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الحالة العامة لالقتصاد الفلسطیني
اقتصاد صغیر ومعزول الى حد كبیر ومجزأ.
عمل في بیئة سیاسیة غیر مستقرة ویعاني من القیود االسرائیلیةی.
علیھ االنقسام المؤسف والحصار االسرائیلي لقطاع غزة والعدوانات المتكررة

.افقدت االقتصاد الوطني میزة التكامل، وجعلھ یعمل بنصف طاقتھ
المیةاقتصاد ھش ومنكشف على الصدمات الخارجیة والتطورات في االسواق الع.
نوات عمر النمو فیھ یتسم بالتذبذب الحاد وغیر المستدام والتواضع في معظم س

برة من السلطة، والمصدر الرئیس لھذا النمو ھو االنفاق العام الممًول بنسبة معت
.المساعدات الخارجیة

نمو االقتصاد اعمى وغیر شمولي، ولم یخلق فرص عمل كافیة مستدامة.



الخاص وفي ظل محدودیة فرص النمو اإلضافیة في القطاع العام، یبقى القطاع
دعم ھو الالعب األساسي في إعادة التوازن لالقتصاد وتقلیص اعتماده على ال
الخارجي وتوفیر فرص عمل مستدامة لمواجھة تحدي البطالة المتعاظم 

.وخصوصا في اوساط الشباب
 من صافي فرص 65، وفرت الشركات الخاصة ما معدلھ 2006فمنذ عام ٪

العمل المتاحة، وال زال القطاع الخاص یسجل قصص نجاح استثماریة رغم
.الصعاب وظروف العمل المعقدة

لفلسطینيحدث تحول بارز غیر ایجابي في الفترة الماضیة على ھیكل االقتصاد ا :
ة ھیمنة قطاعات الخدمات والتجارة على حساب القطاعات االنتاجیة التقلیدی

).  الزراعة والصناعة والسیاحة(



الدور والمعیقات  : القطاعات االنتاجیة
مساھمة متراجعة لھذه القطاعات في الناتج المحلي وفي التشغیل:
على التوالي% 8و % 4: الزراعة.
على التوالي% 14و % 13.5: الصناعة.
على التوالي% 2و% 1: السیاحة.
 في احسن % 30(حصة المنتجات الزراعیة والصناعیة في السوق المحلي ال زالت متدنیة

.، ھذا یفسر العجز التجاري السلعي المتفاقم ومعظمھ مع اسرائیل)االحوال
 ام االدویة، الرخ(القدرة التصدیریة ال زالت محدودة بالرغم من تحسنھا في بعض القطاعات

ور والحجر، الصناعات الغذائیة، المحاصیل الزراعیة ذات القیمة المضافة العالیة مثل التم
)واالعشاب الطبیة، والبرمجیات وانظمة المعلومات



ابرز المعیقات التي تواجھ تطور ھذه القطاعات  :
 االرض والمیاه(محدودیة الموارد الطبیعیة.(
 ر فعالة بعدنماذج المدن الصناعیة غیر مكتملة وغی(عدم جاھزیة البنیة التحتیة وارتفاع تكالیفھا.(
ضعف الحوافز الضریبیة والتصدیریة والمساعدات الفنیة  .
محدودیة فرص التمویل بشروط میسرة.
منافسة شرسة وغیر عادلة من المنتجات المستوردة من اسرائیل ومن خارجھا.
تدني مستوى التنافسیة في االسواق المحلیة والخارجیة:
ارتفاع تكالیف االنتاج والتشغیل وبالذات خدمات الكھرباء والماء واالتصاالت.
فجوة معرفیة وتقنیة في االنتاج والتشغیل.
تدني مستوى االنتاجیة على مستوى العمل وراس المال.
غیاب سالسل التوزیع والتسویق القطاعیة الممأسسة والمنظمة.
مصانع في قطاع غزة تحدیداً، ھناك تآكل وتقادم في القاعدة االنتاجیة لمعظم ان لم یكن لكل ال

.والمشاغل والمزارع



المزایا والفرص 
تكتسب ھذه القطاعات اھمیة خاصة في الحالة الفلسطینیة لكونھا:
 ماھرة وغیر ماھرة(ذات كثافة عمل عالیة.(
محفزة لالبتكار والحداثة التقنیة وتوطین المعرفة.
تعید التوازن للتجارة الخارجیة وتحد من حالة االنكشاف االقتصادي.
لمقاصةزیادة الجبایة المحلیة وتخفیض ایرادات ا-تعید التوازن للمالیة العامة.
تجمع بین : عیةتردم الفجوات التنمویة بین المناطق الجغرافیة وبین الفئات المجتم

.التمكین االقتصادي والعدالة
مما یوفر المشاریع الزراعیة تنفرد بكونھا ذات طابع اسري، تنشط فیھا النساء

.دخل اضافي لالسرة



باقل من تُشیر العدید من الدراسات والتقاریر الى ان ھذه القطاعات ال زالت تعمل
.  طاقتھا االنتاجیة

لنمو ھناك فرص واعدة وغیر مستغلة كبیرة في ھذه القطاعات، یمكنھا ان تدعم ا
ة وغي االقتصادي المستدام الذي یخلق عشرات االالف من الفرص للعمالة الماھر

.الماھرة
ق القطاعات االنتاجیة الواعدة موجودة في مجال االنتاج والتصنیع والتسوی

یادة الزراعي، والصناعات التحویلیة والتقلیدیة، وتكنولوجیا المعلومات ور
.االعمال الرقمیة، والسیاحة الدینیة والترفیھیة

 ر قطاع رسمي وغی(ومن ھذه المشاریع ما ھو كبیر ومنھا ما ھو صغیر ومتوسط
).رسمي



السیاسات والتدخالت المطلوبة
على المستوى العام: اوالً 
لقطاعات تسریع دفع الردیات او االرجاعات الضریبیة للمستثمرین في ا

.االنتاجیة
ي ایجاد برامج تمویلیة طویلة المدى وبشروط میسرة لالستثمارات ف

.القطاعات االنتاجیة بصیغة الصندوق الدوار
 عام فقط 25الغاء القید القائم في قانون االوقاف بخصوص تأجیر االراضي لمد

.ومن ثم تعود الملكیة لالوقاف



 ً على مستوى القطاع الزراعي: ثانیا
 والتي 2016-2011وقف مالحقات تحصیل ضریبة الدخل عن الفترة

التي اخضعت الدخل 2011سبقت الغاء المادة في قانون ضریبة الدخل 
.الزراعي للضریبة

صنیف والتعبئة تنظیم السوق  وتطویر البنى التحتیة الضروریة لتوفیر خدمات الت
وق المحلي، والتغلیف والتخزین لزیادة فعالیة توزیع المحاصیل الزراعیة في الس

لغرض وتطویر االنظمة والتعلیمات بشأن ادارة سوق الجملة وتسجیل الصفقات
.جمع المعلومات وحمایة حقوق جمیع االطراف في سوق الجملة ومنع االحتكار

ل احكام الرقابة على اسعار وجودة المنتجات الزراعیة المستوردة من اسرائی
رھا باسعار بھدف حمایة المنتجین الفلسطینیین من المنافسة غیر العادلة وتوفی

.عادلة للمستھلكین



 اقرار قانون التعاون الزراعي الستغالل ھذا النمط من االنتاج
ي والتسویق الذي اثبت جدارة في مواجھة االزمات االقتصادیة وف

.معالجة ظاھرة تفتیت الملكیة
تفعیل مؤسستي التأمین الزراعي واالقراض الزراعي.
 العمل على حل مشكلة نقص میاه الري في مناطق اریحا واالغوار من خالل

السماح باالستفادة من محطات معالجة المیاه العادمة والسماح بحفر اآلبار 
.االرتوازیة

زیادة مساحة االراضي القابلة للزراعة، من خالل اعفاء االراضي المزروعة من
.ضریبة االمالك



یة في المواظبة على اعداد خطط سنویة تأشیریة لضمان توزیع المنتجات الزراع
حسین الرزنامة الزراعیة لمساعدة المنتجین على تجنب مخاطر فائض العرض وت

الدخل مستوى الدخل، وذلك من خالل تشجیع االستثمارات الزراعیة الحالل
.الواردات الغذائیة واالستھالكیة من مصادر خارجیة

ك من تطویر الخبرات والمعارف الزراعیة واالطر التنظیمیة والتسویقیة، وذل
مھني خالل تفعیل المجالس الزراعیة مثل مجلس الزیتون وانشاء مراكز تدریب

.التعلیمیةزراعي للشباب وتطویر الشراكات البحثیة مع المؤسسات 
 طریة بحمایة وتربیة الثروة الحیوانیة، من خالل تطویر الخدمات البیاالھتمام

.واالستثمار في مزارع االسماك في قطاع غزة
نیة انشاء مناطق مخصصة لتربیة الثرو الحیوانیة بعیدا عن المناطق السك

.وتجھیزھا بكافة المرافق الخدمیة



 ً على مستوى القطاع الصناعي: ثالثا
ھیكلة الصناعات الواعدة ذات القیمة المضافة العالیة والقادرة على اعادة ) 1

:المنافسة في االسواق المحلیة والدولیة، وذلك من خالل
ن في مختلف توسیع برنامج التحدیث الصناعي كمیا لیشمل عدد اكبر من المنتفعی

.یةتصنیع منتجات ذات القیمة المضافة العالالقطاعات، ونوعیاً لیتضمن 
 تكثیف نمط العناقید الصناعیة الموزعة ً .مناطقیا
رفع انتاجیة الصناعات الوطنیة، وذلك من خالل منحھا اسعار تشجیعیة ) 2

ت للكھرباء والمیاه، وایجاد برامج تمویل میسر لدعم استیراد للمعدات واالال
.التصنیعیة



الصناعات الناشئة القادرة على احالل الواردات، وذلك من خالل حمایة ) 3
:التدخالت التالیة

 تاج المحلیةالمستخدمة بكثافة لمدخالت االنوتلك منح حوافز ضریبیة للصناعات.
حمي تعدیالت قانونیة انتقائیة ولفترة محددة في جدول التعرفة الجمركیة ت

.العادلةالصناعات الواعدة من المنافسة غیر 
وني الصناعة تطویر البیئة التشریعیة للصناعة الفلسطینیة، من خالل اقرار قان) 4

.واالتحادات الصناعیة
ي لبسمح بان تؤول الملكیة للمستأجر ف1998تعدیل قانون المدن الصناعیة لعام ) 5

.نھایة عقد االستئجار ولیسمح بتوفیر خدمة النافذة الموحدة للترخیص
6



3في الضفة و3( مناطق صناعیة كبیرة 6تكثیف عملیات تطویر ) 6
لتخفیف  االكتظاظ في المناطق الصناعیة القائمة ) في  غزة

یھا والمالصقة لالحیاء السكنیة في المدن، وتوفي كافة الخدمات ف
.باسعار تشجیعیة

.تنفیذ نظام النافذة االستثماریة الموحدة للتراخیص) 7
في     ربط الشركات العاملة في ھذه المناطق بالنظام الجمركي المحوسب) 8

.  وزارة المالیة



 ً على مستوى القطاع السیاحي: رابعا
سلسلة قدرات الناشطین في القطاع السیاحي على توسیع سیطرتھم علزیادة ) 1

:القیمة بشكل مستدام،وذلك من خالل
تطویر رزم سیاحیة متكاملة تشمل مدن القدس وبیت لحم واریحا والخلیل ،

.وربطھا مع رزم سیاحیة اردنیة ومصریة حیث امكن
یم اطالق مبادرات وبرامج سیاحیة لجذب فلسطینیي الداخل والشتات وتنظ

.مھرجانات خالل االجازة الصیفیة لجذبھم للمدن الفلسطینیة
 سفاراتالترویج السیاحة الدینیة والثقافیة الفلسطینیة في الخارج من خالل.
شري المدرب تفعیل مجلس السیاحة الفلسطیني كمؤسسة خاصة ورفده بالكادر الب) 2

ق لتمكینھ من لعب دور الجھة الرقابیة على جودة الخدمات وتصنیف المراف
.السیاحیة وفق المعاییر الدولیة



خرائط سیاحیة تعلیم المھارات السیاحیة وتنمیة الثقافة السیاحیة، وتوفیرتطویر ) 3
.التراخیصمنح مجانیة ومراقبة جودة الخدمات السیاحیة ومراعاة التنوع عند 
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