٠دخلهم الشهري من ال 

حالة  ٥٢,٠٠٠ن هناك وبحسب وزارة الشؤون االجتماعية فإالتضخم اإلضافي في األسعار، 
) األسر واألفراد الفقراء والفئات المهمشة مثل األطفال والنساء في خطر وآبار السن : الحالة(

  ! . )١(شهرأ ٣شيكل تصرف مرة آل  ١٠٠٠يقدم لهم مساعدة نقدية قيمتها 
ن على السلع األساسية ووإذا ما تم قياس الخسارة بالنسبة لمجموع ما ينفقه المستهلك لكلذ  

أن  إلىماليين الشواقل سنويًا،  وتجدر اإلشارة  إلىوالخدمات سوف تصل خسائر المستهلكين 
د بزيادة الطلب على سلع وخدمات ينعكس على االقتصاسمقدار النقد الذي سوف يوفره المستهلك 

مما يعود بالفائدة على المستهلك بحيث يزيد منفعته من دخله النقدي وعلى ، استهالآية أخرى
األمام، بدًال من  إلىالمنتج الذي سوف يزيد الطلب على منتجاته ومن ثم دفع عجلة االقتصاد 

 .تكدس األموال في يد فئة قليلة من أفراد المجتمع
  

  التوصياتالنتائج و

  النتائج: أوال
سوف يجعل من النقود  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠إن عدم تداول وحدة ال  .١

  .غير مالئم وغير عادل لتقييم السلع والخدمات ًامقياس
زيادة غير  إلىيؤدي  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠إن عدم تداول وحدة ال  .٢

األساسية ومن ثم زيادة التضخم بنسب أآبر من النسبة مبررة في أسعار السلع والخدمات 
 .الحقيقية

إضعاف قدرة  إلىيؤدي  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠إن عدم تداول وحدة ال  .٣
المنتج الفلسطيني مقيد بعملية فالُمنِتج الفلسطيني على المنافسة واالستمرار والصمود، 

                                                 
  ، )SHC(وزراة الشؤون االجتماعية ، برنامج الحاالت الصعبة   )١(

http://www.mosa.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=73 
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على العكس ) أغورة ١٠٠(أو الشيقل ) أغورة ٥٠(التسعير إما باستخدام فئة النصف شيقل 
آبر للتسعير باستخدام آافة فئات العملة والذي يتوفر لديه مرونة أ اإلسرائيليمن المنتج 

 . اإلسرائيليالنقدية السائدة وهي الشيقل 
يضيع على المستهلك  اإلسرائيليمن عملة الشيقل  أغورات ١٠إن عدم تداول وحدة ال  .٤

 .من دخله النقدي فرصة تعظيم منفعته
 
  التوصيات: ثانيا

من  أغورات ١٠بناء على ما سبق من نتائج نستخلص أهمية إعادة إقرار تداول فئة ال 
لما فيها من منافع للمستهلكين وللمنتجين، أو أن يتم زيادة الحد األدنى  اإلسرائيليعملة الشيقل 

 ٥٠بحيث تحل وحدة ال  أغورات ١٠همية النسبية لوحدة ال لألجور والرواتب بمعدل يلغي األ
  .شيقل مكان الشيقل ٥بدًال منها وتحل فئة ال  أغورة
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