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فلسطيـــــــن جاهـــزة لغد مشرق واستثمار واعد

فلســطين مهــد الديانــات والحضــارات، أرض الفــرص والتحديــات، فالتاريــخ الزاخــر فــي هــذه 
المنطقــة يجعلهــا قبلــة الســياحة الدينيــة والتاريخيــة للمســيحيين والمســلمين. أرض ميــاد 
المســيح عليــه الســام ومعــراج محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. فهنــا أقــدم وأخفــض مدينــة 

فــي العالــم فــي فلســطين فــي أريحــا فــي البحــر الميــت.

ــي، الطقــس المعتــدل والفصــول  ــة للشــعب الفلسطينيـ ــة والتاريخي ــة التقليدي الزراعــة المهن
األربعــة المتعاقبــة بشــكل واضــح، الزراعــة المرويــة فــي مناطــق األغــوار وطوبــاس وجنيــن 
وغــزة وغيرهــا، والزراعــة البعليــة فــي مناطــق الخليــل ونابلــس وســلفيت. ناهيــك عــن شــجرة 
ــارك المنتشــرة فــي مختلــف المناطــق ويصــل عمــر االالف مــن هــذه  ــون وزيتونهــا المب الزيت
األشــجار الى مئات الســنين. الشــمس الســاطعة فأكثر من 310 يوم مشــمس في فلســطين 
بطقســها الخــاب الجميــل تجعلــه مجــال خصــب لاســتثمار فــي مجــال الطاقــة الشمســية 

النظيفــة.

الصناعــة، العديــد مــن الصناعــات الحديثــة والقديمــة تشــتهر فــي فلســطين ابتــداء مــن صناعــة 
الصابــون  واألثــاث فــي نابلــس مــرورا إلــى صناعــة الحجــر والرخــام وكذلــك صناعــة الزجــاج 
والمنســوجات فــي الخليــل، حيــث تمتلــك فلســطين األيــدي العاملــة الماهــرة فــي التصنيــع، 

وأعلــى نســبة خريجــي جامعــات فــي المنطقــة.

الميــزة الفريــدة فــي فلســطين أنهــا تربــط بيــن الماضــي العريــق والمســتقبل الواعــد، فالعديــد 
مــن الشــركات التــي تعمــل فــي تكنولوجيــا المعلومــات محليــا ولهــا القــدرات واالمكانيــات 
ــا علــى  ــا نؤمــن أنن ــة. حيــث أنن ــاء قاعــدة تكنولوجيــة قوي للتوســع، وتســعى الحكومــة إلــى بن
أعتــاب الثــورة الصناعيــة الرابعــة وأن المســتقبل لاســتثمار فــي مجــال البرمجيــات الذكيــة 
وتطبيقاتهــا فــي المجتماعــات الحضريــة. فأطلقــت الحكومــة برنامــج واعــد فــي تدريــب االف 
الشــباب الفلســطينيين علــى الترميــز )الكودينــج( والبرامــج الذكيــة المختلفــة بشــكل احترافــي، 
وبذلــك تتوفــر العقــول واأليــدي العاملــة الماهــرة فــي صناعيــة البرمجيــات. ولهــذا ندعــوا 
الشــركات العالميــة فــي مجــال البرمجيــات أن تســتثمر هنــا، حيــث األيــدي العاملــة المدربــة 

وذات االنتاجيــة العاليــة المنافســة فــي هــذا المجــال.

ولذلــك كلــه أطلقــت الحكومــة خطــة التنميــة بالعناقيــد التــي ترتكــز علــى تنميــة الميــزة النســبية 
التنافســية فــي المناطــق الجغرافيــة الفلســطينية المختلفــة، لتركــز بشــكل مكثــف علــى هــذه 
القطاعــات فتوفــر البنيــة التحتيــة الازمــة لهــا وتعطــي الحافــز األكبــر لاســتثمار بهــا، وبالتالــي 
أطلقــت العنقــود الزراعــي فــي كل مــن قلقيليــة وطولكرم وجنين واألغــوار، والعنقود الصناعي 
فــي كل مــن نابلــس والخليــل والعنقــود الســياحي في بيت لحــم، وعنقود العاصمة في القدس 
والعنقــود االداري فــي رام اللــه باالضافــة الــى العنقــود التكنولوجــي، والعنقــود البحــري فــي 
غــزة، مــن أجــل خلــق تنميــة متوازنــة وخلــق مناطــق اختصــاص اقتصــادي يكمــل بعضهــا البعــض.
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واعــدة  فــرص  فهنــاك  والتحديــات،  الفــرص  أرض  فلســطين  تعتبــر  كلــه  ذلــك  أجــل  ومــن 
لاســتثمار فــي مجــاالت عديــدة. فمــن هنــا أرحــب بكــم لاســتثمار فــي فلســطين وأدعوكــم 
ــوا جــزءا مــن الحضــارة العريقــة  الــى اكتشــاف تلــك الفــرص واالســتثمار بهــا. وأدعوكــم لتكون

والفــرص الواعــدة وصناعــة الغــد المشــرق لكــم ولفلســطين.

د. محمد اشتيه

رئيس الوزراء
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إلتــزام رســمي لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وتشــجيع االســتثمار فــي 
فلســـــــــــطين

القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية االقتصادية

وســيتم العمــل علــى جــذب وتشــجيع االســتثمارات المحلية 
ــى قطــاع  ــز عل ــاء مقومــات االقتصــاد بالتركي ــة لبن واألجنبي
اإلنشــاءات، والســياحة، والزراعــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات، والطاقــة، وتطويــر الصــادرات وتوســيع نطــاق 
البنيــة  مشاريــــــــع  وتنفيــذ  وتصميــم  العالميــة،  التجــارة 
الدعــم  وتقديــم  لاقتصــاد،  الازمــة  الوطنيــة  التحتيــة 
الصغــر  متناهيــة  المنشــآت  وتنميــة  الناشــئة  للشــركات 
الصناعــات  وتشــجيع  ودعــم  والمتوســطة،  والصغيــرة 
الرقميــة والتقنيــة وتعزيــز المحتــوى الرقمــي، وتوفيــر بيئــة 
األعمــال،  لقطــاع  مســاندة  إداريــة  وإجــراءات  تشــريعية 
وتوفيــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وتحريــر قطــاع 
وتعزيــز  والقرصنــة  الهيمنــة  مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الوطنــي  المنتــج  علــى دعــم  والتركيــز  الســيبراني،  األمــن 
وحمايتــه وزيــادة قدرتــه التنافســية وحصتــه فــي الســوق 
المحلــي، وإعــادة بنــاء القطاعــات اإلنتاجيــة مــن أجــل تعزيــز 

الفلســطينية.  الصناعــة 

االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني 
)2017-2022(

وزير االقتصاد الوطني
ورئيس مجلس إدارة هيئة 
تشجيع االستثمار والمدن 

الصناعية 

أ. خالد العسيلي 
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نبــذة عامة

الطريــق  أيديكــم خارطــة  بيــن  أن تضــع  الصناعيــة  تفخــر هيئــة تشــجيع االســتثمار والمــدن 
لاســتثمار فــي فلســطين للعــام 2021، والتــي توفــر نظــرة عامــة عــن فلســطين عمومــًا، وعــن 
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي لاســتثمار فيهــا، وقطاعاتهــا االقتصاديــة وفــرص االســتثمار 
المحليــة واألجنبيــة،  نجــاح االســتثمارات  فيهــا، والحوافــز والضمانــات المقدمــة، وقصــص 
مســتهدفة بذلــك المســتثمرين المحتمليــن الذيــن ليــس لديهــم المعلومــات الكافيــة عــن 
فلســطين عمومــًا وعــن بيئتهــا االقتصاديــة واالســتثمارية، والمســتثمرين الحالييــن الذيــن 

يمتلكــون اســتثمارات ويرغبــون فــي توســيع أعمالهــم واســتثماراتهم فــي فلســطين. 

تتمتــع فلســطين بعــدد مــن المميــزات التــي تجعلهــا وجهــة لاســتثمارات المحليــة واألجنبيــة 
علــى حــد ســواء، وقــد بلغــت إجمالــي االســتثمارات فيهــا حوالــي 8.5 مليــار دوالر أمريكــي، 2.6 
مليــار دوالر أمريكــي مــن إجمالــي االســتثمارات هــي اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة وحوالــي 5.5 

مليــار دوالر أمريكــي هــي اســتثمارات محليــة. 

لــكل  للمعلومــات  موثــوق  ومصــدر  شــمواًل،  األكثــر  هــو  المنشــور  هــذا  يكــون  أن  نأمــل 
المســتثمرين والعامليــن فــي بيئــة األعمــال. لمزيــد مــن المعلومــات يمكنكــم اإلطــاع علــى 
دليــل اإلســتثمار فــي فلســطين، وغيرهــا مــن المنشــورات التــي تصدرهــا الهيئــة أو التواصــل 

معنــا عبــر قنــوات االتصــال الخاصــة بنــا. 
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خارطة الطريق لالستثمار في فلسطين

تبّنــت الحكومــة الفلســطينية منهجيــة التنميــة بالعناقيــد لتطبيــق مفهــوم التنميــة علــى 
المســتوى المحلــي، وأولــت أهميــة بالغــة إلشــراك كافــة الشــركاء مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص بمختلــف المســتويات اإلداريــة والسياســاتية، يكمــن الهــدف الرئيســي مــن تطبيــق 
هــذه المنهجيــة تمكيــن األدوات والمحفــّزات الرئيســية لتطويــر الميزة التنافســية للمحافظات 
الرئيســية التــي خصتهــا المنهجيــة، وقــد تــم إعــداد وثيقــة اتفــق عليهــا كافــة الشــركاء بقيــادة 
الــوزارات ذات العاقــة وبإشــراف مباشــر مــن مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء، لتوحــد الجهــود كافة 
نحــو األهــداف المرســومة فــي الخطــط، والتــي اتخــذت مــن االســتثمار )االســتثمار الخــاص 
وإمكانيــات االســتثمار األجنبــي المباشــر لألجانــب والفلســطينيين المغتربيــن والشــتات( ركيــزة 

أساســية لهــا. 

جــزء مــن االســتثمارات التــي ارتكــزت عليهــا الخطــط مهــم واســتراتيجي لفلســطين، وســتكون 
بمثابــة اســتثمار مركــزي يتوافــق ويلبــي االحتياجــات التنمويــة لمختلــف العناقيــد، ومــن الجديــر 
ذكــره أن هــذه االســتثمارات تختلــف عــن االســتثمارات المحليــة علــى مســتوى العنقــود حيــث 
ــة علــى  ــة اســتثمارات محلي تضمنــت الخطــط مقترحــات حــول إنشــائها أو اســتقطاب أو ترقي

مســتوى المحافظــات. 

العناقيد التنموية الرئيسية التي تم اإلعان عنها:. 1

العنقود السياحي )بيت لحم، القدس الشرقية، أريحا(. 2

العنقود الزراعي )قلقيلية، طولكرم، جنين، الغور ومنطقة أريحا(. 3

العنقود الصناعي )الخليل، نابلس(. 4

العنقود البحري )قطاع غزة(. 5

عنقود العاصمة. 6

الشــاملة إلعــادة  التجديــد والتحديــث  بســبب عمليــة  المطلوبــة واســع  التدخــات  نطــاق 
إطــاق مفهــوم التنميــة االقتصاديــة وبيئــة االســتثمار، حيــث أن كافــة الخطــط تراعــي البعدين 
ــز بيئــة االعمــال لتمكيــن مفهــوم االقتصــاد األخضــر  االجتماعــي واالقتصــادي وموجــه لتعزي

واالقتصــاد الرقمــي والشــمولية.

إن االلتزامــات المباشــرة وغيــر المباشــرة المذكــورة ضمــن سياســات العناقيــد التنمويــة تدفــع 
فلســطين للســعي الحثيــث للحصــول علــى تدخــات حاســمة فــي شــتى المســتويات بهــدف 
االلتــزام بالجــداول الزمنيــة المقترحــة وإدارة عمليــة التغييــر فــي كافــة المناحــي بالطريقــة 
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المثلــى، والتــي بــدأ تنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــن خــال بعــض األدوات الماليــة المدعومــة 
محلًيــا ودولًيــا لتســهيل 

الوصــول إلــى التمويــل، وضمانــات القــروض واالســتثمار، باإلضافــة إلــى مــا يتــم تنفيــذه مــن 
مراجعــة لألنظمــة والقوانيــن والسياســات بطريقــة حثيثــة وجديــة ســعيًا لإلصــاح والتحديــث 
والتطويــر فــي اإلطــار القانونــي الناظــم لبيئــة األعمــال الــذي يــؤدي إلــى إطــاق العنــان 
مــن  المزيــد  وتســخير  المطلــوب  االقتصــادي  الســياق  خــال  مــن  االســتثمار  إلمكانيــات 
األدوات لدعــم االســتثمار فــي مجــال؛ البحــث والتطويــر، وتكنولوجيــا المعلومــات المتوســطة 
والمتقدمــة، ومشــاريع الشــراكة مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وحلــول الطاقــة الذكيــة، 

والمناطــق الصناعيــة والحــرة المتخصصــة ســواء العامــة أو الخاصــة.

فرص االستثمار وخارطة الطريق لتنفيذ أنشطة اعمال مع فلسطين	 

فــي ســياق خطــط العناقيــد تــم تحديــد فــرص االســتثمار المتاحــة بنــاء علــى احتياجــات العنقــود 
االســتثمار  تشــجيع  هيئــة  عملــت  حيــن  فــي  المحتمليــن،  المســتثمرين  ووجــود  التنمــوي 
والمــدن الصناعيــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص علــى جمــع أكثــر مــن 28 فرصــة مشــروع 
اســتثمار مجديــة وقابلــه للتمويــل واالســتثمار مــن خــال مؤسســات محليــة أودوليــة، علمــًا أن 
االســتثمار المتوقــع حوالــي 1.7 مليــار يــورو بمتوســط   نســبة شــراكات أو فجــوات تســهيات 
تمويــل تصــل إلــى  حوالــي ٪49، وســتكون هــذه المشــاريع متاحــة ضمــن أي ترتيبــات محتملــة 

مثــل اجتماعــات ثنائيــة لمناقشــة األعمــال بهــدف الشــراكة أو التمويــل.

ولغايــات تســهيل الوصــول إلــى المعلومــة فيمــا يتعلــق ببيئــة األعمــال واإلطــار القانونــي 
الناظــم لعمليــة االســتثمار او إقامــة األعمــال فــي فلســطين وآليــات واســتراتيجيات الدخــول 
والخــروج فــي األســواق الفلســطينية، ُيســر هيئــة تشــجيع االســتثمار والمــدن الصناعيــة تقديم 
ملخــص حــول هــذه الخطــوات الســهلة ونظــرة عامــة حــول فــرص االســتثمار المتاحــة مــن 
ــة والعربيــة لخدمــة المســتثمرين  خــال خارطــة الطريــق المرفقــة المعــدة باللغتيــن اإلنجليزي

المحتمليــن والمؤسســات التــي تتطلــع إلــى القيــام بأعمــال وأنشــطة مــع فلســطين.

فرص التعاون المحتملة والدعم المطلوب	 

الترويج لفرص االســتثمار في فلســطين؛ من خال الشــركات متعددة الجنســيات وخاصة 	 
فــي مفهــوم الشــراكة مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المشــاريع االســتراتيجية 
مثــل؛ الطاقــة ومنهــا توليــد الكهربــاء، وصناعــة اإلســمنت، والصلــب، وتطويــر المناطــق 
وخدمــات  الصحيــة،  المجــاالت  فــي  واألنشــطة  واألعــاف،  القمــح  وصوامــع  الحــرة، 

االســتضافة واإلقامــة.
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المتاحــة، 	  االســتثمار  إمكانــات  استكشــاف  لتحفيــز عمليــة  تصميــم حمــات مخططــة 
التجاريــة. الفــرص  استكشــاف  علــى  األجنبيــة  الشــركات  وتشــجيع 

المســاهمة ودعــم الجهــود فــي عمليــة تحســين الصــورة النمطيــة بهــدف تعزيــز موقــع 	 
فلســطين كمقصــد لاســتثمار، والشــراكات، والتجــارة، والســياحة، ومصــدر للخدمــات.

رعايــة لقــاءات األعمــال عبــر منصــات التواصــل االفتراضيــة والوجاهيــة بهــدف الترويــج 	 
لمشــاريع االســتثمار المشــتركة، والبحــث والتطويــر، وخدمــات التعاقــد.

تعزيز وتوفير أدوات ضمان االستثمار والتصدير وتعزيزها.	 

تسهيل عملية نقل التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة.	 

تقديم برامج مالية لدعم برامج بناء وتطوير قدرات العمال لرفع قدرتها التنافسية.	 

العمــل علــى رعايــة توفيــر صناديــق مشــتركة لدعــم مؤسســات البحــث العلمــي والتطويــر 	 
خاصــة فــي مجــال التحديــث الصناعــي.

فــرص االســتثمار المتاحــة متعــددة فــي المجــاالت االقتصاديــة جميعهــا، وحتــى إعــداد هــذه 
ر  الوثيقــة فــإن الكلفــة المتوقعــة للفــرص االســتثمارية ضمــن عنقــودي الزراعــة والصناعــة ُقــدِّ
بحوالــي 2 مليــار دوالر أمريكــي موزعيــن علــى 57 مشــروع منهــا؛ 30 مشــروع زراعــي و27 
مشــروع صناعــي، موزعيــن حســب المحافظــات علــى النحــو التالــي؛ 5 فــي أريحــا واألغــوار، 14 
فــي الخليــل، 8 فــي نابلــس، 8 فــي قلقيليــة، 7 فــي جنيــن، 4 فــي طوبــاس، 4 فــي طولكــرم، 

4 فــي ســلفيت، ومشــروع فــي غــزة، ومشــروع آخــر فــي رام اللــه، ومشــروع عــام. 

يذكــر أن الكلفــة المتوقعــة للمشــاريع االســتثمارية الواقعــة ضمــن القطــاع الزراعــي تقــدر 
بحوالــي 36.5 مليــون دوالر أمريكــي، بفجــوة اســتثمارية تقــدر ِبـــ 18.6 مليــون دوالر، فــي 
حيــن أن مجمــوع الكلفــة المتوقعــة للمشــاريع االســتثمارية الواقعــة ضمــن القطــاع الصناعــي 
2 مليــار دوالر أمريكــي بفجــوة اســتثمارية تقــدر بمــا يقــارب 1.3 مليــار دوالر أمريكــي، هــذه 
الفجــوات االســتثمارية تتطلــب دعــم مالــي وتســهيات ماليــة مــن الجهــات الدوليــة المختلفــة 

لتســديدها. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع االســتثمار المتاحــة ضمــن العنقــود الزراعــي والصناعــي 
يرجــى اإلطــاع علــى الملحــق رقــم )1(. 
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لـماذا تـستثـمر فـي فـلـسطين؟ 

10 أسـباب رئيـسيـة لتستثمـر في فلسـطين

1. اقتصاد حـيـوي ونـمـو اقـتـصادي ســـنــــوي

اإلجمالــي   المحلــي  الناتــج  وقيمــة   ،0.95% فلســطين  فــي  االقتصــادي  النمــو  بلــغ 
15,764.4 مليــون دوالر أمريكــي، وتظهــر المؤشــرات االقتصاديــة أن هنــاك نمــوًا فــي 
إجمالــي المؤشــرات االقتصاديــة وارتفاعــًا فــي القيمــة المضافــة لألنشــطة االقتصاديــة، 

كمــا ارتفعــت نســبة االســتثمار الدولــي فــي فلســطين بنســبة 24.7%.

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .2020 

2. حـــزم حــوافــــز اسـتـثـمار متنوعــة

الموقعــة   االتفاقيــات  جانــب  إلــى  فــي فلســطين  االســتثماري  القانونــي  اإلطــار  يوفــر 
لتشــجيع االســتثمار فيهــا حــزم متنوعــة مــن حوافــز االســتثمار، التــي تمكــن هيئــة تشــجيع 
االســتثمار بالتعــاون مــع الشــركاء مــن تقديــم مجموعــة مــن الحوافــز اســتنادًا إلــى معاييــر 

متعلقــة بنوعيــة االســتثمار، والقطــاع، والموقــع الجغرافــي. 

3. فــلـــســــطــيـن أرض بـكر لـالســتـثـمــار

النمــو  علــى  تؤكــد بشــكل متزايــد قدرتهــا  بنــاء مســتمر،  فــي مرحلــة  فلســطين دولــة 
والتعافــي اقتصاديــًا باســتخدام مواردهــا وقدراتهــا البشــرية والطبيعيــة، تســعى لتوســيع 
سلســلة اإلنتــاج فيهــا لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي المتزايــدة فــي شــتى القطاعــات 
االقتصاديــة، التــي تعتبــر فرصــة اســتثمارية كونهــا مازالــت تعمــل لســد حاجاتهــا للكثيــر مــن 

عناصــر اإلنتــاج. 

4. إطـــــار عـــــمــــل جــــــاذب لــالســـــــتــــــثـــــــمــــــــار 

ــة،  ــة واألجنبي ــي وتنظيمــي محفــز لالســتثمارات المحلي يتوفــر فــي فلســطين إطــار قانون
يعتمــد علــى تقديــم العديــد مــن التســهيالت للمســتثمر المقدمــة مــن قبــل مجموعــة 
مــن الجهــات التــي تعنــى بدعــم المســتثمر ســواء بمشــروعه القائــم أو مشــروعه المحتمــل 

إنشــاؤه فــي فلســطين.    
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5. بـنـية تـحـتيـة وشبكة اتصــاالت مـتـقــدمـة

الحكومــة  مــن  واســع  باهتمــام  حظيــت  وقــد  متطــورة،  الفلســطينية  التحتيــة  البنيــة 
حجــم  وتوســيع  الخارجيــة  االســتثمارات  لجــذب  أساســيًا  عامــاًل  وتعــد  والمانحيــن، 
االســتثمارات المحليــة. توفــر خدمــات متقدمــة خاصــة فــي شــبكة االتصــاالت الســلكية 
والالســلكية وخدمــات أنظمــة المعلومــات، وقــد تمكنــت فلســطين مــن تحقيــق 5.63 

واالتصــاالت. المعلومــات  تكنولوجيــا  تنميــة  مؤشــر  علــى  نقطــة 

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 2017.

6. مــدن صـناعـية مـؤهــلــة ومـنـاطـق صـنـاعية حـرة  

توفــر فلســطين مــدن صناعيــة ومناطــق صناعيــة حــرة مؤهلــة ببنيــة تحتيــة متميــزة، لدعــم 
ــب تقديمهــا  ــى جان ــب، إل ــن واألجان أفضــل لمرافــق رجــال األعمــال والمســتثمرين المحليي
لحوافــز إضافيــة لالســتثمارات القائمــة عليهــا، وخدمــات تســجيل االســتثمار وتســهيل 
إجــراءات الترخيــص واإلنطــالق. وتتــوزع هــذه المناطــق فــي شــتى أنحــاء فلســطين شــمااًل 

ــًا. ووســطًا وجنوب

7. مـــــوقــــع إســـتــراتــيـجـــي ومـوارد طبـــيعــيــة غــنــيــة  

تمتــاز فلســطين بموقــع اســتراتيجي وجغرافــي متميــز فهــي تقــع فــي قلــب العالــم وتعتبــر 
حلقــة الوصــل بيــن قــارات آســيا، وإفريقيــا، وأورويــا، وتشــرف علــى البحــر المتوســط والبحــر 
األحمــر. تمتــاز فلســطين بوجــود مناطــق دينيــة ومقدســات ومناطــق أثريــة، تجعلهــا جاذبــة 

للســياحة، باإلضافــة لتنــوع مواردهــا الطبيعيــة. 

8. عـــــــــــــمـــالـــة مــــؤهلة  

تمتلــك فلســطين مــا نســبتة %44.3 مــن األيــدي العاملــة، منهــا %60.7 مــن القــوى 
)34-25( ســنة.  العمريــة  الفئــة  الفلســطينية ضمــن  الشــابة  العامــة 

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020.  
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9. نـــفـــــاذ إلــــــى األســـــواق الـــــــــعــــــــالــــــــــمـيــــــة

وقعــت فلســطين 12 إتفاقيــة اقتصاديــة تجاريــة مــع دول العالــم، لضمــان تســهيل التجــارة 
البينيــة وتبســيط إجراءاتهــا ومنــح تســهيالت جمركيــة، لفتــح األبــواب أمــام المســتثمرين 
للمنتجــات  التفصيليــة  اإلتفاقيــات  جانــب  إلــى  هــذا  الخارجيــة.  األســواق  إلــى  للنفــاذ 
الفلســطينية فــي العالــم العربــي والــذي يشــكل عــدد ســكانه أكثــر مــن 300 مليــون نســمة.

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

10. نــــــــــفـــــاذ إلـــــى الـــتـــــمــويـــــــــــل

تتعــدد المؤسســات الماليــة، ومؤسســات اإلقــراض، والبرامــج الماليــة فــي فلســطين، 
والتــي تعمــل لالســتجابة بســهولة ومرونــة لتوجهــات واحتياجــات المســتثمرين. 
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الميزة التنافسية لفلسطين كوجهة لالستثمار
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هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية

وتقــدم  الفلســطيني،  االســتثمار  تشــجيع  لقانــون  وفقــًا  االســتثمار  تشــجيع  هيئــة  تعمــل 
خدماتهــا فــي إطــار تشــجيع وترويــج االســتثمار، ودعــم المســتثمرين واســتثماراتهم، مــن خــال 
الضمانــات والحوافــز الممنوحــة لهــم، إلــى جانــب تنفيذهــا لمجموعــة مــن اإلجــراءات التــي 
توفــر بيئــة مائمــة لتشــجيع االســتثمار. وتمتلــك الهيئــة خبــرة عمليــة طويلــة تمكنهــا مــن 

تقديــم العنايــة الكاملــة للمســتثمرين بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة. 

كمــا تعمــل الهيئــة علــى تعزيــز التواصــل مــع مجتمــع االغتراب والشــتات الفلســطيني، وتقديم 
تنتهــي  وال  فلســطين.  فــي  األعمــال  إنشــاء  عمليــة  وتيســير  المطلوبــة،  المعلومــات  كل 
العاقــة مــع الهيئــة حــال إنشــاء المشــروع حيــث يتــم تقديــم الخدمــات مــن خــال برنامــج 

العنايــة باالســتثمارات القائمــة.

الهيئــة كيــان مســتقل بحكــم قانــون تشــجيع االســتثمار، يديرهــا مجلــس إدارة يتكــون مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، ويتمتــع القطــاع الخــاص بنســبة تصويــت فــي مجلــس اإلدارة تصــل 
إلــى %40. تمتلــك الهيئــة قنــوات اتصــال مباشــرة مــع مجلــس الــوزراء، والقيــادات السياســية 

الفلســطينية، ورجــال األعمــال الفلســطينيين.  

وانســجاما مــع توجهــات الحكومــة فــي حوكمــة عمــل المؤسســات وتوحيــد الجهــود فقــد 
تــم فــي شــهر اذار 2021 اصــدار مرســوم فخامــة الرئيــس بالحــاق هيئــة المــدن الصناعيــة 
والمناطــق الحــرة الــى هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية لتصبــح مؤسســة واحــدة تحــت 
اســم هيئــة تشــجيع االســتثمار والمــدن الصناعيــة وحاليــا جــاري العمــل علــى تحديــث القانــون 

واســتراتيجيات العمــل. 

معلومات االتصال
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تلفون:22988791/2 970+  | فاكس:22988793 970+  
 info@pipa.gov.ps :بريد الكتروني |  www.pipa.ps :بوابه الكترونية
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اإلطـار الـتـنـظـيـمـي لنشاط االستـثـمــــار

الــبـــيــئة الـقـانـونيـة والـتشغيلية الناظمة لالستثمار في فلسطين

ــاز فلســطين بجــودة التشــريع وســيادة القانــون خاصــة تلــك القوانيــن التــي ترتبــط  تمت
باالســتثمارات االقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي، حيــث توفــر قوانينهــا بيئة منظمة 
لالســتثمار، وتقــدم التســهيالت والضمانــات الالزمــة إلقامــة أي مشــروع ســواء محلــي 
أو أجنبــي، إلــى جانــب منحهــا لحــزم مــن حوافــز االســتثمار ضمــن القطاعــات االقتصاديــة 

المختلفــة. 

1.1 البيئة القانونية
يمــر النظــام القانونــي فــي فلســطين بمجموعــة مــن اإلصاحــات والتعديــات، ســعيًا فــي 
الوصــول إلــى بيئــة قانونيــة متينــة تســتند إلــى المعاييــر القانونيــة الدوليــة، خاصــة وأن هنــاك 
عــددًا مــن القوانيــن المطبقــة حاليــًا موروثــة مــن حقبــات تاريخيــة قديمــة. وتشــمل هــذه 
اإلصاحــات؛ إدخــال تعديــات علــى القوانيــن القديمــة المطبقــة حتــى يومنــا هــذا، ووضــع 
قوانيــن جديــدة أينمــا تتطلــب ذلــك. وتحتكــم بيئــة األعمــال الفلســطينية لعــدد مــن القوانيــن 
التــي تتكامــل معــًا لتنظيــم كافــة التفاصيــل التــي يتطلبهــا أي اســتثمار للعمــل فــي فلســطين. 

وتعزيــز  لدعــم  االقتصاديــة  القوانيــن  مــن  الفلســطيني مجموعــة  القانونــي  اإلطــار  يقــدم 
االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة، لضمــان تخفيــف المخاطــر وزيــادة العائــد علــى االســتثمار. 
ومــن هــذه التشــريعات مــا يرتبــط بالقطــاع المالــي والبنــوك مــن خــال قانــون ســلطة النقــد، 
وقانــون المصــارف، وقطــاع األعمــال واالســتثمار مــن خــال قانــون الشــركات، وقانــون المــال 
المنقــول وقانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني، وقانــون المــدن الصناعيــة والمناطــق 
الحــرة، وقطــاع البيئــة والمــوارد الطبيعيــة مــن خــال قانــون البيئة، وقانون المصــادر الطبيعية، 
وقانــون الميــاه، وقانــون الهيئــة العامــة للبتــرول، والقطــاع التجــاري مــن خــال قانــون الــوكاء 

التجارييــن وقانــون المواصفــات والمقاييــس، وقطــاع العمــل مــن خــال قانــون العمــل. 

وفــي إطــار قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998 وتعدياتــه، يمكــن 
ألي مســتثمر الحصــول علــى مجموعــة مــن الحوافــز التــي تعمــل فــي ســبيل تشــجيعه علــى 
االســتثمار فــي فلســطين، ضمــن كافــة القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية وفروعهــا، وبالنســبة 
التــي يريدهــا مــن رأس مــال المشــاريع مــع مراعــاة التشــريعات الســارية، ســواء كان فلســطيني 
الهويــة أو أجنبــي. ويحــق للمســتثمر األجنبــي الحصــول علــى تصريــح زيــارة مســتثمر، كمــا يحــق 

لــه الحصــول علــى إذن إقامــة دائمــة فــي حــال تنفيــذ اســتثمارات فــي فلســطين. 
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متكاملــة  قاعــدة  الفلســطينية  االســتثمار  تشــجيع  لهيئــة  اإللكترونــي  الموقــع  يوفــر 
للتشــريعات الفلســطينية االقتصاديــة والتجاريــة. لاطــاع علــى قاعــدة التشــريعات مــن خــال 
الرابــط التالــي:  http://legal.pipa.ps/index.php، كمــا تقــدم هيئــة تشــجيع االســتثمار 
الفلســطينية خدماتهــا إلكترونيــًا، ويمكــن تقديــم طلــب تصريــح زيــارة للمســتثمر والحصــول 
علــى طلــب االســتفادة مــن القانــون عبــر الموقــع مــن خــال رابــط الخدمــات اإللكترونيــة، أو 
http://www.pipa.ps/:مــن خــال زيــارة مقــر الهيئــة. تقديــم الطلبــات عبــر الرابــط التالــي

.login.php?f=2

للحصول على تصريح زيارة مستمر
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الشــركات المحــددة فــي القانــون قــادرة علــى التمتــع بحوافــز االســتثمار؛ كالحصــول علــى 
تســهيات حركــة لجميــع المــوارد الماليــة )رأس المــال، واألربــاح المتحققة، واألجــور، والرواتب، 
وغيرهــا( إلــى الخــارج، مــع ضمــان عــدم تأميــم المشــاريع ومصادرتهــا أو الحجــز علــى أموالهــا 
أو االســتياء عليهــا إال عــن طريــق القضــاء، وضمــان حمايــة معلومــات المســتثمرين الســرية، 
وإعطائهــم األحقيــة فــي االســتفادة مــن التأميــن ضــد المخاطــر السياســية المقدمــة مــن 

 .)MIGA(

يتــم  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  فــي  الشــركات  مراقــب  لــدى  الشــركة  وتســجيل  تأســيس 
وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964وقانــون الشــركات رقــم )18( لعــام 
وحيــث  فلســطين،  فــي  1930الســارية  لعــام   19 رقــم  العاديــة  الشــركات  وقانــون   1929
يمكــن للمســتثمرين تســجيل شــركاتهم كشــركة مســاهمة عامــة، أو شــركة مســاهمة خاصــة 
محــدودة، أو شــركة عاديــة )تضامــن(، أو شــركة عاديــة محــدودة. يشــار إلــى أن العمــل قائــم 
علــى إصــدار قانــون شــركات فلســطيني جديــد وعصــري يســتجيب الحتياجــات المســتثمرين.

تتعــدد الحوافــز التــي تقــدم للمســتثمرين، المحلييــن أو مجتمــع الشــتات واالغتــراب أو 
األجانــب علــى حــد ســواء، وتشــتمل علــى حوافــز ضريبيــة، وحوافــز غيــر ضريبيــة، وحوافــز 
جمركيــة. وتبــدأ عمليــة منــح الحوافــز مــن بدايــة تحقيــق األربــاح لاســتثمار بمــا ال يتجــاوز 

أربعــة ســنوات. 

فــي حــال وجــود شــركاء أجانــب، فــإن أحــكام قانــون الشــركات المطبــق تنــص علــى أنــه 
يجــوز أن تصــل نســبة مســاهمتهم فــي رأس المــال إلــى %49، وحســب القانــون يحــق 
للوزيــر المختــص رفــع هــذه النســبة حســب مــا تقتضيه الحاجة لتصل إلــى %100، ويمكن 
للشــركات األجنبيــة أن تأخــذ شــكل الشــركة العاديــة، أو الشــركة المســاهمة، ويمكــن 
تســجيلها كشــركة أجنبيــة أو فــرع لشــركة أجنبيــة وذلــك بعــد تقديمهــا لكافــة الوثائــق 
المطلوبــة لــدى ســجل الشــركات. كمــا يتيــح قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني 

للمســتثمر الفرصــة لتملــك االســتثمار بــأي نســبة يرتضيهــا. 
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بخصــوص الشــركات المســاهمة، يوجــب القانــون وجــود مدقــق للحســابات أو أكثــر، لمتابعــة 
أمــور الشــركة الماليــة نظــرًا لحجمهــا المالــي الكبيــر. ويميــز القانــون بيــن اكتتــاب المؤسســين 
واكتتــاب الجمهــور، ويوضــح أن الحــد األدنــى لمجمــوع اكتتــاب المؤسســين هــو %10 مــن 
رأس مــال الشــركة، ويحــدد بعــض الحــاالت التــي يكــون فيهــا الحــد األعلــى لاكتتــاب ال يزيــد 
علــى %50 مــن رأســمال الشــركة، وفــي حــال وجــود شــركاء أجانــب فــإن نســبة الحــد األعلــى 
ــع  الكتتــاب المؤسســين هــي %75 مــن رأس المــال، وال يقــل مســاهمة كل عضــو مؤســس وقَّ
علــى عقــد التأســيس عــن ســهم واحــد. أمــا بخصــوص اكتتــاب الجمهــور فلــم يحــدد القانــون 

الحــد األدنــى لاكتتــاب ســواء بخصــوص عــدد األســهم، أو نســبة رأس مــال االكتتــاب.

أنواع الشركات في فلسطين	 

الشركات العادية )شركات األشخاص(

الشركات العادية العامة	 

عدد المؤسسين من 20-2 مساهم. 1

 ال يحدد القانون قيمة رأس المال. 2

الشركاء مسؤولون بالتضامن والتكافل عن الديون وجميع العقود وااللتزامات. 3

يجوز لكل شريك االشتراك في إدارة أعمال الشركة. 4

الشركات العادية المحدودة	 

عدد المؤسسين من 20-2 مساهم. 1

ال يحدد القانون قيمة رأس المال. 2

نوعيــن مــن الشــركاء؛ شــريك عــام أو أكثــر، مســؤولون بصفة شــخصية بالتكافــل والتضامن . 3
عــن ديــون الشــركة وعقودهــا والتزاماتهــا، وشــريك أو أكثــر، محــدود المســؤولية بمقــدار 

مــا دفعــه مــن رأس مــال

 يجوز لكل شريك االشتراك في إدارة أعمال الشركة. 4

ليــس للشــريك المحــدود المســؤولية فــي االشــتراك فــي إدارة شــؤون الشــركة العاديــة . 5
المحــدودة
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الشركات المساهمة )شركات األموال(

الشركات األجنبية 

شركة المساهمة العامة المحدودة	 

الحد األدنى لعدد المؤسسين 7 أشخاص أو أكثر. 1

يجــب أال يقــل رأســمال الشــركة عــن 30 ألــف دينــار أردنــي، ويتألــف رأســمالها مــن أســهم . 2
قابلــة للتــداول، وتطــرح لاكتتــاب العــام

تكون مسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. 3

4 . 4 انتخابهــم لمــدة  يتــم  11-5 عضــو،  إدارة يتكــون مــن  الشــركة مجلــس  إدارة  يتولــى 
ســنوات

الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة	 

عدد المؤسسين من 50-2 شخص فقط . 1

يجــب أال يقــل رأس مــال الشــركة عــن 2,000 دينــار أردنــي، ينقســم إلــى أســهم ال تطــرح . 2
لاكتتــاب العــام

تكون مسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. 3

فــي حــال قــل عــدد المســاهمين عــن 20 شــخص، تكــون إدارة الشــركة بالشــكل الــذي . 4
يتفــق عليــه الشــركاء، وفــي حــال زاد عــدد مســاهمي الشــركة عــن 20 شــخص يتولــى 
الشــركة  فــي  كمــا  المجلــس  ينتخــب  أعضــاء،   2-5 مــن  يتكــون  إدارة  مجلــس  إدارتهــا 

العامــة المســاهمة 

الشركات األجنبية	 

قــد تكــون شــركات عاديــة أو شــركات مســاهمة، وتســجل علــى أنهــا شــركة أجنبيــة أو فــرع . 1
لشــركة أجنبية 

ال يجــوز ألي شــركة أجنبيــة أن تتعاطــى أعمالهــا مــا لــم تكــون مســجلة لــدى مراقــب . 2
الشــركات، كمــا عليهــا أن ترفــع كافــة البيانــات الازمــة ليتــم تنســيبها مــن قبــل المراقــب 

ــر ــغ المراقــب بحــدوث أي تغيي ــم تبلي ــر بتســجيل الشــركة، علــى أن يت ــى الوزي إل

فــي حــال كانــت الشــركة مســاهمة، يجــب أن تقــدم للمراقــب خــال 3 أشــهر مــن نهايــة كل . 3
ســنة ماليــة تقريــر عــن أعمالهــا، ونســخة عــن ميزانيتهــا، وتبيــن بوضــوح اســم البلــد الــذي 

تأسســت فيــه فــي جميــع قيودهــا، ودفاترهــا
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ومــن أجــل ضمــان التمايــز بيــن االســتثمارات، خاصــة فــي ظــل نظــام الســوق المفتــوح، ولتوفيــر 
الحمايــة لبــراءات االختــراع، والعامــات التجاريــة يتــم تطبيــق قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
حيــث يحصــل المختــرع األول ألي اختــراع، علــى إمتيــاز الختراعــه، حتــى يكــون قــادرًا علــى 
اســتخدامه، واســتثماره، وتشــغيله، وصنعــه، وإنتاجــه، وتجهيــزه، وبيعــه، أو منــح رخــص للغيــر 

بذلــك، وقــد تصــل مــدة إمتيــاز االختــراع إلــى 16 ســنة مــن تاريخــه.

ــز البضائــع التــي ينتجهــا المســتثمر أو يصنعهــا أو يتاجــر بهــا أو ينــوي المتاجــرة  ولضمــان تميي
بهــا، أو لتمييــز المنتجــات التــي أصــدر لهــا شــهادة خاصــة، وكذلــك لضمــان جــودة ونوعيــة 
المنتجــات، يحــق ألي مســتثمر االســتقال فــي اســتعمال عامــة تجاريــة خاصــة بــه، وفــق 
قانــون العامــات التجاريــة رقــم )33( لســنة     1952 المطبــق فــي المحافظــات الشــمالية، 
أو قانــون العامــات التجاريــة رقــم )35( لســنة 1938 المطبــق فــي المحافظــات الجنوبيــة. 

ــة  ــة التــي يمكــن تســجيلها فــي فلســطين؛ هــي العامــات التجاري ــة األجنبي العامــات التجاري
المســجلة فــي أيــة دولــة أجنبيــة عضــو فــي إتفاقيــات دوليــة، إنضمــت أو ســتنضم إليهــا 
فلســطين، أو دولــة تشــترك معهــا فلســطين فــي إتقافيــات ثنائيــة لتنظيــم العاقــة، ويتــم 

الرجــوع

إلــى العامــات التجاريــة المســجلة لــدى منظمــة الملكيــة الفكريــة للتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
عامــة تجاريــة ســابقة ســواء للعامــة التجاريــة األجنبيــة أو المحليــة.

مــدة الحمايــة بالنســبة للعامــات التجاريــة هــي ســبع ســنوات، مــع إمكانيــة تجديــد التســجيل 
مــن حيــن آلخــر، وإدخــال كافــة التعديــات عليهــا. ويتــم تســجيل العامــة التجاريــة بعــد إلحــاق 
أربــع نســخ مــن العامــة التجاريــة المقترحــة بالطلــب، مرفقــة بنســخة مــن شــهادة تســجيل 

الشــركة. 

النظــام القانونــي الفلســطيني يحمــي أيضــًا حقــوق النشــر، وفــق قوانيــن حقــوق النشــر للعــام 
1911 وعــام 1924، وحيــث تصــل مــدة الحمايــة إلــى 50 عــام بعــد وفــاة كاتــب العمــل.

ــون الحــرف والصناعــات  بخصــوص القطــاع الصناعــي فــي فلســطين، فهــو ينظــم وفقــًا لقان
لســنة 1953 وقانــون تشــجيع وتوجيــه الصناعــة المؤقــت رقــم )33( لســنة 1963 المطبقــان 
فــي المحافظــات الشــمالية، وقانــون تنظيــم الحــرف والصناعــات لســنة 1927 والمطبــق فــي 

المحافظــات الجنوبيــة، وتــدار المــدن الصناعيــة وفقــًا لقانــون المــدن والمناطــق

الصناعيــة الحــرة، كمــا يوضــح قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 1999 إجــراءات ترخيــص 
المصانــع والمنشــآت الصناعيــة.

تمنــح وزارة االقتصــاد الوطنــي مجموعــة مــن التراخيــص للمشــاريع الصناعيــة التــي تقســم إلــى 
صناعــات تحويليــة وصناعــات تعدينيــة، منهــا رخصــة إقامــة منشــأة صناعيــة، ورخصــة تشــغيل 

ومزاولــة حرفــة صناعيــة، ورخصــة إقامــة وتشــغيل محجــر.
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ــم تنظيمهــا  ــة، والتــي يت يتطلــب اســتكمال الترخيــص، الحصــول علــى رخصــة الحــرف الصناعي
ــح  ــدي، كمــا يتطلــب فت ــل المجلــس البل ــم إصــدار الرخصــة مــن قب ــون التجــاري. يت وفــق القان
ملــف ضريبــي لــدى وزارة الماليــة والتخطيــط، والتســجيل واالنتســاب لــدى الغرفــة التجاريــة. 
وعلــى المســتثمر اإللتــزام بشــروط الترخيــص الصناعــي، المتمثلــة بتنفيــذ المشــروع الصناعــي، 
وتطبيــق الشــروط البيئيــة والتنظيميــة، التــي تــم وضعهــا مــن قبــل المستشــار البيئــي المختــص 
بتقييــم اآلثــار البيئيــة للمشــروع، فــي مــدة أقصاهــا تاريــخ انتهــاء الترخيــص الصناعــي المؤقــت، 
ــد الترخيــص بعــد العــام، حيــث يحصــل المســتثمر علــى ترخيــص دائــم  ــه عــام، ويتــم تجدي مدت

بعــد اســتيفاءه كافــة شــروط الترخيــص.

علــى أي مشــروع اســتثماري الخضــوع لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المرتبطــة 
بالهيئــات المحليــة والحكــم المحلــي، حيــث يطلــب مــن المشــاريع الحصــول علــى مجموعــة مــن 
التراخيــص المرتبطــة باإلشــغال أو بممارســة النشــاط الصناعــي ذاتــه، تمنــح مــن قبــل الهيئــات 
المحليــة كل فــي منطقــة االختصــاص، كذلــك يطلــب مــن المســتثمر الحصــول علــى  مجموعــة 
مــن األذونــات لممارســة اســتثماره مثــل؛ إذن اإلشــغال، وإذن إعــادة تأمينــات، وغيرهــا وفــق 

قانــون الحكــم المحلــي رقــم )1( لســنة 1997. 

التجــاري،  والتفاهــم  التبــادل  وتســهيل  والبيئــة،  والعامــل،  المســتهلك،  حمايــة  ولضمــان 
ــون  فــإن الصناعــات الفلســطينية تخضــع لمجموعــة مــن المواصفــات والمقاييــس وفــق قان
المواصفــات  مؤسســة  تصــدر  بحيــث   .2000 لســنة   )6( رقــم  والمقاييــس  المواصفــات 
والمقاييــس شــهادات الجــودة وتعتمــد بطاقــات البيانــات الخاصــة بالســلع. حيــث يضمــن 
للمســتثمر حصولــه علــى شــهادات مؤسســة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية توســيع 
آفــاق التســويق للمنتجــات وزيــادة ثقــة المســتهلك بهــا، ورفــع قدرتهــا التنافســية، كمــا تخضــع 

المنتجــات المصنعــة إلــى قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )21( لســنة 2005.

قانــون المــدن والمناطــق الصناعيــة الحــرة يوفــر للمســتثمر مجموعــة مــن الحوافــز الضريبيــة 
وغيــر الضريبيــة، واالمتيــازات، ومجموعــة مــن ضمانــات االســتثمار وضمانــات التأميــن ضــد 

المخاطــر.

وفيمــا يتعلــق بالقطــاع المالــي والمصرفــي، فينظــم هــذا القطــاع وفــق قانــون المصــارف 
لعــام 2002، والمرســوم الرئاســي لعــام 2008، مــن قبــل ســلطة النقــد التــي تعتبــر البنــك 
المركــزي. فــي فلســطين، تــم تــداول الجنيــه الفلســطيني حتــى عــام 1947، وحاليــًا ال يوجــد 
عملــة وطنيــة متداولــة، حيــث يتــم التــداول بأربعــة عمــات رئيســية هــي؛ الدينــار األردنــي، 

والــدوالر األمريكــي، والشــيكل اإلســرائيلي، واليــورو األوروبــي.  

ويتطلــب لتأســيس بنــك مصرفــي فــي فلســطين أن يتخــذ شــكل شــركة مســاهمة عامــة 
لــألوراق الماليــة، إال فــي حــال كان بنــك أجنبــي فيتطلــب مــن المســتثمر أن يســجل المشــروع 
ــن  ــى موافقــة ســلطة النقــد. وبخصــوص قطــاع التأمي ــه أن يحصــل عل ــة، وعلي كشــركة أجنبي
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فهــو خاضــع لقانــون رقــم )5( للعــام 1965 بخصــوص اإلشــراف علــى التأميــن، وقانــون رقــم 
)76( للعــام 1965 بشــأن التأميــن فــي المحافظــات الشــمالية، والقوانيــن رقــم )2( للعــام 

1966 رقــم )1( للعــام1967 فــي المحافظــات الجنوبيــة.

ينظــم قطــاع األوراق الماليــة الفلســطينية مــن خــال هيئــة ســوق رأس المــال وهي مؤسســة 
عامــة تهتــم بتنظيــم ومراقبــة ســوق رأس المــال والنمــو مــن أجــل حمايــة حقــوق المســتثمرين 
فــي فلســطين، ويتــم التــداول فقــط باألســهم مــع وجــود إمكانيــات تقنيــة عاليــة، وعــادة مــا 
يتــم التــداول بالدينــار األردنــي والــدوالر األمريكــي، ويتكــون القطــاع مــن عــدد من المؤسســات 
الرئيســية؛ مثــل ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة، والشــركات المســاهمة العامــة، وشــركات 
والمســتثمرين   المســاهمين  إلــى  إضافــة  المــال،  رأس  ســوق  وهيئــة  األعضــاء،  الوســاطة 

وغيرهــم، وال يوجــد قيــود علــى االســتثمارات األجنبيــة فــي الســوق الفلســطيني. 

يذكــر أن اإلدراج فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة إلزامــي بالنســبة للشــركات المســاهمة 
العامــة، فعلــى كافــة الشــركات المســاهمة العامــة تقديــم طلــب إدراج للســوق. يتبــع اإلدراج 
عمليــة اإلفصــاح التــي تتــم بشــكل مرحلــي خــال العــام، وهــي تضمــن للمســتثمر اإلطــاع 
التــام علــى التغيــرات التــي تؤثــر علــى أســعار األســهم التــي يملكونهــا وتكــون مراحــل اإلفصــاح 
ــر الربعــي والنصفــي  ــة، والتقري ــات الختامي ــة، والبيان ــة الســنة المالي ــرات؛ اإلدراج، نهاي فــي فت

والســنوي.

1.2 الضرائب
ــة الضرائــب  ــن التــي تنظــم جباي ــة فــي فلســطين لمجموعــة مــن القواني ــة المالي تحتكــم البيئ

المباشــرة وغيــر المباشــرة المختلفــة مــن المســتثمرين. 

ضريبة الدخل: 	 

يطبــق فــي فلســطين قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )17( لســنة 2004 وتعدياتــه، وحيــث تــوزع 
ضريبــة الدخــل علــى الشــركات واألفــراد علــى النحــو التالــي فــي الصفحــة التاليــة: 
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النسبةالضريبة السنوية  )بالدوالر األمريكي( *

األفراد )األشخاص الطبيعيون المقيمون(

20,833 -  15%

41,666 – 20,83410%

%15أكثر من 41,667

النسبةالضريبة السنوية  )بالدوالر األمريكي( *

الشركات )األشخاص االعتباريون(

%15الشركات

%5شركات التأمين التي تؤمن على الحياة

شركات االتصاالت والشركات التي 
%20تتمتع بامتياز أو احتكار

ضريبة الدخل

سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل 3.6

يذكــر أن حوافــز ضريبــة الدخــل التــي تقــدم للمســتثمرين وفــق قانــون تشــجيع االســتثمار 
الفلســطيني يتــم تطبيقــه علــى صافــي الدخــل الخاضــع للضريبــة، كمــا يوفــر قانــون ضريبــة 

الدخــل خصومــات علــى ضريبــة الدخــل للشــركات، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي. 
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ويقــدم القانــون حوافــز ضريبيــة علــى األربــاح الرأســمالية المتأتيــة مــن بيع الممتلــكات، واألرباح 
الرأســمالية المتأتيــة مــن بيــع االســتثمارات فــي األوراق الماليــة، ويســمح بالمضــي قدمــًا فــي 

الخســائر لمــدة 5 ســنوات دون تحمــل الخســائر مــرة أخــرى. 

يتطلــب مــن المكلــف فتــح ملــف ضريبــي، ويمنــح لــه بعــد ذلــك؛ شــهادة تســجيل فــي ضريبــة 
الدخــل، وشــهادة إخــاء طــرف ”بــراءة ذمــة“، وشــهادة خصــم مصــدر.

 الضرائب على البضائع المحلية والخدمات: 	 

تفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى كافــة البضائــع والخدمــات المنتجــة محليــًا، باســتثناء 
البضائــع المعــّدة للتصديــر، والخدمــات الســياحية، والفواكــه، والخضــار بعــد خصــم المشــتريات 
مــن الســلع الوســيطة، وتبلــغ نســبتها %16، باســتثناء نســبة الصفــر علــى البضائــع والخدمــات 
الســياحية والفواكــه والخضــراوات. كمــا تفــرض ضريبــة الوقــود بنســبة محــددة لــكل 1000 لتــر، 

ويتــم تحديثهــا كل ثاثــة أشــهر تبعــًا الرتفــاع أســعار المســتهلك. 

ضريبــة الشــراء، وهــي ضريبــة تفــرض علــى الســلع حســب ســعر البيــع بالتجزئــة، وتكــون نســبة 
مئويــة متفاوتــة، ويتحملهــا المســتهلك النهائــي بمجــرد شــراؤه لهــا، وتفــرض علــى الســلع 
بــدون تمييــز فهــي ضريبــة مبيعــات شــاملة، كمــا تفــرض علــى ســلع معينــة مثــل الســلع 

الكماليــة. 

 الضرائب والرسوم على التجارة الدولية:	 

إلــى جانــب الضرائــب علــى البضائــع المحليــة والخدمــات، تفــرض فــي فلســطين ضرائــب علــى 
التجــارة الدوليــة وتشــمل؛ الرســوم الجمركيــة وتشــكل قيمــة الــواردات بمــا فــي ذلــك رســوم 
التأميــن والشــحن. كمــا تفــرض ضريبــة الشــراء، والتــي تشــكل قيمــة الــواردات مضافــًا إليهــا 
تكاليــف التأميــن والشــحن والجمــارك، وتصــل نســبة الرســوم مــن %5 إلــى %24، إلــى جانــب 

ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تفــرض بقيمــة %16 علــى كافــة البضائــع المســتوردة. 

الضرائب على الممتلكات:	 

ــي تفــرض  ــة األمــاك الت ــكات فــي فلســطين، ضريب ــى الممتل يوجــد نوعــان مــن الضرائــب عل
ــى الشــركات.  ــق عل ــي تطب ــة والت ــة األرض الزراعي ــات، وضريب ــة والبناي ــر الزراعي ــى األرض غي عل
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يتطلــب تملــك أرض فــي فلســطين أو تغطيــة احتياجــات األرض االســتثمارية تقديــم 
إذن شــراء إلــى ســلطة األراضــي، علمــًا أن قانــون األراضــي المطبــق فــي فلســطين يتيــح 

ملكيــة األجنبــي لــألراض فــي فلســطين.

ضرائب أخرى يتم استيفائها:	 

ضريبــة األربــاح الرأســمالية: ال تخضــع األعمــال والشــركات لضريبيــة األربــاح الرأســمالية فــي . 1
فلسطين.

ضريبة خدمة العقود: يخضع الدخل الناتج أو المكتسب من العقود المبرمة للضريبة. . 2

أربــاح األســهم، اإليجــارات، األتــاوات: أربــاح األســهم الخاضعــة للضريبــة، أربــاح األســهم . 3
بعــد إعــادة توزيــع رأس المــال معفــاة مــن الضريبــة، األتــاوات ليســت معفــاة مــن الضريبــة، 
دفعــات اإليجــار ليســت معفــاة مــن الضريبــة، األربــاح المحتجــزة معفــاة مــن الضريبــة إال 

إذا أعيــد اســتثمارها. 

ضرائب الهدايا والميراث: ال توجد ضرائب على الهدايا أو الميراث في فلسطين. . 4



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق36

1.3 قانون العمل والعمال
يطبــق قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000، علــى جميــع العمــال وأصحــاب 
العمــل باســتثناء موظفــي الحكومــة وخــدم المنــازل وأفــراد أســرة صاحــب العمــل مــن الدرجــة 
األولــى، ويكتــب عقــد العمــل باللغــة العربيــة، وعلــى صاحــب العمــل الــذي يشــغل 20 عامــًا 
علــى األقــل أن يوظــف %5 مــن العمــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. ويحظــر تشــغيل الفتيــان 
دون ســن 15 ســنة، ويســمح بتشــغيل مــن يتــراوح أعمارهــم بيــن 18-15 ســنة بعــد خضوعهــم 
لفحــص طبــي قبــل التوظيــف، علــى أن تكــون دوريــة الفحــص كل 6 أشــهر، ويخضــع الفتيــان 

العامليــن لشــروط خاصــة تختلــف عــن بقيــة العمــال علــى صاحــب العمــل االلتــزام بهــا.

هنــاك نوعــان مــن عقــود العمــل مــن حيــث المــدة التــي يتــم تطبيقهــا فــي فلســطين؛ عقــد 
عمــل محــدد المــدة، وتكــون مدتــه بحــد أقصــى ســنتين، وعقــد عمــل غيــر محــدد المــدة، علــى 
أن تكــون الفتــرة التجريبيــة فــي العمــل ال تزيــد عــن ثاثــة أشــهر. تبلــغ ســاعة العمــل األســبوعية 
ــار أن الحــد  ــن االعتب ــة، مــع األخــذ بعي ــام العمــل اليومي ــد ألي ــدون تحدي للعامــل 45 ســاعة، ب
ــوم واحــد، وتقســم الســاعات علــى مــا ال يقــل عــن 5  ــى مــن العطــل األســبوعية هــو ي األدن
أيــام، ومــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات فــي اليــوم، ويحــق للعامــل الحصــول علــى فتــرة اســتراحة أو 

أكثــر بمــا ال يزيــد عــن ســاعة واحــدة يوميــًا.

ُتدفــع األجــور علــى أســاس شــهري لعقــود العمــل الشــهرية، وعلــى أســاس أســبوعي لعقــود 
المياومــة أو العقــود األســبوعية أو العقــود علــى أســاس الســاعة. وال يجــوز تأخيــر دفــع األجــور 
ألكثــر مــن خمســة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقها بحيــث تعتبــر ديــون غيــر مســتردة، يبلغ الحــد األدنى 
لألجر الشــهري في فلســطين 395 دوالر أمريكي، أما الحد األدنى ألجور عمال المياومة فيبلغ 

18 دوالر أمريكــي، والحــد األدنــى ألجــر ســاعة العمــل الواحــدة فيبلــغ حوالــي 2 دوالر أمريكــي.  

يحــق للعامــل الحصــول علــى إجــازة ســنوية مدتهــا 14 يــوم خــال الخمــس ســنوات األولــى مــن 
العمــل كحــد أدنــى، و21 يــوم لســنوات العمــل بعــد ذلــك. ويحــق لــه الحصــول علــى مجموعــة 
مــن اإلجــازات األخــرى مثــل؛ اإلجــازة المرضيــة والتــي تصــل إلــى 14 يــوم ســنويًا مدفوعــة 
األجــر بالكامــل، أمــا إذا امتــدت  لتصــل مــن 15 يــوم إلــى 28 يــوم فتكــون بدفــع نصــف األجــر. 
واإلجــازة العارضــة، والتــي ال تزيــد عــن عشــرة أيــام متفرقــة ســنويًا أو ثاثــة أيــام متتاليــة فــي 
المــرة الواحــدة، وكذلــك إجــازة الوفــاة ومدتهــا ثاثــة أيــام فــي حــال وفــاة أحــد األقــارب حتــى 

الدرجــة الثانيــة وال تكــون محســوبة ضمــن اإلجــازة الســنوية. 

كذلــك يمنــح العامــل إجــازة الحــج مدتهــا أســبوعان، وإجــازة ثقافيــة مدتهــا أســبوع فــي الســنة، 
ويحــق للعامــات الحصــول علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة بالكامــل مدتهــا 10 أســابيع. 

ال يشــترط مــن صاحــب العمــل تعويــض العامــل عــن تكلفــة المواصــات، لكــن عليــه ضمــان 
حقــوق العامــل فيمــا يتعلــق بالتأميــن الصحــي الــذي يعتبــر إلزامــي فــي فلســطين، لكــن 
يشــترط أن يقــدم للعامــل تأميــن ضــد إصابــات وحــوادث العمــل، وتعويضــه عــن كل ســاعة 

عمــل إضافــي بحيــث يدفــع لــه بمعــدل 1.5 أجــره مقابــل ســاعات العمــل العاديــة.
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يحــق للعامــل الــذي أمضــى ســنة فــي العمــل أن يمنــح مكافــأة نهايــة الخدمــة، مقدارهــا أجــر 
شــهر عــن كل ســنة قضاهــا، علــى أســاس آخــر أجــر تقاضــاه مــع حســاب كســور الســنة فــي حــال 
تمــت إقالتــه مــن صاحــب العمــل، وفــي حــال اســتقالة العامــل الــذي أمضــى خمــس ســنوات 
فــي العمــل يحصــل علــى ثلــث أجــرة شــهر، وثلثــا األجــر لمــن قضــى أكثــر مــن خمــس ســنوات 
وأقــل مــن عشــرة ســنوات، ويســتحق المكافــأة الكاملــة فــي حــال أمضــى فــي العمــل أكثــر مــن 
عشــرة ســنوات. كمــا يحــق للعامــل التعويــض فــي حالــة الفصــل التعســفي بمقــدار أجــر شــهرين 

عــن كل ســنة دون المســاس بأيــة حقــوق أخــرى لــه.  
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1.4 االستيراد
مــن أجــل االســتيراد مــن خــارج فلســطين، علــى المســتورد معرفــة كافــة متطلبــات االســتيراد 

ســواء التــي تســبق عمليــة االســتيراد أو التــي تتخلــل عمليــة االســتيراد، والتــي تتمثــل فــي: 

إصــدار بطاقــة التعامــل بالتجــارة الخارجيــة )رقــم االســتيراد وبطاقــة االســتيراد( مــن وزارة 	 
رقــم  علــى  يســتوجب حصولــه  مكاتبهــا،  أحــد  أو  االســتيراد  دائــرة  الوطنــي،  االقتصــاد 
التعامــل بالتجــارة الخارجيــة والــذي يتكــون مــن رقــم الشــركة أو رقــم التاجــر، والــذي يعمــم 

ــة االســتيراد.  ــه عملي ــر وتتوقــف علي علــى كافــة المعاب
الحصــول علــى رخصــة اســتيراد مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، المديريــة العامــة للتجــارة 	 

الداخليــة أو أحــد مكاتبهــا، علمــًا أن بعــض البضائــع تتطلــب الحصــول علــى موافقــات مــن 
هيئــات معينــة قبــل الحصــول علــى الرخصــة كمــا فــي منتجــات النفــط والبنزيــن، ومنتجــات 
التبــغ والســجائر، والمبيــدات الحشــرية ومــواد الطــاء، والمركبــات وقطــع الغيــار، وأدوات 
االتصــاالت، والمنتجــات الزراعيــة والمــواد الغذائيــة، والمنتجــات الطبيــة. تكــون الرخصــة 
لفتــرة محــددة تختلــف اعتمــاداً علــى نــوع البضاعــة، وتشــير إلــى كميــة البضاعــة المســتوردة. 

الحاالت التي تتطلب الحصول على رخصة استيراد موضحة في الشكل أدناه.	 

خضوع البضاعة المستوردة لنظام 
الحصص والسلع المدرجة في 

 A1,A2,B قوائم

التبادل التجاري مع دول ال تقيم 
اتفاقيات تجارة حرة مع فلسطين، 

أو مع دول ليست عضو في 
منظمة التجارة العالمية

استيراد النفط والغاز ومعدات 
االتصاالت والمركبات

البضاعة المتعلقة بالصحة العامة
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يطبــق فــي فلســطين سياســة الغــاف الجمركــي الموحــد لــذا فــإن رخصــة االســتيراد 
تطلــب إظهارعامــة )L( علــى رخــص اســتيراد؛ معظــم المركبــات، واآلليــات الزراعيــة، 
والمنتجــات الزراعيــة، والجلــود، والمــواد الغذائيــة المصنعــة، واألســلحة، والحيوانــات 

الحيــة، والمنتجــات الحيوانيــة، واألدويــة. 

إجــراءات  تســري  عليهــا،  المتفــق  الحصــة  قيــود  المســتوردة  الكميــة  تجــاوزت  حــال 
ومعاييــر خاصــة علــى الكميــة اإلضافيــة. هنــاك مقاييــس إلزاميــة ومقاييــس اختياريــة 
تعتبــر بمثابــة تصديــق إضافــي عــادة تطلبــه الــوكاالت األجنبيــة لتأهيــل المنتجــات فــي 

التنافســية.  المناقصــات 

ال يوجــد شــروط فيمــا يتعلــق بمصــدر البضائــع المســتوردة حســب معــدالت الدولة األولى 	 
بالرعايــة )MFN Rate(،  فشــهادة المنشــأ يجــب أن ترفــق مــع الــواردات لاســتفادة مــن 
ــة، وتصــدر هــذه الشــهادة فــي  ــات تجاري ــة بموجــب اتفاقي ــة تفضيلي ــة إعفــاءات جمركي أي
البلــد المصــدر للبضاعــة. ويســمح فــي فلســطين للــواردات أن تمــر بــدون شــهادة منشــأ، 
غيــر أنهــا لــن تســتفيد مــن أيــة إعفــاءات جمركيــة تفضيليــة ممنوحــة بموجــب التســهيات 

واالتفاقيــات الدوليــة. 
يطلــب أيضــًا مــن المســتورد الحصــول علــى شــهادة المواصفــات والمقاييــس، ال ســيما 	 

البضائــع المدرجــة فــي قوائــم A1 وA2، حيــث تخضــع هــذه البضائــع الــواردة فــي تلــك 
القوائــم إلــى المقاييــس الفلســطينية فقــط ضمــن كميــات متفــق عليهــا.
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البضائع التي تتطلب مقاييس إلزامية

الوثائق التي تتطلب من المصدر أو وكيل الشحن 

ر، أو مــن وكيــل  علــى البضائــع المســتوردة الحصــول علــى مجموعــة مــن الوثائــق مــن المصــدِّ
الشــحن لتخليــص البضاعــة، وتشــمل: 

ــث 	  ــى المســتوردين، حي ــرد رســوم الجمــارك إل ــة، ت ــدول العربي ــع المســتوردة مــن ال البضائ
أن هــذه البضائــع معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة حســب اإتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة 
الحــرة الكبــرى وقــرار القمــة العربيــة رقــم )200( لســنة 2000 القاضــي بإعفــاء الصــادرات 

الفلســطينية.
قبــل شــحن البضاعــة، يقــدم المســتورد طلــب للموافقــة علــى الوســم التجــاري لــدى وزارة 	 

ــرة التجــارة الخارجيــة، حيــث يلصــق الوســم الــذي يعــد باللغــة  االقتصــاد الوطنــي فــي دائ
العربيــة علــى المنتجــات المســتوردة يوضــع الوســم؛ اســم المنتــج، والعامــة التجاريــة 
للمنتــج، ونــوع المنتــج، واســم المســتورد وعنوانــه، ومــكان اإلنتاج، واســم المنتــج وعنوانه، 
وتاريــخ اإلنتــاج وتاريــخ اإلنتهــاء، ومحتويــات المنتــج ومركباتــه، وأيــة مــواد حافظــة وأدوات 

التخزيــن، والحجــم.
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1.5 التصدير
ال تحتــاج عمليــة التصديــر فــي فلســطين إلجــراءات معقــدة، فإجراءاتهــا بســيطة وواضحــة، 
ويتطلــب إتمــام عمليــة التصديــر الحصــول علــى شــهادة التعامــل بالتجــارة الخارجيــة مــن وزارة 
االقتصــاد الوطنــي، وشــهادة منشــأ لجميــع الــدول تصــدر مــن الغــرف التجاريــة، أمــا دول 
االتحــاد األوروبــي فتصــدر مــن الجمــارك وتصــادق عليهــا وزارة االقتصــاد الوطنــي وتكــون 

ــخ إصدارهــا.  مدتهــا أربعــة أشــهر مــن تاري
يطلــب أيضــًا بوليصــة تأميــن، وبوليصــة نقــل بــري، وفاتــورة تجاريــة، وقائمــة التعبئــة معــدة مــن 
قبــل المنتــج أو المصــدر، كمــا يطلــب تحديــد عامــات الشــحن والعنــوان، والبيــان الجمركــي. 
علمــًا أن منتوجــات المســتحضرات الدوائيــة والمنتوجــات الغذائيــة والمنتوجــات الزراعيــة تحتاج 

لمتطلبــات خاصــة إضافيــة التمــام إجــراءات التصديــر. 
ــة الخاصــة  ــات التجــارة الحــرة الموقعــة مــع فلســطين، تطبــق اإلجــراءات التالي وفقــًا التفاقي
بشــهادات المنشــأ، علمــًا أن البضائــع المصــدرة للــدول المصــدر لهــا المذكــورة أدنــاه معفيــة 

مــن الرســوم الجمركيــة.  

الجهة المصدرة لشهادة المنشأنوع شهادة المنشأالدولة المصدر لها

االتحاد األوروبي،
دول اإلفتا، تركيا

دائرة الجمارك الفلسطينيةشهادة اليورو 1

الواليات المتحدة األمريكية

شهادة منشأ نموذج )أ(
للحصول على إعفاء كامل من 
الرسوم الجمركية توضع على 

) GSأو WB( البضائع

من المصدر دون الحاجة ليتم 
اعتمادها من أي جهة رسمية

شهادة المنشأة من المصدر كندا
للمستورد الكندي

من المصدر دون الحاجة ليتم 
اعتمادها من أي جهة رسمية

الغرفة التجارية ويتم اعتمادها من شهادة المنشأ للدول العربيةالدول العربية
وزارة االقتصاد الوطني

الغرفة التجارية ويتم اعتمادها من نموذج شهادة المنشأة الوطنيةالدول األخرى
وزارة االقتصاد الوطني
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نقاط االتصال التجارية في فلسطين 

معبــر الجلمــة: معبــر رئيســي يقــع شــمال مدينــة جنيــن، يســتخدم لحركــة المشــاة والبضائع . 1
التجارية. 

معبــر ترقوميــا: يخــدم المعبــر محافظــة الخليــل والمــدن الواقعــة جنــوب المحافظــات . 2
الشــمالية، ويســتخدم لحركــة الصــادرات والــواردات، باســتثناء حاويــات الحديــد. 

 معبــر الطيبــة: يخــدم المعبــر محافظــة نابلــس، ومحافظــة طولكــرم، ومحافظــة قلقيلية، . 3
وأجــزاء مــن محافظــة جنيــن، ويســتخدم لحركــة الصــادرات والــواردات، باســتثناء منصــات 

الشــحن الضخمــة والحاويــات الصــادرة.

معبــر بيتونيــا: يخــدم المعبــر محافظــة رام اللــه والبيــرة والمــدن الشــمالية، وضواحــي . 4
التــي يزيــد  القــدس. ويســتخدم لحركــة الصــادرات والــواردات، باســتثناء عربــات النقــل 

ارتفاعهــا عــن 1.6 متــر بســبب محدوديــة الماســح األمنــي.

معبــر المنطــار: يربــط المعبــر بيــن المحافظــات الجنوبيــة والمحافظــات الشــمالية وباقــي . 5
دول العالــم، ويعــد المنفــذ التجــاري الرئيــس للمحافظــات الجنوبيــة. 

معبــر العــودة: يقــع علــى الحــدود مــع مصــر، يخصــص المعبــر الســتيراد مــواد البنــاء فقــط، . 6
ويســتخدم فــي حــال إغــاق معبــر المنطــار الســتيراد بعــض البضائــع التجاريــة مثــل؛ المــواد 

الغذائيــة، والحيوانــات الحية. 

نقطــة الشــجاعية: يقــع فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، يصــل منــه الوقــود لغــزة، . 7
ويتــم اســتيراد الوقــود الســائل والغــاز مــن دول الجــوار.

ــًا . 8 معبــر الكرامــة/ جســر الملــك حســين بيــن فلســطين واألردن: يعتبــر الجســر معبــرًا تجاري
يتــم مــن خالــه تصديــر البضائــع باتجــاه األردن. 

معبــر أريحــا التجــاري بيــن فلســطين واألردن: يســتخدم المعبــر مــن أجــل تصديــر الســلع . 9
الغذائيــة، والســلع المعمــرة، واألدوات المنزليــة، واألدوات الكهربائيــة، واســتيرادها.

منفــذ كــرم أبــو ســالم بيــن قطــاع غــزة ومصــر: يعتبــر المنفــذ ممــر تجاري مؤقت، يســتخدم . 10
للحركــة بيــن المحافظــات الجنوبية ومصر.

معبر رفح الحدودي: يتم استخدامه لتصدير البضائع إلى مصر. . 11

معبــر بيــت حانــون: معبــر يقــع فــي أقصــى شــمال المحافظــات الجنوبيــة، يســتخدم لحركــة . 12
المشــاة والبضائــع التجارية.
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نقاط االتصال التجارية مع فلسطين 

مطــار اللــد )بــن غوريــون(: نقطــة الدخــول والخــروج للــركاب والبضائــع إلــى جميــع دول . 1
العالــم. 

ــر الموانــئ البحريــة فــي شــرق البحــر األبيــض المتوســط، مــن . 2 مينــاء حيفــا: واحــد مــن أكب
حيــث حجــم الشــحن والنقــل التــي تصــل ســنويًا لمــا يقــارب 24 مليــون طــن. 

مينــاء أســدود: يمتلــك المينــاء إمكانيــات عاليــة جــدًا علــى تخزيــن وشــحن أنــواع متعــددة . 3
مــن البضائــع. 

مطــار الملكــة عليــاء الدولــي: يقــدم خدمــات النقــل للــركاب والبضائــع باتجــاه دول العالــم . 4
بمــا فيهــا بروكســل، الدوحــة، اســطنبول، لنــدن، ونيويــورك.

النقــل . 5 خدمــات  تقديــم  مــن  تمكنهــا  عاليــة  إمكانيــات  المينــاء  يمتلــك  العقبــة:  مينــاء 
عاليــة.  وجــودة  بكفــاءة  والشــحن 

الجويــة . 6 الخطــوط  عمليــات  مركــز  يعــد  دولــي  مطــار  هــو  الدولــي:  العريــش  مطــار 
. لفلســطينية ا
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لمحة عن فلسطين

مؤشــرات وأرقـــــــام

ــًا لاســتثمار، فهــي  ــدًا جاذب ــي تدفعهــا لتكــون بل ــزات الت ــد مــن المي ــع فلســطين بالعدي تتمت
تمتــاز بموقــع جغرافــي ممتــاز يعتبــر نقطــة إلتقــاء لثــاث قــارات رئيســية هــي آســيا، وإفريقيــا، 
وأوروبــا، كمــا تمتــاز بالمنــاخ المعتــدل لكونهــا تقــع علــى حــوض البحــر المتوســط، وبوجــود 
مناطــق طبوغرافيــة تعتبــر جاذبــة للســياحة والزراعــة فــي الوقــت ذاتــه. يمكــن تقســيم أرض 
ــة وهــي  ــى الســهول الخصب ــى أربعــة أقســام؛ منطقــة األغــوار التــي تحتــوي عل فلســطين إل
منطقــة خصبــة لإلنتــاج الزراعــي، ومنطقــة المنحــدرات الشــرقية المطلــة علــى األغــوار والتــي 
ــى البحــر الميــت، والمناطــق  ــًا إل ــة نســبية تصــل جنوب ــة مــع خصوب تتكــون مــن مناطــق صخري
الجبليــة الوســطى والتــي تشــكل الجــزء األكبــر مــن فلســطين ويبلــغ أقصى إرتفاع لهــا )1,000( 

متــر فــوق ســطح البحــر، والمناطــق الســاحلية وشــبه الســاحلية.

كمــا تمتلــك فلســطين اقتصــادًا ديناميكيــًا يقــوم علــى اقتصــاد الســوق، والــذي يمنــح القطــاع 
ــًا فــي ظــل حكومــة داعمــة تؤمــن بمبــدأ الشــراكة،  الخــاص فرصــة واســعة للعــب دورًا قيادي
وعليــه فهــي تضمــن توفيــر العديــد مــن حوافــز االســتثمار والضمانــات والتأمينــات مــن قبــل 

المؤسســات الوطنيــة والدوليــة. 

إضافــة إلــى وجــود فــرص اســتثمار فــي التصديــر وإعــادة التصديــر مــن خــال شــبكة االتفافيــات 
التجاريــة واالقتصاديــة التفضيليــة التــي تمنــح البضائــع الفلســطينية ميــزة تنافســية عاليــة فــي 
األســواق العالميــة، بســبب توفــر العمالــة التــي تمتلــك درجــة عاليــة مــن التعليــم والمهــارة. 
هــذا باإلضافــة لوجــود سياســات حكوميــة تشــجع التجــارة واالســتثمار بشــكل كبيــر، فضــًا 
عــن توفــر اإلســتراتجيات المشــجعة لاســتثمار كإســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة التــي ركــزت 
علــى تحســين الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة وجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، 
واإلســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر والتــي رســمت خارطــة الطريــق لــكل مــن الحكومــة والقطــاع 

الخــاص. 

وحاليــًا، تركــز فلســطين علــى تعزيــز قــدرات االقتصــاد الوطنــي لتحويلــه القتصــاد اإلنتــاج 
المســتند إلــى المعرفــة، مــع التركيــز علــى القطــاع الزراعــي، والقطــاع الســياحي، والقطــاع 
الصناعــي، وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وقطــاع الطاقــة والطاقــة المتجددة، 

وقطــاع الخدمــات. 
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فـــلسـطــيـــــــن
مساحة األرض وديمغــــرافيا السكــــان

1. المساحة 
والمحافظــات  الشــمالية  )المحافظــات  الفلســطينية  لألراضــي  اإلجماليــة  المســاحة  تبلــغ 
الجنوبيــة( حوالــي 6,450 كــم2، تمثــل %23 مــن مســاحة فلســطين مــا قبــل عــام 1948 التــي 

ــي. ــداب البريطان ــت تحــت اإلنت كان

ــغ طولهــا 130 كــم2،  ــى 5,655 كــم2، ويبل تغطــي المحافظــات الشــمالية مســاحة تصــل إل
ويتــراوح عرضهــا بيــن 65-40 كــم2. أمــا مســاحة المحافظــات الجنوبيــة فتعــادل 365 كــم2، 
ويبلــغ طولهــا 40 كــم2 ويتــراوح العــرض بيــن 5 كــم2  و12 كــم2. فــي فلســطين 16 محافظــة 

11 منهــا تمثــل المحافظــات الشــمالية و5 تمثــل المحافظــات الجنوبيــة.

توزيع المساحة بين  المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية
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مساحة المحافظات كم2

2. السكان
يبلــغ عــدد الفلســطينين فــي مجتمعــات االغتــراب والشــتات في العالم نحو 13مليون نســمة، 
موزعيــن بيــن الــدول العربيــة، أوروبا واألمريكيتين، ويبلغ ســكان فلســطين 5,038,918نســمة، 
منهم  3,019,948 نســمة في المحافظات الشــمالية و 2,018,970نســمة في المحافظات 

الجنوبية.

ــاث حيــث يشــكل الذكــور مــا نســبته  ــن فــي نســب الذكــور واإلن فــي فلســطين، ال يوجــد تباي
مــن  نســمة   2,476,614 بواقــع   49% اإلنــاث  وتشــكل  نســمة   2,562,304 بواقــع   51%

إجمالــي عــدد الســكان.

يبلــغ معــدل النمــو الســكاني فــي فلســطبن %2.8 بواقــع 2.5 فــي المحافظــات الشــمالية، 
النمــو كمــا هــي  تبقــى معــدالت  أن  المتوقــع  الجنوبيــة، ومــن  المحافظــات  و%3.2 فــي 

مرتفعــة، وذلــك نتيجــة إنخفــاض مســتوى الوفيــات وبقــاء معــدالت الخصوبــة مرتفعــة. 
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التوزيع السكاني بين  المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية 

التوزيع السكاني من حيث الجنس للعام 2019

التوزيع السكاني حسب المحافظة 2020
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الـــمـوارد الــبشـريـــــة فـي فــلـــســطــيـــن
العمالة واألجــــــــــــور

1.  القوى العاملة والتشغيل 
يوجــد فائــض ووفــرة فــي القــوى العاملــة الفلســطينية مــع وجــود نســبة عاليــة مــن التعليــم 
والمهــارات، وتبلــغ نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي فلســطين %44.3 بعــدد يصــل 
إلــى 1,357,000عامــل. يــوزع العــدد بيــن المحافظــات الجنوبيــة والشــمالية علــى التوالــي؛ 

476,000 و881,000 عامــل. 

أمــا بخصــوص مســتوى مشــاركة القــوى العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث العمــر، فــإن فئــة 
الشــباب باألعمــار مــن )34-25 ســنة( تشــكل النســبة األعلــى مــن القــوى العاملــة والتــي تبلــغ 

%60.7، بواقــع %90.3 للذكــور، و%30.1 لإلنــاث. 

يعتبــر قطــاع الخدمــات والفــروع األخــرى مــن أعلــى القطاعــات االقتصاديــة التــي تســتوعب 
العامليــن فــي فلســطين بنســبة مشــاركة فــي القطــاع تصــل إلــى%35.8 منهــم %73.1 مــن 

اإلنــاث و%28.9 مــن الذكــور، ومــن مجمــوع العامليــن %71.4 مســتخدمون بأجــر. 

نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين للسنوات 2019-2014 

يعتبــر القطــاع الخــاص فــي فلســطين مصــدر التشــغيل األول للفلســطينيين بنســبة تصــل 
إلــى %66.1 مقابــل نســبة تصــل إلــى %20.7 فــي القطــاع العــام، موزعيــن بيــن  66.9% 
فــي المحافظــات الشــمالية و%63.6 فــي المحافظــات الجنوبيــة،  %15.3 فــي المحافظــات 

الشــمالية و%36.4 فــي المحافظــات الجنوبيــة علــى التوالــي مــن حيــث القطاعــات.

ويبلــغ عــدد المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص فــي فلســطين 669,593 موزعيــن بيــن 
503,088 فــي المحافظــات الشــمالية و165,996 فــي المحافظــات الجنوبيــة بمعــدل أجــر 
شــهري يصــل إلــى حوالــي 224.3 دوالر أمريكــي فــي فلســطين )حوالــي 307 في المحافظات 

الشــمالية  191.7 فــي المحافظــات الجنوبيــة(. 
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نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين للسنوات 2019-2014 

توزيع القوى العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والجنس 2019

إمكانيــات بشــرية  يوفــر  الــذي  التعليــم األمــر  عــاٍل مــن  العاملــة بمســتوى  القــوى  تتمتــع 
للمســتثمر، حيــث تبلــغ نســبة العامليــن الذيــن يزيــد عــدد ســنوات الدراســة الخاصــة بهــم عــن 

13 ســنة إلــى 37.8%.
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2.   األجور
يصــل معــدل األجــر اليومــي فــي فلســطين إلــى 28.6 دوالر، موزعــة بيــن 28.6 دوالر فــي 
المحافظــات الشــمالية و13 دوالر فــي المحافظــات الجنوبيــة. يذكــر أن معــدل أيــام العمــل 
الشــهري بلــغ فــي المحافظــات الشــمالية 22.8 يــوم وفــي المحافظــات الجنوبيــة 22.7 يــوم 
ـِ 44.1 فــي المحافظــات الشــمالية و36.6 فــي المحافظــات  بســاعات عمــل أســبوعية تقــدر بــ

الجنوبيــة. 

النشاط االقتصادي
عدد السنوات الدراسية

المجموع
01-67-910-12+13

الزراعة والصيد والحراجة وصيد 
37.413.78.86.42.66.1األسماك

7.112.218.016.06.112.3التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

10.222.626.222.27.717.4البناء والتشييد

21.824.924.127.117.122.6التجارة والمطاعم والفنادق

2.18.16.46.54.65.8النقل والتخزين واالتصاالت

21.418.516.521.861.935.8الخدمات والفروع األخرى

توزيع القوى العاملة الفلسطينية حسب عدد السنوات الدراسية 
والنشاط االقتصادي للعام 2019
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1.   الناتج المحلي اإلجمالي والنمو
بلغــت  حيــث  االقتصــادي  االنتعــاش  تحقيــق  علــى  قدرتــه  الفلســطيني  االقتصــاد  يؤكــد 
نســبة النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي %0.95،و تتفــاوت معــدالت النمــو فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بيــن المحافظــات الشــمالية والمحافظــات الجنوبيــة، حيــث تنخفــض فــي 
المحافظــات الجنوبيــة لتبلــغ مــا نســبته %0.02 مقابــل إرتفــاع فــي المحافظــات الشــمالية 
بنســبة %1.15، ويعــزى الســبب فــي إرتفــاع النســبة فــي المحافظــات الجنوبيــة إلــى البــدء 
بإعــادة اإلعمــار، وإجــراءات تقليــص القيــود المفروضــة علــى اســتيراد المــواد الخــام ومــواد 
البنــاء، وزيــادة المعونــات والمســاعدات، غيــر أن هــذا النمــو أقــل ممــا تــم تحقيقــه فــي األعــوام 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــغ قيمــة النات ــرة 2013-2011. وتبل التــي ســبقت العــدوان خاصــة الفت

باألســعار الثابتــة لحوالــي 15,764.4مليــون دوالر أمريكــي حتــى نهايــة عــام 2019.

انخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين بنســبة %1.5، ليصــل إلــى 
3,364.5 دوالر أمريكــي، ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 
أقــل مــن الزيــادة فــي عــدد الســكان. غيــر أن مســتوى المعيشــة بلــغ 1,807.5 دوالر أمريكــي. 
ــج المحلــي اإلجمالــي  ونظــرًا لتفــاوت معــدالت النمــو، فقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن النات
فــي المحافظــات الجنوبيــة ليصــل إلــى 1,416.8 دوالر أمريكــي، بينمــا بلــغ فــي المحافظــات 

الشــمالية 4,802.5 دوالر أمريكــي.

األداء االقـــتـــصـادي  فـي فــلـــســطــيـــن
الحسابات القــوميــة والتـضــخـم والـقــوة الشـرائـيـــة 

حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني نمــوًا بنســبة %0.95، ويعتبــر القطــاع الخدماتــي 
فلســطين  وتمتــاز  الفلســطيني،  االقتصــاد  فــي  مســاهمة  االقتصاديــة  القطاعــات  أكثــر 
بمعــدالت غــاء معيشــي متوســطة تعتبــر أفضــل مــن الــدول العربيــة والعالميــة حيــث تصــل 

نســبة التضخــم إلــى 1.58%.
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نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي نهاية العام 2019

2.   التضخم والقوة الشرائية 
التراجــع فــي معــدل  المعيشــة فــي فلســطين نســبة %1.58، ويعــزى  يبلــغ مؤشــر غــاء 
التضخــم إلــى انخفــاض تكاليــف الــواردات وتراجــع األســواق العالميــة لبعــض الســلع خاصــة 
النفــط والغــذاء اللــذان يشــكان الــوزن األكبــر مــن ســلة المســتهلك الفلســطيني. ويعتبــر 
معــدل التضخــم فــي فلســطين مــن المعــدالت المنخفضــة مقارنــة بمعــدالت التضخــم علــى 
المســتوى العالمــي واإلقليمــي حيــث تصــل فــي الــدول الناميــة إلــى حوالــي %4.7 وفــي 
ــدور  ــة ال ــغ والمشــروبات الكحولي ــي %0.3. ويلعــب كًا مــن التب ــى حوال ــدول المتقدمــة إل ال
األكبــر فــي رفــع معــدل التضخــم متأثــرًا بقــرار رفــع الضرائــب علــى هــذه الســلع. وبالنســبة 
للقــوة الشــرائية، فقــد تحســنت بنحــو %7.2، وقــد ســاهم ارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي 

والدينــار األردنــي برفــع القــدرات الشــرائية للمواطــن الفلســطيني. 
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معدل التضخم في فسطين لألعوام 2019-2014

2.   التضخم والقوة الشرائية 
التراجــع فــي معــدل  المعيشــة فــي فلســطين نســبة %1.58، ويعــزى  يبلــغ مؤشــر غــاء 
التضخــم إلــى انخفــاض تكاليــف الــواردات وتراجــع األســواق العالميــة لبعــض الســلع خاصــة 
النفــط والغــذاء اللــذان يشــكان الــوزن األكبــر مــن ســلة المســتهلك الفلســطيني. ويعتبــر 
معــدل التضخــم فــي فلســطين مــن المعــدالت المنخفضــة مقارنــة بمعــدالت التضخــم علــى 
المســتوى العالمــي واإلقليمــي حيــث تصــل فــي الــدول الناميــة إلــى حوالــي %4.7 وفــي 
ــدور  ــة ال ــغ والمشــروبات الكحولي ــي %0.3. ويلعــب كًا مــن التب ــى حوال ــدول المتقدمــة إل ال
األكبــر فــي رفــع معــدل التضخــم متأثــرًا بقــرار رفــع الضرائــب علــى هــذه الســلع. وبالنســبة 
للقــوة الشــرائية، فقــد تحســنت بنحــو %7.2، وقــد ســاهم ارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي 

والدينــار األردنــي برفــع القــدرات الشــرائية للمواطــن الفلســطيني. 

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2020، وصندوق النقد الدولي، 2015. 
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لمحة عن فـلـســــطـــــيــــــن
بيئة االستثمـــــــــــــــــــــار 

القطــاع الخــاص فــي فلســطين يعــد محــرك رئيســي وقــوة دافعــة للنمــو االقتصــادي المحلي، 
لمســاهمته فــي الجــزء األكبــر مــن األنشــطة االقتصاديــة، فهــو يشــكل حوالــي %81 مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويتوفــر للقطــاع الخــاص فــي فلســطين بيئــة اســتثمارية مناســبة 

لبــدء المشــاريع المتعــددة والمتنوعــة. 

1.   حجم السوق الفلسطينية 
 5,038,918 بلــغ  يشــهد الســوق الفلســطيني تنامــي ســنوي فــي عــدد الســكان والــذي 
نســمة بنســبة نمــو %2.9، إلــى جانــب الموقــع الجغرافــي اإلســتراتيجي للســوق الــذي يجعلــه 
حلقــة وصــل بيــن القــارات الثاثــة التــي تحيــط بــه؛ آســيا، وإفريقيــا، وأوروبــا. ويشــهد الســوق 
للتحســن  نتيجــة  النهائــي بحوالــي 4.2%،  الفلســطيني تحســن فــي مســتوى اإلســتهاك 
فــي قيمــة اإلســتهاك الخــاص وإرتفــاع قيمــة اإلنفــاق الحكومــي اإلســتهاكي، وتحســن 

معــدالت الدخــل حيــث بلــغ الدخــل 1,744.5 دوالر أمريكــي للفــرد. 

ــادة فــي عــدد القــوى  ومــن المتوقــع أن يزيــد الطلــب المحلــي الفلســطيني، إلــى جانــب الزي
العاملــة حيــث تعتبــر فلســطين دولــة فتيــة أكثــر ســكانها مــن الشــباب واألطفــال الذيــن 
يعتبــرون فئــات مهمــة لألعمــال التجاريــة المحليــة والعالميــة ويشــكلون أســاس الرأســمال 

البشــري الــذي ســيبني التنافســية المســتقبلية لفلســطين. 

يشــهد الســوق الفلســطيني تحســن فــي إجمالــي االســتثمار العــام والخــاص علــى حــد ســواء، 
كمــا يشــهد الســوق الفلســطيني انخفــاض فــي قيمــة الصــادرات الســلعية بنســبة 4.5%. 
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2.   التجارة الخارجية  
مــن  عــدد  بيــن  التعــاون  واتفاقيــات  التجاريــة  االتفاقيــات  مــن  العديــد  فلســطين  وقعــت 
الــدول، األمــر الــذي مكنهــا مــن الوصــول إلــى األســواق اإلقليميــة والعالميــة، ومــن هــذه 
االتفاقيــات؛ اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع االتحــاد األوروبــي، واتحــاد التجــارة الحــرة األوروبيــة، 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، وتركيــا، باإلضافــة إلــى اتفاقيــات تنظيــم العاقــات 
التجاريــة والتعــاون مــع روســيا، واألردن، ومصــر، والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
واليمــن، والمغــرب، وتونــس، ودول عربيــة أخــرى. يصــل حجــم ســوق أوروبــا إلــى 17.6 تريليــون 
دوالر أمريكــي، ويصــل حجــم ســوق دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إلــى 76.3 
تريليــون دوالر أمريكــي، أمــا ســوق الواليــات المتحــدة األمركيــة والســوق الكنديــة فيبلــغ 

18.3 تريليــون دوالر أمريكــي. 

االتفاقيات الثنائية ومتعددة االطراف
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وتبلــغ قيمــة الــواردات الســلعية 6,613.5 مليــون دوالر أمريكــي محققــة ارتفاع بنســبة 1.1%، 
وقيمــة الصــادرات 1,103.8 مليــون دوالر أمريكــي بنســبة انخفــاض بلغت 4.5%.

أمــا بخصــوص العجــز فــي الميــزان التجــاري الســلعي فقــد إرتفــع بنســبة %2.3 بوصولــه إلــى مــا 
قيمتــه 5,509.6 مليــون دوالر أمريكــي، ويبلــغ حجــم التبــادل التجــاري 7,717.3 مليــون دوالر 

أمريكي. 

أكثــر المنتجــات التــي يتــم اســتيرادها هــي الوقــود، والغــذاء والماشــية، والبضائــع المصنعــة. 
فــي حيــن يعتبــر الحجــر والرخــام، ومنتجــات الحديــد المعــاد صهــره، والباســتيك، واألدويــة، 
إلــى  إضافــة  يتــم تصديرهــا،  التــي  المنتجــات  أكثــر  الطبيــة  والخضــار، واألعشــاب  واآلثــاث، 
والتأميــن،  النقــل  وخدمــات  والســياحة،  الســفر  خدمــات  وأهمهــا؛  الخدماتيــة  الصــادرات 

واالتصــاالت. المعلومــات  تكنولوجيــا  وخدمــات 

3.   البنية التحتية والمرافق العامة 
لقــد حققــت البنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة تطــورًا ملحوظــًا نظرًا لاهتمــام الحكومي الكبير 
فيهــا ألهميتهــا فــي النهــوض بالعمليــة التنمويــة الشــاملة، خاصــة علــى المجــال االقتصــادي 

وتطويــر القطــاع الخــاص.

ــي  ــاه الت ــر شــبكات المي ــة، وتوفي ــر شــبكات الطــرق العامــة اآلمن ــث وتطوي حيــث جــرى تحدي
توفــر الميــاه النظيفــة الصالحــة للشــرب وتوســيع عــدد التجمعــات المرتبطــة ببشــبكات الميــاه، 
وتطويــر شــبكات الكهربــاء، وتطويــر شــبكات االتصــاالت. كمــا قامــت الحكومــة الفلســطينية 
بتطويــر مجــال الميــاه العادمــة، مــن خــال تمديــد شــبكات الميــاه الداخليــة وشــبكات الصــرف 

الصحــي فــي التجمعــات التــي لــم تكــن مربوطــة بالشــبكات، وتأهيــل الشــبكات القديمــة. 

وتعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى اســتكمال إقامــة شــبكات عامــة للمواصــات وتأهيلهــا 
ــة لضمــان ســهولة تنقــل المواطنيــن  ــة، والجوي ــة، والبحري وربطهــا مــع المنافــذ الدوليــة البري

والبضائــع بطريقــة ناجعــة وآمنــة.  

كمــا تســتكمل الحكومــة إهتمامهــا بتطويــر البنيــة التحتيــة الضروريــة الازمــة لتنشــيط عمــل 
الميــاه  وشــبكات  والطاقــة،  المواصــات،  مجــال  فــي  خاصــة  وتســهيله،  الخــاص  القطــاع 
والصــرف الصحــي، واالتصــاالت، والمرافــق العامــة الســياحية والصناعيــة، ومعابــر التجــارة 

الدوليــة، بالتركيــز علــى المعابــر البريــة مــع مصــر واألردن. 

ويتمحــور اإلهتمــام اإلســتراتيجي الحكومــي فــي مجــال البنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة 
ضمــن تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية المرتبطــة بخلــق نظــام مواصــات وشــبكات طــرق أكثــر 
ــًا وفعاليــة وفــق المعاييــر الدوليــة وربطهــا مــع شــبكة الربــط العربــي والدولــي، وتوفيــر  أمان
طاقــة للمســتهلك بكميــات كافيــة وأســعار معقولــة ضمــن مواصفــات فنيــة وبيئيــة تحقــق 
المعاييــر الدوليــة، وتطويــر قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي الفلســطيني ليكــون أكثــر تنظيمــًا 
وقــدرة علــى تأميــن الحقــوق المائيــة وتحقيــق التوزيــع العــادل لكافــة االســتخدامات،  وتطويــر 
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قطــاع اإلســكان ليكــون أكثــر قــدرة علــى إتاحــة االســتفادة الكاملــة مــن الخدمــات العامــة 
وتلبيــة االحتياجــات المرجــوة منــه بشــكل كفــؤ وفعــال. يذكــر أن هــذه األهــداف يتــم تنفيذهــا 
بالشــراكة مــع كافــة الجهــات الرســمية ذات العاقــة التــي تــم اســتحداثها علــى مــدار الســنوات 

القليلــة الماضيــة لضمــان عمليــة التنفيــذ وتنظيــم القطاعــات المختلفــة.

يوجــد فــي فلســطين أكثــر مــن 25,068 مركبــة تجاريــة، ويصــل طــول شــبكة الطــرق 
المعبــدة التــي يتــم مــن خالهــا نقــل الســكان والبضائــع لحوالــي 3,461 كيلــو متــرًا حتــى 

نهايــة عــام 2019. 

المصدر: إحصاءات النقل والمواصات، 2020. 
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الــــقـــــطـــــــــاع الـــــــزراعي
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافـــــــز وفرص 

االستثمـــــــــــار 
يعتبر القطاع الزراعي مكونًا رئيســيًا من مكونات االقتصاد الفلســطيني يســاهم  بنســبة 7% 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويشــغل نســبة مرتفعــة مــن القــوى العاملــة. ورغــم الصعوبــات 
التــي يواجههــا القطــاع غيــر أن فــرص االســتثمار فيــه مرتفعــة نتيجــة للزيــادة المتوقعــة فــي 

الدخــل والســكان.

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
يســاهم القطــاع الزراعــي الفلســطيني بنســبة %7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبالرغــم مــن 
التراجــع الملحــوظ فــي مســاهمة القطــاع الزراعــي بالناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني 
إال أنــه مــازال يعتبــر مــن القطاعــات الهامــة والتــي ال يمكــن أن يقــوم االقتصــاد الفلســطيني 
إال بــه. يشــغل القطــاع مــا نســبته %6.3 مــن األيــدي العاملــة الفلســطينية، بعــدد عامليــن 
أكثــر مــن 87,066 عامــل، أكثرهــم مــن ســكان المحافظــات الشــمالية وفــق إحصــاءات الجهــاز 

المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019.

ــر زيــت  بلغــت نســبة الصــادرات الزراعيــة %15.2 مــن مجمــوع الصــادرات الفلســطينية، ويعتب
الزيتــون، والتمــر، والحبــوب، والعنــب، واألعشــاب الطبيــة، والزهــور، والفراولــة، والخضــراوات، 
والفواكــه مــن أكثــر المحاصيــل التــي يتــم تصديرهــا والتــي بــات المــزارع الفلســطيني يركــز علــى 

إنتاجهــا كونهــا أثبتــت قــدرة تنافســية عاليــة فــي األســواق العالميــة. 

تشــير إحصــاءات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019، أن مســاحة األراضــي 
المزروعــة فــي فلســطين بلغــت  1,382.5كــم2، ويســمح تنــوع المنــاخ فــي فلســطين بزراعــة 
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أكثــر مــن 49 صنــف مــن المنتجــات الزراعيــة، إضافــة لوجــود مســتوى عــاٍل مــن اســتخدام 
ــر  ــري وتحضي ــا ال ــا فــي القطــاع، حيــث تســتخدم البيــوت الباســتيكية، وتكنولوجي التكنولوجي

األرض، ورش المبيــدات األمــر الــذي يســاهم فــي تحســين كفــاءة اإلنتــاج. 

ــة مــن االكتفــاء الذاتــي مــن لحــوم الدواجــن  تمكــن القطــاع الزراعــي مــن تحقيــق نســبة عالي
والبيــض، والعســل غيــر أنــه لــم يصــل لاكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم الحمــراء واألســماك، حيــث 
يرتبــط زيــادة اإلنتــاج لتلبيــة الطلــب المحلــي علــى إزالــة القيــود علــى دخــول المراعــي فــي 
الســفوح الشــرقية لجبــال المحافظــات الشــمالية وإزالــة الفيــود علــى صيــادي األســماك فــي 

ــاج مســتوردة.  ــة، علمــًا ان مدخــات ومســتلزمات اإلنت المحافظــات الجنوبي

ضمــن الخطــط التنمويــة الحكوميــة الفلســطينية، تبنــت الحكومــة منــذ بــدء عملهــا منظــورًا 
تنمويــًا جديــدًا قائمــًا علــى نظــام العناقيــد، وهــو منظومــة تنمويــة صيغــت كــي تناســب 
الخصوصيــة الفلســطينية باالســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، وتهــدف لخلــق 
ثــم االنتقــال للتنميــة  تنميــة أفقيــة أي إيجــاد بنيــة تحتيــة مطــورة فــي كل المحافظــات، 
العموديــة بإســتثمار الميــزات التــي تتحلــى بهــا كل محافظــة فــي ســبيل تعزيــز المنتــج الوطني.

2.   حوافز االستثمار المقدمة للقطاع الزراعي
قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998 وتعدياتــه يوفــر لــكل مســتثمر 
محلــي أو أجنبــي يرغــب فــي إقامــة مشــروع اســتثمار جديــد أو تطويــر مشــروعه القائــم ضمــن 
القطــاع الزراعــي علــى حــد ســواء مجموعــة حوافــز نوعيــة، يتميــز بهــا القطــاع الزراعــي عــن غيــره 
مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، ســعيًا فــي تحســين ودعــم القطــاع الزراعــي ومشــاريع 

القطــاع الخــاص ضمــن القطــاع الزراعــي. 

ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه حســب تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل عــام 2016 يعفــى الدخــل 
الخاضــع للشــخص الطبيعــي مــن ضريبــة الدخــل، كمــا يعفــى أول 86,000 دوالر أمريكــي 

مــن الدخــل الصافــي للشــخص المعنــوي المتأتــي مــن النشــاط الزراعــي.

ــى دخلهــا مباشــرة مــن زراعــة األرض أو  ــي يتأت ــع كافــة مشــاريع االســتثمار الزراعــي الت وتتمت
الثــروة الحيوانيــة بالحوافــز المنصــوص عليهــا فــي قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني، 

بحيــث تصــل نســبة ضريبــة الدخــل علــى المشــاريع الزراعيــة )0%(. 
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ضريبة الدخل على المشاريع الزراعية )0%(

كمــا يحصــل المســتثمرون فــي القطــاع الزراعــي علــى تســهيات الحركــة علــى جميــع المــوارد 
الماليــة لخــارج فلســطين مســتفيدين مــن اقتصاديــات الســوق الحــر، إضافــة لمنحهــم حوافــز 
مــا  وكل  والمعــدات  كاآلالت  للمشــروع  الثابتــة  بالموجــودات  متعلقــة  جمركيــة وضريبيــة 
ــار المســتوردة الخاصــة بالمشــروع.  ــاج باإلضافــة إلــى قطــع الغي ــة اإلنت يســتخدم فــي عملي

3.   فرص االستثمار المتاحة في القطاع الزراعي
فــرص االســتثمار فــي قطــاع الزراعــة الفلســطيني هائلــة، حيــث إن القطــاع قــادر علــى جــذب 
اســتثمارات جديــدة فــي شــتى األنشــطة الزراعيــة، بحكــم تنــوع المنــاخ الــذي يلبــي احتياجــات 
األســواق اإلقليميــة والعالميــة علــى مــدار العــام مــن خــال؛ رفــع معــدالت تصديــر المحاصيــل 
الزراعيــة والمنتجــات الزراعيــة المصنعــة ذات القيمــة المضافــة، ومســاهمته فــي زيــادة فــرص 
العمــل. ومــن الجديــر ذكــره، أن القطــاع اللزراعــي يعنــى باهتمــام جــاد مــن القطــاع العــام 
والخــاص والجهــات الناظمــة المحليــة، أضــف إلــى ذلــك توفــر الخبــرات المحليــة القــادرة علــى 
تكييــف منتجــات القطــاع لتتجــاوب مــع احتياجــات الســوق الداخلــي والخارجــي كاألســواق 
اإلنتاجيــة  الطاقــات  تتوفــر  اإلقليميــة واألوروبيــة واألمريكيتيــن، واليابانــي وغيرهــا، حيــث 
العاليــة، والخبــرات الطويلــة للقــوى العاملــة المحليــة فــي إدارة وتشــغيل المشــاريع الزراعيــة 
وفــق المعاييــر والشــروط المحليــة والدوليــة، واالتفاقيــات التفضيليــة التــي أبرمتهــا الحكومــة 

الفلســطينية.  

االستزراع السمكي. 1
استيراد وتسمين اللحوم الحمراء. 2
األعشاب الطبية. 3
األنشطة الزراعية المجمعة. 4
مزارع أمهات دجاج الحم. 5
مصانع العصائر والمركزات للفواكه والخضار. 6
 مختبرات أنسجة نباتية. 7
مزارع إنتاج الفواكه والخضار عالية الجودة. 8
ثاجات تبريد. 9
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الــــقـــــطـــــــــاع الـــــــصــناعي
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار
يلعــب القطــاع الصناعــي دورًا مهمــًا فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة فــي فلســطين، ويتميــز 
ــة الخارجيــة  ــر بالعوامــل البيئي ــة األمــد، لكنهــا ســريعة التأث بكــون مشــاريعه اســتثمارات طويل

وبانفتاحهــا علــى الــدول األقــل تكلفــة فــي اإلنتــاج.

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
نســبة مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين %13.2 مــن 
مجمــوع الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويصــل عــدد المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الصناعــي 
أكثــر مــن 19,118 مؤسســة، يعمــل بهــا أكثــر مــن 95,787 عامــل؛ منها 14,099 مؤسســة في 
المحافظــات الشــمالية، و 5,019 فــي المحافظــات الجنوبيــة، وتشــكل إجمالــي المؤسســات 
فــي  العاملــة  المؤسســات  عــدد  إجمالــي  مــن  نســبته 14.1%  مــا  الفلســطينية  الصناعيــة 
القطاعــات االقتصاديــة كافــة، ويحتــل القطــاع المرتبــة الثالثــة بعــد قطــاع التجــارة الداخليــة 
وقطــاع الخدمــات مــن حيــث عــدد العامليــن بنســبة تصــل إلــى %21.6، وقــد بلغــت القيمــة 
المضافــة لألنشــطة الصناعيــة نحــو 2 مليــار دوالر أمريكــي، وفــق إحصــاءات الجهــاز المركــزي 

لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019.
ر إلــى خــارج فلســطين؛ حجــر البنــاء، وأكيــاس  تعــد الســلع التاليــة أهــم ســلع صناعيــة تصــدَّ
والســجائر،  واالتمــور.،  الزيتــون،  وزيــت  والجلــود،  واألحذيــة  والمرمــر،  والرخــام  الباســتيك، 

خــردة. وأطقــم صالونــات، وحديــد 
ســاهم التطــور فــي الجانــب الفنــي للقطــاع الصناعــي مــن حيــث المواصفــات ومقاييــس 
الجــودة مــن إنتــاج ســلع مرتفعــة القيمــة ذات تنافســية عاليــة وحقيقيــة مكنتهــا مــن الوصــول 
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ــرة  ــة وذات خب ــة مدرب ــد عامل ــى امتاكــه أي ــة، باإلضافــة إل ــة والدولي ــى األســواق اإلقليمي إل
ومؤهلــة الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.

ضمــن الخطــط التنمويــة الحكوميــة الفلســطينية، تبنــت الحكومــة منــذ بــدء عملهــا منظــورًا 
تنمويــًا جديــدًا قائمــًا علــى نظــام العناقيــد، وهــو منظومــة تنمويــة صيغــت كــي تناســب 
الخصوصيــة الفلســطينية باالســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، وتهــدف لخلــق 
ثــم االنتقــال للتنميــة  تنميــة أفقيــة أي إيجــاد بنيــة تحتيــة مطــورة فــي كل المحافظــات، 
العموديــة بإســتثمار الميــزات التــي تتمتــع بهــا كل محافظــة فــي ســبيل تعزيــز المنتــج الوطنــي.

القطاعات الصناعية الفرعية في فلسطين: 
قطاع صناعة الجلود واألحذية. 	 
قطاع صناعة المنسوجات والمابس الجاهزة. 	 
قطاع صناعة األغذية والمشروبات. 	 
قطاع صناعة الحجر والرخام. 	 
قطاع الصناعات المعدنية والهندسية. 	 
قطاع الصناعات الكيميائية. 	 
قطاع الصناعة الباستيكية واللدائن. 	 
قطاع صناعة الورق والكرتون والطباعة. 	 
قطاع الصناعات الدوائية. 	 
قطاع صناعة األثاث واألخشاب.	 
قطاع الصناعات اإلنشائية.	 
قطاع الطاقة المتجددة.	 

يجــدر اإلشــارة هنــا، وألهميــة قطاعــي الصناعــات اإلنشــائية والطاقــة المتجــددة فقــد تــم 
عرضهمــا بعنوانيــن رئيســيين ضمــن القســم الثالــث مــن خارطــة الطريــق. 
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2.   حوافز االستثمار المقدمة للقطاع الصناعي 
ويقــدم قانــون تشــجيع االســتثمار فــي فلســطين رقــم )1( لســنة 1998 وتعدياتــه حزمــة مــن 
الحوافــز والضمانــات للمســتثمرين فــي مختلــف القطاعــات ومنهــا الصناعي، ســواًء للمســتثمر 
تطويــر  أو  الجديــدة  المشــاريع  تشــمل  الحوافــز  وهــذه  تمييــز،  األجنبــي ودون  أو  المحلــي 
وتوســيع المشــاريع القائمــة، ونظــرًا ألهميــة القطــاع الصناعــي وبهــدف تشــجيع االســتثمار 
فــي هــذا القطــاع علــى المســتوى الوطنــي، أولــى قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني 
اهتمامــًا بالغــًا بالقطــاع، وقــدم لمــن أراد االســتثمار فيــه مجموعــة مــن حوافــز االســتثمار 

والتــي تشــمل حوافــز علــى ضريبــة الدخــل وحوافــز علــى الرســوم الجمركيــة.  

ضريبــة دخــل بنســبة %5 لغايــة 5 ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تحقيــق الربــح بمــا 
ال يتجــاوز أربــع ســنوات، أيهمــا أســبق  1

2

3

4

ضريبــة دخــل بنســبة %10 لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن نهايــة المرحلــة 
األولــى، وتحســب بعــد ذلــك حســب النســب والشــرائح الســارية المفعــول

إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب.

إعفــاء قطــع الغيــار المســتوردة للمشــروع مــن الجمــارك والضرائــب علــى أن 
ال تزيــد قيمــة هــذه القطــع عــن %15 مــن قيمــة الموجــودات.
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1.  قطاع صناعة الجلود واألحذية 
ــود مــن الصناعــات  يعــد قطــاع صناعــة الجل
فــي  كبيــرًا  ازدهــارًا  القــت  والتــي  الرائــدة 
ــك  ــرة، ويعــود الســبب فــي ذل ــرة األخي الفت
إلــى ارتفــاع جــودة الجلــود، وتوفــر القــوة 

العاليــة. الخبــرة والمهــارة  العاملــة ذات 

يتكــون قطــاع صناعــة الجلــود واألحذيــة بشــكل أساســي مــن المدابــغ وصناعــة األحذيــة، 
ل  وتشــير إحصــاءات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019 أن القطــاع يشــغِّ
ــة فــي  حوالــي2,070 عامــل، يشــكلون مــا نســبته حوالــي %2.1 مــن إجمالــي األيــدي العامل
الصناعــات التحويليــة، وتنافــس األســواق الخارجيــة خاصــة الصيــن وإيطاليــا وفيتنــام القطــاع 

الفلســطيني بشــكل كبيــر جــدًا. 

يعمــل ضمــن قطــاع صناعــة الجلــود واألحذيــة حوالــي 296 منشــأة معظمهــا منشــآت صغيــرة 
عائليــة توظــف أقــل مــن 10 موظفيــن. وتعــد المدابــغ المصــدر الرئيســي الخــام ألعمــال 
منشــآت صناعــة األحذيــة والتــي تشــمل؛ األحذيــة الرياضيــة، واألحذيــة النســائية، واألحذيــة 
ــة األطفــال، إضافــة إلــى حقائــب اليــد والســفر، كمــا تعــد مصــدرًا لمصنعــي  الصيفيــة، وأحذي
ــود فــي صناعــة المابــس، ومصــدرًا يســتخدمه  المابــس ممــن يســتخدمون أجــزاء مــن الجل

ــاث.  ــة األث مصنعــي أغطي

يعــد قطــاع صناعــة الجلــود واألحذيــة مــن أكثــر القطاعــات ربحــًا فــي فلســطين، فعــاوة لكونــه 
يمتــاز بتوفــر عمــال لديهــم المهــارات الفنية العاليــة، التي تمكنهم من تصنيع المنتجات الجلدية 
يدويــًا، فهــو يمتلــك ميــزة تنافســية عاليــة فــي األســواق المحليــة بشــكل كبيــر واألســواق 

الخارجيــة، وتعــد الــدول المجــاورة أكثــر الــدول التــي يتــم تصديــر منتوجــات األحذيــة إليهــا. 

يحتــاج القطــاع إلــى التركيــز علــى إشــراك اليــد العاملــة مــن النســاء فــي القطــاع، وتأهيــل 
وتقويــة البنيــة التحتيــة  للتدريــب المهنــي فــي القطــاع، وتطويــر قطــاع صناعــة األحذيــة 
الصديــق للبيئــة، وتقويــة الربــط بيــن قطــاع صناعــة الجلــود واألحذيــة وبيــن قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات ليصبــح المجــال أكثــر الســتخدام الماكنــات والمعــدات التكنولوجيــة المتطــورة 
مــن قطــاع صناعــة  وبيــن كل  القطــاع  بيــن  العاقــة  رفــع  التصنيــع، وكذلــك  فــي عمليــة 
المنســوجات وقطــاع صناعــة أغطيــة األثــاث، إلــى جانــب االهتمــام الحقيقــي بدعــم وتشــجيع 
هــذه الصناعــة المحليــة التــي تصــل بجودتهــا لجــودة المنتجــات العالميــة، فــي ظــل المنافســة 

الشــديدة مــن المنتجــات الصينيــة.

تتكاتــف كافــة الجهــات المنظمــة للقطــاع لدعــم وتســهيل المشــاريع التــي مــن شــأنها تعزيــز 
قــدرة المنتــج المحلــي علــى الصمــود والمنافســة، ويعتبــر اتحــاد صناعــة الجلــود واألحذيــة 

ممثــل هــذا القطــاع. 
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من هذه المشــاريع التي تم دعمها هو مشــروع التجمع العنقودي لصناعة الجلود واألحذية 
فــي الخليــل الــذي يعتبــر تجربــة جديــدة فــي فلســطين، أثبــت تميــزه كطريقــة لدعــم المنشــآت 
متوســطة وصغيــرة  منشــآت  يضــم  القطــاع  وأن  خاصــة  القطــاع،  فــي  العاملــة  الصناعيــة 
ومتناهيــة الصغــر مــا يســهل عليهــا تنفيــذ أنشــطتها المكلفــة والمســاهمة فــي تقويــة نقــاط 
قوتهــا ومعالجــة نقــاط ضعفهــا. مــن اإلنجــازات التــي تعتبــر فرصــة للقطــاع الخــاص العامــل في 
قطــاع الجلــود واألحذيــة هــو طريقــة ”التســوق اآلمــن“ للتجمــع العنقــودي لصناعــة الجلــود 
واألحذيــة فــي الخليــل الــذي تبلــور علــى شــكل معــرض ُيقــدم فيــه أعمــال أكثــر مــن 13 مصنــع 

لألحذيــة، بحيــث يتــم عــرض المنتجــات بشــكل مباشــر للمســتهلك فــي مــكان واحــد.

فرص االستثمار المتاحة ضمن قطاع صناعة الجلود واألحذية:

التصميم والبحوث المرتبطة بتطوير الصناعية

الجلود الصناعية ومدخات اإلنتاج المنافسة

خدمات التسويق 

صناعة القوالب 

خدمات التسويق والتغليف

1

2

3

4

5



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق74

2. قطاع صناعة المنسوجات 
والمالبس الجاهزة 

الجاهــزة  والمالبــس  المنســوجات  قطــاع 
فــي  الصناعيــة  القطاعــات  أهــم  أحــد 
فلســطين على صعيد؛ اإلنتاج، واالســتثمار، 
والتشــغيل، والتصديــر. ويعتبــر وجــود الخبرة 
المتراكمــة للعامليــن فــي القطــاع، ووفــرة 
علــى  القطــاع  وقــدرة  العاملــة،  القــوى 
االســتجابة لطلبــات واحتياجــات المنتجيــن 
والشــركاء مــن القطاعــات األخــرى، والفهــم 
العميــق للقيمــة المضافــة مــن أهــم ميــزات 

القطــاع. 

يتكــون قطــاع المنســوجات والمابــس بشــكل أساســي مــن؛ المنســوجات والمابــس الجاهــزة 
وإنتــاج المابــس، والصباغــة، والمابــس الصوفيــة، وغيرهــا مــن المنتجــات ذات العاقــة، 
وتكمــن الميــزة الرئيســية لهــذا القطــاع بإمكانيــة التعاقــد مــن الباطــن. وقــد تمكــن القطــاع 

مــن إنتــاج منتجــات ذات جــودة عاليــة تلبــي المعاييــر الدوليــة.

يســاهم القطــاع بنســبة %6.3 مــن إجمالــي القيمــة المضافــة للقطــاع الصناعــي، ويبلــغ عــدد 
المنشــآت العاملــة فــي هــذا المجــال حوالــي 2,009 منشــأة، غالبيتهــم يعملــون فــي صناعــة 
المابــس الجاهــزة وعــدد محصــور يعمــل فــي صناعــة المنســوجات، وتعتبــر المــرأة القــوة 
العاملــة الرئيســية فــي القطــاع، وتشــغل هــذه المنشــآت مــا مجموعــه 11,464عامــل وفقــًا 

ألرقــام  الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019. 

ينمــو هــذا القطــاع بشــكل مســتمر، حيــث تبلــغ قيمــة صــادرات القطــاع حوالــي 13 مليــون 
مــن  82 صنــف  إليهــا  يصــدر  حيــث  الجــوار،  إلــى دول  تصــدر  منهــا 98.4%  أمريكــي،  دوالر 
المنتجــات المحليــة، منهــا حوالــي %45 مابــس جاهــزة. يمثــل قطــاع صناعــة المنســوجات 
والمابــس الجاهــزة اتحاديــن تخصصييــن األول هــو اتحــاد صناعــة المابــس الجاهــزة، والثانــي 

اتحــاد صناعــة األقمشــة والنســيج.  

تتوفــر فــرص اســتثمارية ضمــن قطــاع صناعــة المنســوجات والمابــس الجاهــزة فهــو أحــد 
القطاعــات الصناعيــة الفرعيــة التــي تشــير إلــى النمــو الســريع، وينعكــس ذلــك فــي حجــم 
اإلنتــاج المتنامــي فــي ظــل توفــر القــوى العاملــة الماهــرة ذات الخبــرة الطويلــة، وفــي ظــل 
القــدرة المتزايــدة فــي الدخــول إلــى أســواق تصديريــة جديــدة والتوســع فــي حجــم الصــادرات. 

القطاعــات الصناعيــة الفرعيــة التــي تشــير إلــى النمــو الســريع، وينعكــس ذلــك فــي حجــم 
اإلنتــاج المتنامــي فــي ظــل توفــر القــوى العاملــة الماهــرة ذات الخبــرة الطويلــة، وفــي ظــل 
القــدرة المتزايــدة فــي الدخــول إلــى أســواق تصديريــة جديــدة والتوســع فــي حجــم الصــادرات. 
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فــرص االســتثمار المتاحــة ضمــن قطــاع صناعــة المنســوجات والمالبــس تنــدرج 
ضمــن المجــاالت التالية: 

تصميم المابس

األنسجة الصناعية ومدخات اإلنتاج المنافسة

خدمات التسويق والتغليف

البحوث المرتبطة في تطوير الصناعة

1

2

3

4



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق76

3. قطاع صناعة األغذية 
والمشروبات 

أحـــد  هـــو  الغذائيـــة  الصناعـــات  قطـــاع 
القطاعـــات  بيـــن  نمـــوًا  القطاعـــات  أســـرع 
االقتصادية الفلســـطينية عموديـــًا وأفقيًا، 
وقـــد اهتمـــت أغلبيـــة المنشـــآت العاملـــة 
التصنيـــع  شـــروط  بتحســـين  القطـــاع  فـــي 
الغذائـــي محليـــًا، وســـعت للحصـــول علـــى 
شـــهادات الجودة الفلســـطينية والعالمية 
المواصفـــات  لشـــروط  باســـتيفائها 
والمقاييـــس المطلوبة ألســـواق التصدير.  

اللحــوم  إنتــاج  ويشــمل؛  منتجاتــه  بتميــز  والمشــروبات  الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  يتميــز 
الزيــوت والدهــون  ومنتجاتهــا وحفظهــا، وتجهيــز الخضــراوات والفواكــه وحفظهــا، وصنــع 
ــع منتجــات  ــع دقيــق القمــح ومنتجــات الحبــوب، وصن ــان، وصن ــع منتجــات األلب ــة، وصن النباتي
المشــروبات  وصنــع  والشــعرية،  المعكرونــة  وصنــع  والحلويــات،  الســكاكر  وصنــع  المخابــز، 

الغازيــة وغيــر الغازيــة والمركــزات. 

المنشــآت  عــدد  أن   ،2019 لعــام  الفلســطيني  المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز  إحصــاءات  تشــير 
%17 مــن  3,248 منشــأة، مشــكلة مــا نســبته حوالــي  العاملــة فــي القطــاع بلــغ حوالــي 
إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصناعــي، وتشــغل هــذه المنشــآت حوالــي 18,711 

عامــل، بنســبة %19.5 مــن حجــم القــوى العاملــة فــي القطــاع الصناعــي.

إن المصانــع فــي هــذه الصناعــة مجهــزة بطريقــة عصريــة، فمعظمهــا شــبه آلــي أو آلــي كليــًا، 
وعــدد كبيــر منهــا حاصــل علــى شــهادات األيــزو مــن منظمــة المعاييــر الدوليــة، وشــهادات 
نظــام تحليــل المخاطــر، ونقــاط التحكــم الحرجــة )الهاســب(، كمــا أن %95 مــن المــواد الغذائيــة 
مشــمولة ضمــن المواصفــات الفنيــة للمعاييــر الفلســطينية والتــي هــي قريبــة نســبيًا مــن 
ــر األوروبيــة، يذكــر أن اتحــاد الصناعــات الغذائيــة هــو الممثــل العــام للقطــاع ويلعــب  المعايي
دورًا حيويــًا فــي تحســين واقــع القطــاع مــن خــال مجموعــة األنشــطة التــي يقدمهــا لألعضــاء. 

يشــهد قطــاع صناعــة األغذيــة والمشــروبات فرصــًا اســتثمارية كبيــرة فهو يمتاز بتنــوع منتجاته 
األمــر الــذي يســاهم فــي خلــق مجــااًل للتكامــل بيــن الصناعــات الغذائيــة علــى اختافهــا، كمــا 
لتوســيع نطــاق األســواق  التنافســية  التطــور وتحســين قدراتــه  القــدرة علــى  إنــه يمتلــك 
الخارجيــة التــي يصــل إليهــا حــول العالــم. ويدعمــه فــي تحقيــق ذلــك عــددًا مــن العوامــل أبرزهــا؛ 
زيــادة وعــي المســتهلك الفلســطيني وزيــادة إدراكــه ألهميــة األمــن الغذائــي، واالهتمــام 
الواســع بدعــم المنتــج المحلــي الفلســطيني، ووجــود أســواق واعــدة يمكــن تصديــر الكثيــر 
المقدمــة  والضمانــات  المحفــزات  ظــل  فــي  إليهــا  الفلســطينية  الغذائيــة  المنتجــات  مــن 

للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. 
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فــرص االســتثمار المتاحــة ضمــن قطــاع صناعــة األغذيــة والمشــروبات تنــدرج 
ضمــن المجــاالت التاليــة: 

تجفيف الخضار والفاكهة وتعليبها

صناعات الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

صناعات السكاكر

زيت الزيتون والصناعات ذات العاقة

التغليف والتسويق

1

2

3

4

5
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4. قطاع صناعة الحجر والرخام 
األوليـــة  المـــادة  فلســـطين  فـــي  يتوفـــر 
لصناعـــة الحجـــر والرخـــام بكميـــات تجاريـــة، 
وبنوعية وجـــودة عاليتين وبألوان متعددة. 
ويـــزداد الطلـــب علـــى هـــذه الصناعـــة على 
نمـــو  نســـبة  لتصـــل  العالمـــي  المســـتوى 

الطلـــب إلـــى 10%. 

يســاهم قطاع صناعة الحجر والرخام بنســبة %5.5 في الناتج المحلي اإلجمالي الفلســطيني 
وهــي نســبة عاليــة، ويبلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فيــه حوالــي 1,600 منشــأة تعمــل بإحــدى 
األنشــطة الثاثــة؛ المحاجــر وعددهــا 300، ومصانــع الحجــر والرخــام وعددهــا 700، والــورش 
وعددهــا 600. يوظــف القطــاع حوالــي 8,500 عامــل، %99 منهــم مــن الذكــور، ورغــم هــذه 
القطــاع يعتمــد بدرجــة عاليــة علــى اســتخدام اآلالت والوســائل  العماليــة إال أن  الكثافــة 

التكنولوجيــة. 

تحتــل فلســطين المرتبــة الثانيــة عشــرة عالميــًا فــي إنتــاج الحجــر والرخــام، فهــي تمتلــك كميــات 
هائلــة مــن هــذا المــورد بجــودة عاليــة، وتتركــز فــي؛ الخليــل، وبيــت لحــم، ونابلــس، ورام اللــه، 
بحجــم إنتــاج يصــل إلــى 22 مليــون متــر مربــع ســنويًا، وقيمــة احتياطــي مــن المــادة الخــام 30 
مليــار دوالر أمريكــي، مــا يشــكل ميــزة تنافســية وفرصــة اســتثمارية حســب إحصائيــات الجهــاز 

المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019. 

ــي 214 مليــون دوالر أمريكــي، وتعــد  ــغ قيمــة الصــادرات الفلســطينية مــن القطــاع حوال تبل
األردن واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكويــت أبــرز األســواق التصديريــة لهــذا المنتــج، 

كمــا يتــم التصديــر إلــى بعــض الــدول األوروبيــة. 

ــًا يعــد فرصــة اســتثمارية فــي ظــل اســتخدام  ــًا وأجنبي ــد علــى المنتجــات محلي الطلــب المتزاي
المشــجعة  الجهــات  مــن  المقدمــة  التســهيات  بجانــب  الحديثــة،  التكنولوجيــة  التقنيــات 

لاســتثمار بالتعــاون مــع ممثــل القطــاع »اتحــاد الحجــر والرخــام«. 
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فرص االستثمار المتاحة ضمن قطاع صناعة الحجر والرخام هي:  

إنتاج الحجر الصناعي

إعادة تدوير مخلفات الحجر واالستفادة منها

صناعة الباط بأشكاله وأنواعه

1

2

3
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5. قطاع الصناعة المعدنية 
والهندسية 

قطـــاع الصناعـــات المعدنيـــة والهندســـية 
مـــن الصناعـــات التـــي تمكنـــت مـــن تحقيق 
تنافســـية عاليـــة فـــي فلســـطين، وتمكنت 
علـــى  الحصـــول  مـــن  منشـــآتها  أغلـــب 
شـــهادات الجودة العالميـــة والوصول إلى 

العالميـــة. االســـواق 

المحلــي  الناتــج  مــن  يعــادل 5.5%  بمــا  والهندســية  المعدنيــة  الصناعــات  قطــاع  يســاهم 
اإلجمالــي الفلســطيني، وتتعــدد األنشــطة الفرعيــة التــي تشــكل مجمــل القطــاع أهمهــا؛ 
صناعــة األبــواب المعدنيــة، وصناعــة صفائــح األلمنيــوم، وصناعــة األلــواح وقضبــان الحديــد 
والفــوالذ، وصناعــة مــواد اللحــام، وصناعــة المســامير، وصناعــة اآلثــاث المعدنــي، تعمــل 
ضمــن هــذه األنشــطة أكثــر مــن 6,000 منشــأة، وتشــغل أكثــر مــن 26,000 عامــل يمتلكــون 
الجهــاز  بالقطــاع، كمــا أشــارت إحصائيــات  للنهــوض  الازمــة  العمليــة والمعرفيــة  الخبــرات 

 .2019 المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 

تنتشــر الصناعــات المعدنيــة والهندســية فــي كافــة المحافظــات الفلســطينية تقريبــًا، وتتركــز 
فــي الخليــل موطــن هــذا القطــاع، وتصنــع فيهــا ماكنــات تشــكيل الحجــر والرخــام، والقوالــب 
فــي  تتركــز  كذلــك  والمســامير،  واألســاك  والجلــخ،  القــص  وأدوات  الصناعيــة،  واألدوات 
اللــه التــي تصنــع األســاك والمســامير، وســياج )شــبك( الحديــد، واألدوات المنزليــة،  رام 
والمقطــورات، ونابلــس التــي تصنــع أدوات الطاقــة الشمســية، واأللمنيــوم، وجنيــن التــي 
تتميــز بصناعــة األدوات الزراعيــة، وعبــوات الغــاز المنزلــي، والحديــد المســتخدم لألغــراض 

اإلنشــائية وماكنــات التعبئــة والتغليــف.

تبلــغ قيمــة الصــادرات الفلســطينية مــن المنتجــات المعدنية 313 مليــون دوالر أمريكي، وتعد 
مــواد اللحــام والمــواد الكاشــطة أهــم الصــادرات المعدنيــة، وال تــزال الفرصــة موجــودة لزيــادة 
تنــوع المنتجــات المعدنيــة المصــدرة إلــى األســواق الخارجيــة، أهمهــا؛ األبــواب المعدنيــة، 
واألالت الحجريــة، وآالت التعبئــة والتغليــف. ويعتبــر اتحــاد الصناعــات المعدنيــة والهندســية 

ممثــل القطــاع، يعمــل علــى تقديــم العديــد مــن الخدمــات لدعــم األعضــاء المســجلة فيــه.
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فــرص االســتثمار المتاحــة ضمــن قطــاع الصناعــة المعدنيــة والهندســية تتمثل 
فيمــا يلي: 

صناعة المعدات الزراعية

المباني المعدنية

صناعة قضبان الحديد

صناعة قضبان األلمنيوم

تصميم وصناعة القوالب

1

2

3

4

5
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6. قطاع صناعة الكيماويات 
الكيماويـــات  صناعـــة  قطـــاع  يشـــكل 
المســـاهمة  حيـــث  مـــن  الثانيـــة   المرتبـــة 
التحويليـــة  الصناعـــة  اســـتثمارات  بحجـــم 
الفلســـطينية، حيث تبلغ مساهمة القطاع 
ما يقـــارب %16 من إجمالي االســـتثمارات 

الصناعيـــة.  

يعتبــر قطــاع الصناعــات الكيميائيــة مــن الصناعــات الناشــئة فــي فلســطين، وقــد بلغــت نســبة 
مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي %0.5 لعــام 2019 وفــق إحصائيــات الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وحيــث شــكلت المنشــآت العاملــة فيــه  150منشــأة، تشــغل 
أكثــر مــن 900 عامــل. وعلــى الرغــم مــن قلــة عــدد المنشــآت والعمــال فــي القطــاع، غيــر 
أن األيــدي العاملــة المتوفــرة تمتــاز بكفــاءات عاليــة وكلفــة معتدلــة تمثــل فرصــة حقيقــة 

لاســتثمار فــي القطــاع. 

يتألــف قطــاع الصناعــات الكيميائيــة مــن ثــاث فئــات رئيســية هــي؛ األلــوان واألحبــار، ومــواد 
التنظيــف، ومســتحضرات التجميــل. وتعتمــد مســتحضرات التجميــل التقليديــة بشــكل رئيســي 

علــى زيــت الزيتــون، وتتركــز الصناعــات التجميليــة فــي كل مــن نابلــس ورام اللــه. 

ويحظــى المنتــج الفلســطيني بجــودة وثقــة عاليــة محليــًا ودوليــًا خاصــة للمنتجــات التــي 
تنتــدرج ضمــن فئــة مــواد التنظيــف ومســتحضرات التجميــل، ويعــد اتحــاد الصناعــات الكيميائيــة 
الممثــل الرســمي لهــذا القطــاع الــذي يقــدم كافــة الخدمــات التــي تســهل علــى المســتثمرين 
تنفيــذ أعمالهــم. ويتركــز عمــل المصانــع التــي تنــدرج ضمــن فئــة األلــوان واألحبــار فــي عمــل 
المحلــي، ويتمتــع  الســوق  احتياجــات  مــن   25%-30% يقــارب  مــا  التــي تغطــي  الدهانــات 
ــي والزيتــي، والدهــان الصناعــي، ودهــان  ــاج المائ ــوع خطــوط اإلنت هــذا المجــال الصناعــي بتن

المركبــات.

تقــدر قيمــة الصــادرات الفلســطينية مــن قطــاع الكيماويــات بحوالــي 21,000 دوالر أمريكــي، 
ــًا علــى المنتجــات الكيماويــة، حيــث تقــدر  وهــي قيمــة محــدودة مقابــل الطلــب الكبيــر محلي
الكبيــر علــى  الطلــب  أمريكــي، ويشــكل  167 مليــون دوالر  ِبــــ  الــواردات فلســطينيًا  قيمــة 
منتجــات هــذا القطــاع فرصــة كبيــرة لاســتثمار فيــه، ناهيــك عــن توفــر المــوارد المســتخرجة 
مــن البحــر الميــت التــي تعتبــر مــواد أوليــة غنيــة وتجاريــة يمكــن االســتثمار بهــا علــى مســتوى 

واســع. 
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7. قطاع صناعة البالستيك واللدائن 
صناعـــة البالســـتيك واللدائـــن هـــي قاعدة 
المســـتوى  علـــى  التحويليـــة  الصناعـــات 
الفلســـطيني، وعلـــى الرغم مـــن محدودية 
هـــذا القطـــاع إال أن كافـــة منتجاته تغطي 
كامـــل،  بشـــكل  المحلـــي  الســـوق  حاجـــة 
وتصدر كميـــات محدودة مـــن منتجاته إلى 

الـــدول المجـــاورة.

إن قطــاع صناعــة الباســتيك واللدائــن مــن القطاعــات الصناعيــة التحويليــة التي تتطور بشــكل 
متباطــئ فلســطينيًا، علــى الرغــم مــن تمكنهــا مــن ســد نســبة كبيــرة مــن احتياجــات الســوق 

المحلــي إال أنهــا مــا زالــت تحتــاج إلــى مزيــدًا مــن التنــوع والتمكيــن. 

يســاهم قطــاع صناعــة الباســتيك واللدائــن بمــا يقــارب %1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
ــر مــن 200 منشــأة، توظــف حوالــي 2,000 مــن األيــدي العاملــة  ويعمــل ضمــن القطــاع أكث

الفلســطينية حســب إحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019. 

تتركــز صناعــة الباســتيك فــي كل مــن الخليــل، وبيــت لحــم، والقــدس، ورام اللــه، ونابلــس، 
وتبــاع جــزء مــن منتجــات القطــاع إلــى أســواق الــدول المجــاورة  أهــم منتجــات هــذه الصناعــة 
ــاه والصــرف  ــدات المي ــة، وأنابيــب ومســتلزمات تمدي ــدات الكهربائي هــي؛ مســتلزمات التمدي
الصحــي، والبراميــل الباســتيكية، وعبــوات التعبئــة الدوائيــة والغذائيــة، والباســتيك ألغــارض 
الزراعــة، وأكيــاس التعبئــة والتغليــف والطباعــة، واألثــاث، ومســتلزمات النوافــذ واألبــواب، 

واألوانــي المنزليــة، ومــادة البوليســترين والمياميــن وغيرهــا.

تبلــغ قيمــة اإلنتــاج الفلســطيني مــن الباســتيك واللدائــن حوالــي 165,000 دوالر أمريكــي، 
مــن منتجــات القطــاع مــا يقــارب 75,000 دوالر أمريكــي، وتســتورد فلســطين بمــا قيمتــه 
اتحــاد  يعتبــر  المحلــي.  الســوق  احتياجــات  لتغطــي  الخــارج  مــن  أمريكــي  دوالر    220,000
الباســتيك  قطــاع  ضمــن  العاملــة  المنشــآت  عــن  ممثلــة  هيئــة  الباســتيكية  الصناعــات 
ــاء التحالفــات والمناصــرة  ــى بن ــادل المعلومــات، ويدعــو إل ــى تب ــن ويعمــل االتحــاد عل واللدائ

حــول قضايــا القطــاع ذات األولويــة. 
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8. قطاع صناعة الورق والكرتون 
والطباعة 

والكرتـــون  الـــورق  صناعـــة  قطـــاع  ارتبـــط 
بالصناعـــة  فلســـطين  فـــي  والطباعـــة 
محليـــًا  وازدهـــر  نمـــا  ووقـــد  األلمانيـــة، 
الخدمـــات  قطـــاع  تطـــور  مـــن  مســـتفيدًا 
إلـــى  بالحاجـــة  اقتـــرن  الـــذي  واألعمـــال 
واإلعـــالن،  والترويـــج  التغليـــف  عمليـــات 
وكذلـــك ارتباطـــه بقطـــاع التعليـــم، وغيره 

األخـــرى. االقتصاديـــة  القطاعـــات  مـــن 

يتالــف قطــاع صناعــة الــورق والكرتــون والطباعــة مــن مجاليــن أساســيين همــا؛ صناعــة الــورق 
والمنتجــات الورقيــة، والطباعــة واستنســاخ المــواد اإلعاميــة المســجلة القديمــة. وحيــث 
يعمــل فــي صناعــة الــورق والمنتجــات الورقيــة حوالــي 96 منشــأة منهــا تتركــز أغلبهــا فــي 
المحافظــات الشــمالية، وتشــغل 1,270عامــل. أمــا الطباعــة واستنســاخ األعــام المســجلة، 
فيوجــد فــي فلســطين أكثــر مــن 669 مطبعــة، تشــغل 2,248 عامــل وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز 

المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019. 

يتميــز القطــاع بدخــول عــدد مــن االســتثمارات الضخمــة الجديــدة إليــه، والتــي تركــزت فــي 
نابلــس، ورام اللــه، والخليــل، مــا ســاهم فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الصناعــة وتشــجيع 
االســتثمار واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، فــي ظــل التنامــي المتســارع فــي الطلــب علــى 
منتجــات الصناعــة، وتعمــل المنشــآت فــي هــذا القطــاع تحــت مظلــة اتحــاد الصناعــات الورقية. 
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9. قطاع الصناعات الدوائية 
مـــن  الدوائيـــة  الصناعـــات  قطـــاع  يعتبـــر 
القطاعـــات الحيوية في فلســـطين، بفضل 
بالجـــودة  تمتـــاز  التـــي  المنتجـــات  توفـــر 
العاليـــة التـــي حلت مـــكان منتجـــات الدول 
المجاورة واألجنبيـــة. وقد تمكنت منتجات 
القطـــاع خالل 40 ســـنة الماضيـــة من تلبية 
أكثـــر من نصـــف احتياجات الســـوق المحلي 

الفلســـطيني.  

الســنوات األخيــرة، وقــد  تنامــي كبيــر فــي  شــهد قطــاع صناعــة األدويــة فــي فلســطين 
ــر  ــل، توفــر هــذه الشــركات أكث ــة ومســتحضرات التجمي ــات فــي فلســطين 16شــركة لألدوي ب
ــة الشــهادات  ــة الفلســطينية %70 منهــم مــن حمل ــدي العامل مــن 1,785 فرصــة عمــل لألي

المختصــة وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019.

ــت  ــي حيــث بات ــاج المحل ــة االحتي ــى تلبي ــادة قدرتهــا عل ــة مــن زي لقــد تمكنــت شــركات األدوي
منتجاتهــا تغطــي أكثــر مــن نصــف الطلــب المحلــي، باإلضافــة إلــى إثبــات قدرتهــا التنافســية 
العاليــة علــى مســتوى األســواق اإلقليميــة والدوليــة وقدرتهــا علــى الوصــول ألكثــر مــن 17 
دولــة عربيــة وأجنبيــة منهــا ألمانيــا، إلــى جانــب امتــاك عــدد مــن هــذه الشــركات مصانــع أدويــة 

فــي الخــارج. 

وقــد ســاعد تبنــي شــركات األدويــة لألســاليب اإلداريــة العصريــة وتوســيع عملياتهــا اإلنتاجيــة، 
وعملهــا التكاملــي، وتبنيهــا الســتراتيجيات اإلندمــاج والتوســع والبحثوالتطويــر، واســتثمارها 
فــي العنصــر البشــري إلــى تحقيــق هــذا التطــور الســريع فــي القطــاع، باإلضافــة إلــى إلتزامهــا 
بمعاييــر التصنيــع الجيــد وحصــول عــددًا منهــا علــى شــهادات التصنيــع الجيــد التــي مكنتهــا مــن 
اختــراق األســواق الخارجيــة، حيــث تعتبــر هــذه المعاييــر مقاييــس أمــان وجــودة دوليــة مهمــة 

يتوجــب علــى كافــة الشــركات التــي تهــدف للوصــول إلــى األســواق الخارجيــة اإللتــزام بهــا. 

باإلضافــة إلــى المنتجــات الدوائيــة، ومــن منطلــق توســيع خطــوط اإلنتــاج، تقــوم المصانــع 
التنظيــف،  ومــواد  والعطــور،  والكريمــات،  التجميــل،  مــواد  مــن  متنوعــة  أصنــاف  بإنتــاج 
ــًا فــي  ــاج، وتشــكل تنوعــًا ضروري والتعقيــم، وتشــكل هــذه المنتجــات نســبة مهمــة مــن اإلنت
خطــوط اإلنتــاج ومخرجاتــه. وقــد أدخلــت العديــد مــن المصانــع منتجــات البحــر الميــت ضمــن 

المزيــج التســويقي لبضائعهــا. 

الدوائيــة فــي  الصناعــة  العاملــة فــي  الشــركات  بتمثيــل  الدوائيــة  الصناعــات  اتحــاد  يقــوم 
فلســطين بحيــث يتولــى مســؤولية تمثيــل المصالــح التجاريــة المشــتركة لكافــة األعضــاء، 
وتنســيق مواقفهــم القانونيــة والتنظيميــة الرئيســية فــي هــذه الصناعــة، وتشــجيع الصناعــات 

الدوائيــة فــي فلســطين، وجــودة منتجاتهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
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تنــدرج ضمــن  الدوائيــة  المتاحــة ضمــن قطــاع الصناعــات  فــرص االســتثمار 
التاليــة:  المجــاالت 

إنتاج أدوية خاصة باألمراض المزمنة والسرطان 

إنتاج أدوية زراعية وبيطرية

إنتاج مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت

1

2

3
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10. قطاع صناعة األثاث واألخشاب 
يعـــد قطـــاع صناعة األثاث واألخشـــاب من 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  الواعـــدة،  القطاعـــات 
مضاعفـــة قيمـــة صادراتها بثالثـــة أضعاف 
خـــالل  فارتفعـــت  زمنيـــة قياســـية،  بفتـــرة 
مليـــون   23 مـــن   2000-2012 األعـــوام 
دوالر  مليـــون   64 إلـــى  أمريكـــي  دوالر 
أمريكـــي، وتمكنـــت مـــن الحفـــاظ على هذا 
النمـــو ليبلـــغ ذروتـــه عـــام 2015 لحوالـــي 

أمريكـــي.  دوالر  مليـــون   133

يشــهد قطــاع صناعــة األثــاث واألخشــاب تطــورًا واســعًا علــى الصعيــــد الكمــي والنوعــي، وقــد 
أثبتــت هــذه الصناعــة قدرتهــا علــى المنافســة محليــًا بتلبيــة حوالــي %70 مــن الطلــب المحلــي، 
وتمكنــت مــن إثبــات قدرتهــا التنافســية علــى المســتوى اإلقليمــي. تســاهم هــذه الصناعــة 
حوالــي %2 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويصــل عــدد المنشــآت العاملــة ضمنهــا حوالــي 
3,607 منشــأة، تشــغل 13,013عامــل ممــن يمتلكــون المهــارة والخبــرة الكافيــة إلنتــاج صناعة 
منافســة وقــدرات إنتاجيــة عاليــة، وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

للعــام 2019. 

يتكــون قطــاع صناعــة األثــاث واألخشــاب مــن أربعــة صناعــات فرعيــة؛ األثــاث المنزلــي والــذي 
يشــكل الجــزء األكبــر مــن القطــاع، بحيــث يبلــغ نســبة إنتاجــه مقارنــة بباقــي صناعــات القطــاع 
الفرعيــة األخــرى %46، يليهــا األثــاث المكتبــي بنســبة إنتــاج تصــل إلــى %17، وأثــاث المطبــخ 
بــذات نســبة اإلنتــاج %17، فاألثــاث التقليــدي الــذي يتكــون مــن األبــواب والنوافــذ ومكونــات 

البنــاء األخــرى بنســبة إنتــاج 15%. 

أهــم األســواق التصديريــة لصناعــات هــذا القطــاع هــي األســواق المجــاورة، وكذلــك الســوق 
األردنيــة،  والســوق اإلماراتــي، كمــا تصــل صناعــات القطــاع إلــى الســوق اإليطالــي، والســوق 

األمريكــي، وغيرهــا مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة. 

ويمتلــك القطــاع فــرص هائلــة وقــدرات حقيقيــة تمكنــه مــن توســيع حجــم االســتثمارات فيــه 
وتوســيع حجــم المنافســة لتصــل صناعاتــه إلــى أســواق جديــدة علــى المســتوى اإلقليمــي 
والدولــي، خاصــة وأن أغلــب منشــآت هــذا القطــاع مواكبــة ألحــدث التصاميــم، وحاصلــة علــى 
شــهادة الجــودة العالميــة، يمثــل القطــاع اتحــاد الصناعــات الخشــبية واألثــاث الفلســطيني. 
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تنــدرج ضمــن  الدوائيــة  المتاحــة ضمــن قطــاع الصناعــات  فــرص االســتثمار 
التاليــة:  المجــاالت 

إنتاج المدخات والمواد األولية الازمة لصناعات القطاع

صناعة اآلثاث الخاص بالمدارس، والمطاعم، والمستشفيات 

منتجات البناء الخشبية وأعمال الديكور

الصناعات الحرفية التقليدية )الحفر على خشب الزيتون(

التصميم والتعبئة والتغليف والتسويق

1

2

3

4

5
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قـــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــاع الصناعات اإلنشـــــــــــائيـــــــــــــــة
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار

يلعــب قطــاع الصناعــات اإلنشــائية دورًا هامــًا فــي توليــد الدخــل وتوفيــر األبنيــة الالزمــة 
للســكن واألنشــطة االقتصاديــة األمــر الــذي يدفــع عجلــة النمــو االقتصــادي. ويتزايــد عــدد 

الشــركات العاملــة فــي القطــاع بشــكل ملحــوظ ليصــل إلــى حوالــي 600 شــركة.

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
يســاهم قطاع الصناعات اإلنشــائية بحوالي %5.9 من الناتح المحلي اإلجمالي الفلســطيني، 
كمــا يســاهم بنســبة تصــل إلــى %1.9 مــن العمالــة المحليــة، شــهد القطــاع تطــورًا ملحوظــًا 
خــال األعــوام الماضيــة، ويعــود هــذا التطــور الســريع فــي القطــاع إلــى زيــادة حجــم الطلــب 
علــى توفيــر األبنيــة الازمــة للســكن بمعــدل يصــل إلــى 25 ألــف وحــدة ســكنية ســنويًا، إلــى 
جانــب الحاجــة لتوفيــر حوالــي 140 ألــف وحــدة ســكنية فــي المحافظــات الجنوبيــة لوحدهــا، 

وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019. 
هــذا باإلضافــة لتوفــر القــدرة علــى توفيــر المنتجــات التــي يحتاجهــا قطاع الصناعات اإلنشــائية؛ 
منهــا اإلســمنت واألحجــار الملونــة التــي تمتــاز بالجــودة العاليــة. حيــث يصــل الطلــب المحلــي 
الســنوي علــى مــادة اإلســمنت 2.5 مليــون طــن، علمــًا أن المحافظــات الجنوبيــة لوحدهــا 
وألســباب إعــادة اإلعمــار حقــق معــدل نمــو فــي الطلــب علــى مــادة اإلســمنت لوحدها بنســبة 
تزيــد عــن %800، لتبلــغ حجــم القيمــة المســتوردة مــن مــادة اإلســمنت حوالــي 2 مليــون طــن.  
وعليــه  الخــارج،  مــن  اإلنشــائية  الصناعــات  منتجــات  مــن   90% حوالــي  فلســطين  تســتورد 
بــدأت الحكومــة بالعمــل جاهدتــًا لتوفيــر منتجــات هــذه الصناعــة محليــًا وجــذب االســتثمارات 
لتوفــر الســوق وســد االحتيــاج المتزايــد. وعلــى صعيــد البنيــة التحتيــة فقــد عملــت الحكومــة 
الخــاص فــي تنفيــذ  تبنــي مفهــوم الخصخصــة والشــراكة مــع القطــاع  الفلســطينية علــى 
مشــاريع الطــرق، والجســور، والمعابــر األمــر الــذي يوفــر بنية تحتية حقيقية لتشــجيع االســتثمار 

فــي هــذا القطــاع. 
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2.   مؤشرات اقتصادية عامة
يوفــر قانــون تشــجيع االســتثمار فــي فلســطين رقــم )1( لســنة 1998 وتعدياتــه للمســتثمرين 
المحلييــن واألجانــب الذيــن يرغبــون فــي إقامــة مشــروع اســتثماري جديــد أو تطويــر مــن ضمــن 

قطــاع الصناعــات اإلنشــائية بشــكل عــام مجموعــة مــن الحوافــز كمــا هــي موضحــة أدنــاه.

ضريبــة دخــل بنســبة %5 لغايــة 5 ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تحقيــق الربــح بمــا 
ال يتجــاوز أربــع ســنوات، أيهمــا أســبق  1

2

3

4

ضريبــة دخــل بنســبة %10 لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن نهايــة المرحلــة 
األولــى، وتحســب بعــد ذلــك حســب النســب والشــرائح الســارية المفعــول

إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب.

إعفــاء قطــع الغيــار المســتوردة للمشــروع مــن الجمــارك والضرائــب علــى أن 
ال تزيــد قيمــة هــذه القطــع عــن %15 مــن قيمــة الموجــودات.
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أهم فرص االستثمار في قطاع الصناعات اإلنشائية في فلسطين:

صناعة اإلسمنت

البنية التحتية

صناعة الحديد والفوالذ

المشاريع والتطوير العقاري 

صناعة اكسسوارات ومستلزمات البناء والتشييد

1

2

3

4

5

3.   فرص االستثمار المتاحة لقطاع الصناعات اإلنشائية

تتعــدد فــرص االســتثمار فــي قطــاع الصناعــات اإلنشــائية، خاصــة مــع ارتفــاع الطلــب علــى 
الوحــدات الســكنية فــي ظــل زيــادة النمــو الســكاني فــي فلســطين، وفــي ظــل االهتمــام 
الحكومــي فــي دعــم القطــاع ودعــم المســتثمرين بتوفيــر ضمانــات وتســهيات متعــددة لهــم 
وتقديــم مناقصــات لاســتثمار فــي بنــاء المســاكن بأســعار مناســبة، وتوفــر األراضــي إلقامــة 

اإلنشــاءات عليهــا وســد االحتيــاج، واإلصاحــات علــى قطــاع الرهــن العقــاري.
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قــــــــطــــــــــــاع الـطــــاقــــــــــــــــــــــــة الـمـتــــجــــــــــددة 
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار

تمتــاز فلســطين بأعلــى حافــز ســعري بالمقارنــة بالمنطقــة كونهــا تعتمد بشــكل شــبه كامل 
علــى الــواردات مــن الطاقــة. كمــا يســاهم قانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة الــذي 
دخــل حيــز التنفيــذ ســنة 2015 علــى تشــجيع اســتغالل وتطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
وزيــادة نســبة مســاهمتها فــي معــدل الطاقــة الكلــي، وتنظيــم اتفاقيــات شــراء الطاقــة 

مــع شــركات الناقــل. 

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
تصنــف الطاقــة المســتخدمة فــي فلســطين إلــى طاقــة كهربائيــة، ومشــتقات نفطيــة )الغــاز، 
ــكاز(، وطاقــة متجــددة. وتقســم الطاقــة المتجــددة الرئيســية المســتخدمة فــي  الســوالر، ال
فلســطين إلــى الطاقــة الشمســية، والكهربائيــة، والحراريــة، والكتــل الحيويــة )الفحــم، الحطــب، 
نســبيًا  الريــاح صغيــرة  مــن  المتولــدة  الطاقــة  تعتبــر  الريــاح.  وطاقــة  المخلفــات(،  الجفــت، 
ومحــددة فــي المناطــق المرتفعــة والتــي تزيــد علــى 1000 متــر فــوق ســطح البحــر، حيــث 
يكــون االســتفادة منهــا مجديــًا فــي بعــض المواقــع فقــط، وتبلــغ الســعة اإلنتاجيــة مــن طاقــة 

الريــاح حوالــي 700 كيلــو واط فــي الخليــل. 
أمــا فيمــا يتعلــق بااللــواح الشمســية، فتســتخدم لغايــات تســخين الميــاه علــى نطــاق واســع، 
ــع  ــا، تتمت ــر مــن %70 مــن األســر تســتخدم هــذه التكنولوجي ــات علــى أن أكث وترجــح اإلحصائي

فلســطين ِبـــ 300 يــوم مشــمس، وحوالــي 170 كيلــو واط بالســاعة لــكل متــر مربــع. 
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الشكل التالي يوضح االحتياجات الحالية والمتوقعة لقطاع الطاقة في 
فلسطين وأسعار تزويدها. 
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2.   حوافز االستثمار المقدمة لقطاع الطاقة المتجددة
مؤخــرًا، تــم إطــاق نظــام عقــود حــزم حوافــز الطاقــة المتجــددة، وذلــك مــن أجــل زيــادة 
القــدرة علــى إنتــاج الطاقــة محليــًا وتخفيــض االعتماديــة علــى واردات الطاقــة، واالســتجابة 
ألهــداف قطــاع الطاقــة بتوليــد 130 ميغــا واط بحلــول 2020 مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
ــة المســتدامة 2030، وترشــيد  ــة واألهــداف العالمي ــة المحلي ــات التنمي واالســتجابة لمتطلب
ــة  ــدة للطاقــة لدفــع عجل ــة وحاجاتهــا المتزاي اســتهاك الطاقــة ودعــم األنشــطة االقتصادي
التنميــة، وكذلــك لخلــق فــرص عمــل فــي القطــاع، ويســتهدف العقــد المســتثمرين المحلييــن، 
واألجانــب، والمغتربيــن، وصناديــق االســتثمار لتنفيــذ أعمــال محطــات الطاقــة، وأيــة منشــآت 
اقتصاديــة أخــرى مــن أجــل تعزيــز مســاهمتها فــي توليــد الطاقــة. ومــن المنظــور أن تســتفيد 
800 منشــأة اقتصاديــة مــن العقــد بمــا فيهــا محطــات الطاقــة، بحجــم اســتثمار يقــدر بحوالــي 

50 مليــون دوالر أمريكــي، وتحقيــق مــا يقــارب 5,750 فرصــة عمــل مباشــرة. 
بلغــت قيمــة االســتثمارات ضمــن قطــاع الطاقــة المتجــددة المســتفيدة مــن قانــون تشــجيع 
االســتثمار حوالــي 5 مليــون دوالر بعــدد مشــاريع وصــل إلــى 15مشــروع عملــت علــى خلــق 
49 فرصــة عمــل مباشــرة، وتشــكل االســتثمارات فــي القطــاع الصناعــي مــا نســبته حوالــي 1% 

مــن إجمالــي اإلســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات.

وتقسم الحوافز الممنوحة للقطاع على النحو التالي:

محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ذات 
القــدرة التــي ال تقــل عــن 1 ميغــا واط، علــى ثــاث مراحــل؛ المرحلــة األولــى؛ 
تكــون فيهــا نســبة ضريبــة الدخــل %0 ولمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
تشــغيل المحطــة، المرحلــة الثانيــة؛ تكــون فيهــا نســبة ضريبــة الدخــل 5% 
لمــدة خمــس ســنوات تبــدًا مــن نهايــة المرحلــة األولــى، المرحلــة الثالثــة؛ 
وتكــون فيهــا نســبة ضريبــة الدخــل %10 لمــدة ثاثــة ســنوات تبــدًا مــن 

نهايــة المرحلــة الثانيــة وتحتســب بعــد ذلــك النســب الســارية.

1
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المشــاريع التــي ال تزيــد قدرتهــا عــن 1 ميغــا واط، والتــي تســتخدم فــي 
تغذيــة المشــاريع والمنشــآت حســب معيــار صافــي القيــاس. 

تتــم معاملــة القــروض التــي تمنحهــا مؤسســات التمويــل والبنــوك التــي 
ــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة  ــد الطاقــة الكهربائي تمــول مشــاريع تولي
معاملــة القــروض الممنوحــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تــم 

النــص عليهــا ضمــن قانــون وتعليمــات ضريبــة الدخــل. 

ــة التعليمــات  ــة تشــجيع االســتثمار المــدن الصناعي يضــع مجلــس إدارة هيئ
ــن، وتخصصاتهــم.  الخاصــة بالعقــد، وعــدد الموظفي

2

3

4



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق100

2.   فرص االستثمار المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة
يتنامــى اهتمــام مجموعــة واســعة مــن الجهــات والمؤسســات المحليــة واألجنبيــة وعلــى 
رأســها ســلطة الطاقــة الفلســطينية باالســتثمار فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي باتــت 
تنظــم وفــق اســتراتيجية الطاقــة المتجــددة لعــام 2020، والتــي تهدف بشــكل رئيســي لتوفير 
%50 مــن احتياجــات الكهربــاء مــن خــال اإلنتــاج المحلــي وتشــجيع اســتغال وتطويــر مصــادر 
لزيــادة نســبة مســاهمتها فــي مجمــوع  المتجــددة، واالســتفادة مــن تطبيقاتهــا  الطاقــة 
الطاقــة الكلــي حيــث تــم اســتهداف مــا نســبته %10 مــن اإلنتــاج المحلــي المســتهدف )130 

ميغاواط/الســاعة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة(. 
المبــادرة الفلســطينية للطاقــة الشمســية واحــدة مــن مراحــل االســتراتيجية، تهــدف إلــى 
إقامــة مشــاريع صغيــرة متفرقــة ضمــن عــدد مــن المراحــل، تســتهدف المرحلــة األولــى )1000 
منــزل(، صافــي القيــاس أقــل مــن 1 ميغــا واط. والعــروض المباشــرة لمحطــات التوليــد )1-5 
ميغــا(. فــرص االســتثمار تعــد بنجــاح حقيقــي فــي هــذا القطــاع، وهــذا مــا تشــير إليــه المشــاريع 
ــر  ــاه العادمــة حيــث إن محطــات إعــادة تدوي ــر المي التــي تــم تنفيذهــا فــي مجــال إعــادة تدوي
الميــاه العادمــة التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المجالــس البلديــة والقرويــة أثبــت نجــاح 
حقيقــي كمحطــة تنقيــة الميــاه العادمــة فــي منطقــة ديــر شــرف غــرب مدينــة نابلــس وباتــت 

تعتبــر إحــدى أضخــم المشــاريع االســتراتيجية فــي فلســطين. 

فرص االستثمار المتاحة ضمن قطاع الطاقة المتجددة: 

تجميع لوحات الخايا الشمسية والمواد المرتبطة بها

التدقيق الطاقي وتطبيق معايير كفاءة الطاقة

استخدام الطاقة المتجددة في تدفئة المنازل والمنشآت

البحث والتطوير في مجاالت الطاقة المتجددة والرياح لتوليد الكهرباء

محطات توليد الطاقة الكهربائية

1

2

3

4
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قــطــــاع االتصـاالت وتكنولوجــيا المــعــلــومـات 
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار

ينمــو قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين بشــكل متســارع، وذلــك  
ــة المتعلمــة، والقــرب الجغرافــي لفلســطين، والتعــاون مــع  بفضــل؛ وفــرة القــوى العامل
الدوليــة،  الجــودة  بمعاييــر  فلســطين  وتلتــزم  العالميــة.  المتطــورة  التكنولوجيــا  مراكــز 
مثــل تطبيــق نضــج القــدرة، وشــهادات الجــودة األيــزو، ووجــود اتفاقيــات التجــارة الدوليــة 
الداعمــة، مــا دفــع شــركات رائــدة مثــل أي دي أس، وأوراكل، وشــركة 3 كــوم، وتايمكــس 

إلنشــاء مكاتــب تديــر عمليــات البحــث والتطويــر فــي فلســطين.

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
يســاهم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بحوالــي %5 مــن الناتــج المحلي اإلجمالي 
الفلســطيني، وقــد بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع حوالــي 8,408 عامــل، يعملــون فــي 
حوالــي 698 منشــأة مصنفــة ضمــن إحــدى التصنيفــات التاليــة؛ شــركات برمجــة التطبيقــات، 
ومقدمــو خدمــات االستشــارات وشــركات تطويــر البرمجيــات والحلــول، ومــزودو خدمــات 
اإلنترنــت، ومقدمــو التدريــب المهنــي والتقنــي فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، ومقدمــو 
خدمــات الشــبكات،، ومــوردو المعــدات المتخصصــة مثــل الحواســيب، ومســتلزمات ومعــدات 
االتصــاالت الســلكية والاســلكية، وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

للعــام 2019.
فــي قطــاع  يحملــون شــهادات  الفلســطينية ممــن  الجامعــات  مــن  الخريجيــن  عــدد  يصــل 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 2,500 خريــج، ويتوفــر فــي القطــاع حوالــي 25 برنامــج 

تمويــل لدعــم مشــاريع االســتثمار فيــه.
وقــد ســاهمت صــادرات القطــاع فــي تعزيــز واقــع القطــاع ضمــن القطاعــات االقتصاديــة 
الفلســطينية، وتتــراوح إيــرادات القطــاع بيــن 350 مليــون إلــى 1 مليــار دوالر أمريكــي، وتقــدر 
صــادرات القطــاع بيــن 20 مليــون إلــى 50 مليــون دوالر أمريكــي، تصــدر فلســطين خدمــات 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إلــى دول الخليــج العربــي، والــدول األوروبيــة، والواليــات 
أكثــر  مــن  الخارجيــة  للشــركات  كفــاءات  اســتقطاب  خدمــات  وتعتبــر  األمريكيــة.  المتحــدة 

ــم تصديرهــا ضمــن القطــاع.  ــي يت الخدمــات الت
انعكــس اهتمــام الحكومــة الفلســطينية بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن 
خــال أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 – 2022، وباالســتجابة لمتطلبــات التنميــة المحليــة 
واألهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة 2030 ومــن أهــم مــا أنجــز لدعــم هــذا القطــاع إبــرام 

عقــد حوافــز خــاص للمشــاريع العاملــة ضمــن هــذا القطــاع.
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2.   حوافز االستثمار المقدمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
حســب معيــاري التصديــر وااليــدي العاملــة حيــث ان كل مشــروع يوظــف أكثــر مــن 25 وظيفــة 

يســتفيد مــن الحوافــز االتيــة:

تخفيــض ضريبــة الدخــل بنســبة %66 لتصبــح %5 فــي الســنوات الخمــس 
األولــى يليهــا %10 لمــدة ثــاث ســنوات

اعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب

اعفاء قطع الغيار ان وجدت

1

2
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2.   فرص االستثمار المتاحة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين مــن إحــدى القطاعــات االقتصاديــة 
الفلســطينية الــذي يقــدم لمــن يريــد االســتثمار فيــه آفاقــًا واســعة، حيــث يتأكــد ذلــك مــن 
خــال التجربــة العمليــة للشــركات العاملــة فيــه علــى مــر الســنوات والتــي أثبــت نجاحهــا علــى 
المســتوى المحلــي والمســتوى اإلقليمــي والعالمــي، خاصــة فــي ظــل عــدم اشــتراط العمــل 
فيــه توفــر رؤوس أمــوال هائلــة حيــث تعتمــد بشــكل رئيســي علــى رأس المــال البشــري المبــدع 
الــذي يمتلــك المهــارة والخبــرة الكافيــة إليجــاد الفكــرة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، فــي ظــل 

دعــم حكومــي ومؤسســاتي واســع لتشــجيعه علــى البقــاء واالســتدامة. 

صناديق االستثمار الستهداف شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة

حلول تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي

خدمات التعاقد الخارجي ومراكز االتصال

صناعة وتطوير البرمجيات والتطبيقات

شركات التسويق اإللكتروني

الذكاء االصطناعي 
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قــطــــاع السياحة 
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار

تحتضــن فلســطين مدينــة بيــت لحــم مهــد الســيد المســيح، وأريحــا أقــدم مدينــة مســورة 
فــي العالــم، والقــدس مهبــط الديانــات التوحيديــة الثــالث، مــا يجعلهــا مقصــدًا ســياحيًا 
ثقافتهــا  الستكشــاف  لزوارهــا  المتاحــة  األنشــطة  بتعــدد  لتمتعهــا  باإلضافــة  مميــزًا، 
وتاريخهــا وطبيعتهــا ومطبخهــا الشــهي، فلــدى فلســطين الكثيــر لتمنحــه للــزوار والســياح 

المحلييــن واألجانــب.  

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
تمكــن قطــاع الســياحة الفلســطيني وقطاعاتــه التكميليــة مــن تطويــر وإعادة إعمــار ذاته حيث 
تــم رصــد مبالــغ عاليــة جــدًا لاســتثمار فيــه، وتــم بنــاء الفنــادق، وإنشــاء المرافــق والمقاصــد 
الســياحية، وترميــم وتجميــل كافــة أرجــاء فلســطين. وقــد أصبــح خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة 
مــن أهــم مكونــات الصــادرات الخدماتيــة حيــث احتلــت خدمــات الســفر والســياحة نســبة 70%. 
يســاهم قطاع الســياحة بنســبة %2.8 من الناتج المحلي اإلجمالي، ويصل عدد المؤسســات 
العاملــة فــي القطــاع إلــى أكثــر مــن 7,000 مؤسســة، ومجمــوع عــدد العامليــن فيهــا حوالــي 
2,975 عامــل. وتعتبــر خدمــات المطاعــم والمقاهــي، وخدمــات تنظيــم الجــوالت الســياحية، 
واإلقامــة مــن أكثــر الخدمــات الســياحية التــي تســاهم فــي القيمــة المضافــة مــن اإلنتــاج 

الســياحي، وفقــًا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019.
ينــدرج ضمــن القطــاع الســياحي أنشــطة المطاعــم والمقاهــي، وأنشــطة اإلقامــة، وأنشــطة 
تأجير ســيارات الركوب، وأنشــطة تنظيم الجوالت الســياحية ورحات الحج والعمرة، وأنشــطة 
ــة، وأنشــطة بيــع  ــركاب المنتظــم بالباصــات لمســافات طويل وكاالت ســفر، وأنشــطة نقــل ال
ــة، وصناعــة التحــف الخشــبية، وأنشــطة التســلية  ــة ومنتجــات الحــرف اليدوي ــا التذكاري الهداي

والترفيــه والفنــون واإلبــداع. 
يبلــغ عــدد الفنــادق فــي فلســطين 142 فنــدق منهــا 130 فنــدق فــي المحافظــات الشــمالية 
بعــدد غــرف تصــل إلــى حوالــي 7,800 غرفــة تســتوعب أكثــر مــن 17,102 ســرير، حيــث أن 
نســبة إشــغال للغــرف يصــل إلــى %30.9، وحيــث يصــل عــدد النــزالء إلــى حوالــي 650,000 
نزيــل، وعــدد ليالــي المبيــت 1,833,687 ليلــة. تتركــز الفنــادق فــي بيــت لحــم، والقــدس، ورام 
اللــه، وأريحــا واألغــوار، وجنيــن، ونابلــس، ويصــل مجمــوع عــدد الــزوار لألماكــن الســياحية فــي 
فلســطين إلــى 5 مليــون زائــر، منهــم مليــون ونــص زائــر أجنبــي. تتركــز فــي بيــت لحــم، جنيــن، 

أريحــا، ونابلــس، وفــق إحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019. 
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ضمــن الخطــط التنمويــة الحكوميــة الفلســطينية، تبنــت الحكومــة منــذ بــدء عملهــا منظــورًا 
تنمويــًا جديــدًا قائمــًا علــى نظــام العناقيــد، وهــو منظومــة تنمويــة صيغــت كــي تناســب 
الخصوصيــة الفلســطينية باالســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، وتهــدف لخلــق 
ثــم االنتقــال للتنميــة  تنميــة أفقيــة أي إيجــاد بنيــة تحتيــة مطــورة فــي كل المحافظــات، 
العموديــة بإســتثمار الميــزات التــي تتحلــى بهــا كل محافظــة فــي ســبيل تعزيــز المنتــج الوطني، 
ومــن ضمــن العناقيــد التــي تــم إطاقهــا العنقــود الســياحي  والــذي يشــمل المحافظــات 

ــة فــي هــذا القطــاع وهــي؛ بيــت لحــم، القــدس الشــرقية، أريحــا.  الرئيســية العامل
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2.   حوافز االستثمار المقدمة لقطاع السياحة 
يمنح قانون تشــجيع االســتثمار في فلســطين رقم )1( لســنة 1998 وتعدياته باقة واســعة 
مــن الحوافــز للمســتثمرين الجــدد أو المســتثمرين الذيــن يســعون لتطويــر مشــاريعهم القائمــة 
ضمــن قطــاع الســياحة الفلســطيني بالتحديــد، وهــذه الحوافــز تشــمل المشــاريع الجديــدة أو 
تطويــر وتوســيع المشــاريع القائمــة، وقــدم لمــن أراد االســتثمار فيــه مجموعــة مــن حوافــز 

االســتثمار والتــي تشــمل حوافــز علــى ضريبــة الدخــل وحوافــز علــى الرســوم الجمركيــة. 
بلغت قيمة االســتثمارات ضمن القطاع الســياحي المســتفيدة من قانون تشــجيع االســتثمار 
حوالــي 194 مليــون دوالر بعــدد مشــاريع وصــل إلــى 141 مشــروع عملــت علــى خلــق 5,196 
فرصــة عمــل مباشــرة. وتشــكل االســتثمارات فــي القطــاع الســياحي مــا نســبته حوالــي 23.6% 
مــن إجمالــي اإلســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات. منهــا اســتثمارات مشــتركة أو شــراكات 
مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والســعودية، واألردن. وتتمكــن كافــة مشــاريع االســتثمار 

الســياحي مــن االســتفادة مــن حوافــز االســتثمار حســب أحــكام القانــون وتعدياتــه

ضريبــة دخــل بنســبة %5 لغايــة 5 ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تحقيــق الربــح بمــا 
ال يتجــاوز أربــع ســنوات، أيهما أســبق 

ضريبــة دخــل بنســبة %10 لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن نهايــة المرحلــة 
األولــى، وتحســب بعــد ذلــك حســب النســب والشــرائح الســارية المفعــول

إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب.

إعفــاء قطــع الغيــار المســتوردة للمشــروع مــن الجمــارك والضرائــب علــى 
أن ال تزيــد قيمــة هــذه القطــع عــن %15 مــن قيمــة الموجــودات.
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3.   فرص االستثمار المتاحة لقطاع السياحة 
تتنــوع فــرص االســتثمار فــي القطــاع الســياحي، نظــرًا لوجــود إمكانيــات واســعة لنجاحهــا 
فــي ظــل النمــو الســريع فــي الســياحة الفلســطينية. وتأخــذ هــذه الفــرص مــن تميــز الموقــع 
الجغرافــي ومــن المكانــة التاريخيــة والدينيــة لفلســطين عمومــًا ومــدن معينــة فيهــا كمــا 
فــي بيــت لحــم، والقــدس، وأريحــا، ونابلــس قــوة لهــا تدفعهــا التخاذهــا مكانــًا لاســثتمار 
فيــه، إلــى جانــب الخبــرة الطويلــة للعامليــن علــى إدارة وتشــغيل األنشــطة الســياحية علــى 
اختافهــا. الســياحة الفلســطينية تمتلــك مقومــات للتوســع واالزدهــار مــن خــال االســتثمار 

فــي مجاالتهــا المختلفــة وهــي؛
السياحة الدينية،. 1
السياحة الثقافية، . 2
السياحة البيئية، . 3
السياحة الطبية والعاجية، . 4
السياحة الرياضية والمخاطر، . 5
السياحة الداخلية، . 6
السياحة الترفيهية، . 7
السياحة التجارية،. 8
الصناعات اليدوية والحرفية. . 9

فرص االستثمار المتاحة ضمن قطاع الطاقة المتجددة: 

الفنادق السياحية

المنتجعات السياحية

مدن األلعاب والماهي

المراكز الترفيهية والنوادي الرياضية

مشاريع الخدمات المرتبطة بالسياحة بما فيها خدمات الرحات المنظمة

1

2

3

4

5



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق110



111 االستثمار في فلسطين خارطة الطريق

قــطــــاع الــخـدمــــــــــــــــات 
مــؤشــــــرات اقتـصـاديــة واستثمارية، حوافــز وفرص 

االستثمـــــار

يلعــب قطــاع الخدمــات دورًا رائــدًا فــي االقتصــاد الفلســطيني حيــث يســاهم بمــا يقــارب 
%47 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي و%33 مــن إجمالــي التشــغيل. وقــد ارتبــط جــزء كبيــر 
ــة لتحســين وتوســيع فــروع محــددة مــن  ــى الحاجــة الحقيقي مــن نمــو قطــاع الخدمــات إل

ــة األخــرى.   خدمــات المنتجــات التــي تنــدرج ضمــن أنشــطة القطاعــات األقتصادي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2019.  

1.   مؤشرات اقتصادية عامة
ــة  ــر القطاعــات االقتصادي ــز االقتصــاد الفلســطيني، فهــو أكث يعــد قطــاع الخدمــات مــن ركائ
مســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتنبــع أهميتــه مــن عــدد األنشــطة الخدماتيــة التــي 
ــة،  ــرز أهمهــا فــي التعليــم، والصحــة، والخدمــات اللوجســتية، والخدمــات المالي يحتويهــا؛ وتب
وغيرهــا والتــي يمكــن االســتثمار فيهــا خاصــة لكونهــا تعتمــد بشــكل رئيســي علــى العنصــر 
مــن  قطــاع  أي  إلنجــاح  المطلوبــة  والمهــارات  الخبــرات  بامتاكــه  يتمتــع  الــذي  البشــري 

القطاعــات الخدماتيــة. 
لقــد ازدهــر قطــاع الخدمــات فــي فلســطين بشــكل واضــح خــال الســنوات العشــرة األخيــرة، 
وســاهم فــي تحقيــق هــذا المســتوى مــن االزدهــار فــي القطــاع الحاجــة المحليــة الماســة 
بالقطاعــات  وثيــق  بشــكل  ترتبــط  التــي  المختلفــة  الخدماتيــة  األنشــطة  واقــع  لتحســين 
االقتصاديــة األخــرى كالقطــاع الصناعــي، والقطــاع اإلنشــائي، وقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا 

المعلومــات، والقطــاع الزراعــي وغيرهــا. 
ومــن المنظــور أن يــزداد دور قطــاع الخدمــات بشــكل أكبــر فــي المســتقبل القريــب، مســتفيدًا 
مــن توفــر الفــرص التجاريــة الجديــدة فــي األعمــال والمشــاريع التجاريــة العالميــة الناجمــة عــن 
التقــدم فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، واالندمــاج الفلســطيني المتزايــد 

فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة. 
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1.   حوافز االستثمار المقدمة لقطاع الخدمات
يوفــر قانــون تشــجيع االســتثمار فــي فلســطين رقــم )1( لســنة 1998 وتعدياتــه للمســتثمرين 
تطويــري  أو  جديــد  اســتثماري  مشــروع  إقامــة  فــي  يرغبــون  الذيــن  واألجانــب  المحلييــن 
ضمــن القطــاع الخدماتــي بشــكل عــام مجموعــة مــن الحوافــز. تتطلــب الحوافــز التــي تقــدم 
لاســتثمارات الخدماتيــة توظيــف مــا ال يقــل عــن 25 عامــل خــال فتــرة االســتفادة للمشــاريع 
الجديــدة أو التــي تضيــف 25 عامــل علــى عــدد العمــال الموجوديــن للمشــاريع القائمــة، أو 
االســتثمارات التــي تزيــد نســبة صادراتهــا مــن اإلنتــاج عــن %40، أو المشــاريع التــي تســتخدم 

حوالــي %70 مــن المكــون المحلــي كمعــدات أو مــواد أوليــة.

ضريبــة دخــل بنســبة %5 لغايــة 5 ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تحقيــق الربــح بمــا 
ال يتجــاوز أربــع ســنوات، أيهما أســبق 

ضريبــة دخــل بنســبة %10 لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن نهايــة المرحلــة 
األولــى، وتحســب بعــد ذلــك حســب النســب والشــرائح الســارية المفعــول

ــار  حوافــز  جمركيــة للمعــدات وآالالت والموجــودات الثابتــة وقطــع الغي
التــي تســاعد فــي اإلنتــاج 

حرية التملك وتحويل الموارد المالية واألرباح

1
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1. قطاع الخدمات اللوجستية 
تنبـــع أهميـــة قطـــاع الخدمات اللوجســـتية 
التجـــارة  بقطـــاع  الوطيـــد  ارتباطـــه  مـــن 
والصناعـــة اللـــذان يحققـــان نمـــوًا متزايـــدًا 
هامـــًا  القطـــاع  ويعتبـــر  فلســـطين.  فـــي 
لتقديم التســـهيالت الالزمة لقطاع التجارة 
القطاعـــات  وباقـــي  خصوصـــًا  والصناعـــة 

المحليـــة. االقتصاديـــة 

يتكــون قطــاع الخدمــات اللوجســتية مــن فرعيــن رئيســيين همــا؛ النقــل، والتخزيــن، والخدمــات 
ــي فــي  ــي اإلجمال ــج المحل األخــرى المرتبطــة بهــا. ويســاهم القطــاع بنســبة %1.8 مــن النات
فلســطين، وحوالــي 1,074 منشــأة تعمــل فيــه، تشــغل هــذه المنشــآت 6,862 عامــل، بنســبة 
منشــآت %0.8 مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي القطاعــات االقتصاديــة وتشــغل مــا 
نســبته %2 مــن إجمالــي العامليــن، يحقــق القطــاع نمــوًا ســنويًا فــي القيمــة المضافــة يقــدر 
بحوالــي %7، وتبلــغ قيمــة الصــادرات حوالــي 116 ألــف دوالر أمريكــي، وفقــًا إلحصائيــات 

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2019. 

يعتمــد قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي فلســطين وبشــكل كبيــر علــى القطــاع الخــاص، 
وحيــث توفــر كل مــن وزارة النقــل والمواصــات، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 
وغيرهــا مــن الجهــات الرســمية ذات العاقــة مجموعــة مــن الدراســات والخطــط التــي تعدهــا 
بالتشــارك مــع القطــاع الخــاص ليتــم تنفيذهــا مــع الشــركاء والمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص.
الشــكل الغالــب للمشــاريع العاملــة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي فلســطين هــي 
المشــاريع المشــتركة، والتــي تمكنــت مــن تحقيــق ميــزة تنافســية للقطــاع وتجعــل منــه قطاعــًا 
ــًا لألعمــال، ويمكــن االســتثمار فــي إحــدى المجــاالت التاليــة كونهــا باتــت تشــكل فرصــًا  جاذب

حقيقيــة لاســتثمار فيهــا.
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فرص االستثمار المتاحة في قطاع الخدمات اللوجستية هي:

خدمات النقل بالحافات

قطاع النقل البري

السكك الحديدية والقطارات، في غزة، وبيت لحم ورام الله

إدارة وصيانة الموانئ وبناء مرافق التخزين

توفير مناطق النقل اللوجستية

التعبئة والتغليف
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2. قطاع التعليم 
حقـــق قطاع التعليم في فلســـطين تطورًا 
ملحوظـــًا وســـريعًا خـــالل األعـــوام القليلة 
الماضية، وبات يســـاهم بنســـبة %7.2 في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، ويشـــغل حوالي 
ســـنويًا  وينتـــج  وعاملـــة،  عامـــل   34,746

بقيمـــة 396 مليـــون دوالر أمريكـــي. 

تشــرف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى نظــام التعليــم الرســمي فــي فلســطين، والــذي 
يتألــف مــن ثاثــة مراحــل؛ مرحلــة التعليــم قبــل المدرســي )ريــاض األطفــال(، ومرحلــة التعليــم 
المدرســي اإللزامــي )األساســي والثانونــي(، والتعليــم العالــي. كمــا يوجــد فــي فلســطين 
التعليــم غيــر النظامــي الــذي يرتبــط بشــكل أساســي بالتعليــم المدرســي ويتكــون مــن ثاثــة 
أقســام؛ تعليــم الكبــار وبرامــج محــو األميــة، والتعليــم المــوازي لمــن تســربوا مــن المــدارس، 
والــدورات األكاديميــة فــي المراكــز الخاصــة. تمتــد مــدة التعليــم المدرســي فــي فلســطين 

إلــى 12عامــًا تبــدأ مــن الصــف األول بعمــر 6 ســنوات وتنتهــي بانتهــاء الصــف الثانــي عشــر.

ــر منهــا  ــي 1,332 روضــة، ويتركــز العــدد األكب ــاض األطفــال فــي فلســطين حوال ــغ عــدد ري بل
فــي المحافظــات الشــمالية، وبلــغ عــدد األطفــال الملتحقيــن فــي ريــاض األطفــال 148,253 

طفــل، ويصــل عــدد المربيــات اللواتــي يعملــن فيهــا إلــى حوالــي 9,400 مربيــة.

فــي حيــن بلــغ عــدد المــدارس الفلســطينية 3,037 مدرســة، وحيــث يســتوعب هــذا العــدد مــن 
المــدارس 1,282,054 طالــب وطالبــة، يــدرس فيهــا يقــارب 69,413 معلــم ومعلمــة، وحيــث 
يزيــد عــدد المعلمــات علــى عــدد المعلميــن بنســبة تصــل إلــى حوالــي %60. وقــد بلــغ عــدد 

المــدارس الخاصــة فــي فلســطين 433 مدرســة.

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم العالــي، فــإن مؤسســات التعليــم العالــي فــي فلســطين تتكــون 
مــن  14 جامعــة تقليديــة، منهــا 3 جامعــات تتبــع للقطــاع الخــاص، وجامعــة واحــدة للتعليــم 
ــة  ــة خاصــة، 18كلي ــات جامعي ــة، منهــا 7 كلي ــة جامعي ــوح وهــي جامعــة عامــة، و13كلي المفت
ــم  ــة والتعلي ــات وزارة التربي ــع للقطــاع الخــاص، وفقــًا إلحصائي مجتمــع متوســطة منهــا 6 تتب

العالــي، لعــام -2018 2019. 

مؤخــرًا، بــدأ التركيــز بشــكل كبيــر علــى التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )TVET(، حيــث بــات 
هنــاك العديــد مــن المــدراس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم التــي تطــرح المســارات التقنيــة  
والمهنيــة أهمهــا؛ المســار الصناعــي، والزراعــي، وإدارة الفنــادق والتــي وصــل عددهــا إلــى 
17 مدرســة، هــذا باإلضافــة إلــى المراكــز التدريبيــة التابعــة لــوزارة العمــل بعــدد 14 مركــز، 
ووزارة الشــؤون االجتماعيــة بعــدد مراكــز بلــغ 16 مركــز. والتــي تقــدم مجموعــة مــن المجــاالت 
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والتمديــدات  والخياطــة،  والحياكــة  والتجميــل،  التنفيذيــة،  الســكرتارية  أهمهــا؛  التدريبيــة 
واإلذاعــة  والعمــارة،  الجرافيكــي  والتصميــم  المعدنيــة،  واألشــغال  والنجــارة،  الكهربائيــة، 

والتلفزيــون، والتمديــدات الصحيــة.

ــي تتمحــور فيمــا  ــم والت تتعــدد فــرص االســتثمار المتاحــة فــي قطــاع التعلي
يلــي: 

إقامة مراكز تدريب مهني يمنح شهادات دولية معتمدة

مدارس اللغات

إقامة جامعات تعتمد التخصصات المهنية

مراكز األبحاث والدراسات

مراكز تطوير الدراسة التمهيدية والتأسيسية

1
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3. قطاع الصحة 
شـــهد القطاع الصحي الفلســـطيني تطورًا 
علـــى  المتزايـــد  الطلـــب  واكـــب  ملحوظـــًا 
خدماتـــه، فبات يســـاهم بما يقـــارب 2.8% 
مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، وزاد عـــدد 
المستشـــفيات العاملة فيـــه لتصل إلى 82 

. مستشفى

تتكاتــف كل مــن الحكومــة الفلســطينية ووكالــة الغوث وتشــغيل الفلســطينيين، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة للســكان الفلســطينيين، 
وبلــغ إجمالــي المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الصحــي حوالــي 5,009 مؤسســة تقــدم 
لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  ألرقــام  وفقــًا  عامــل،   8,001 بهــا  يعمــل  الصحيــة  الخدمــات 
الفلســطيني للعــام 2019. وبالنســبة لعــدد المستشــفيات المتواجــدة فــي فلســطين فيصــل 
عددهــا إلــى 82 مستشــفى، ويبلــغ إجمالــي عــدد األســرة المتواجــدة فيهــا حوالــي 6,440 
ســرير، وترتفــع فــي كل مــن الخليــل والقــدس نســب إشــغال األســرة عــن باقــي المحافظــات.  

القطــاع، وتبلــغ نســبة  نجــاح  أحــد أهــم ركائــز  القطــاع الصحــي  العاملــة فــي  القــوة  تعتبــر 
التغطيــة الطبيــة فــي فلســطين حوالــي 26 طبيــب لــكل 10,000 نســمة، وتعتبــر هــذه النســبة 
عاليــة علــى المســتوى العالمــي، خاصــة وأن غالبيــة القــوى العاملــة حاصليــن علــى شــهادة مــن 

المجلــس الطبــي األمريكــي أو البريطانــي.  

ــرة تمكنــت مــن تحســين المســتوى الصحــي ويعــود  يذكــر أن فلســطين فــي الســنوات األخي
ــر البنيــة التحتيــة للقطــاع الصحــي،  ذلــك إلــى االهتمــام بتوجيــه االســتثمارات الازمــة لتطوي
بإنشــاء وتأهيــل عــدد مــن المرافــق الصحيــة، لتقليــص الفاتــورة العاجيــة التي تصــدر إلى الخارج 
والبالغــة حوالــي 137 مليــون دوالر أمريكــي ســنويًا، وتنفيــذ البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة 
الصحيــة، واالســتثمار فــي المــوارد البشــرية العاملــة فــي القطــاع، واالهتمــام بإيجــاد برامــج 
التعليــم المهنــي الصحــي المســتمرة مــن خــال رفــع مســتويات الشــراكة مــع كافــة األطــراف 
الــذي وجــه هــذا االهتمــام والمجتمــع المدنــي  أصحــاب العاقــة مــن الطــرف الحكومــي 

والقطــاع الخــاص الصحــي.   

فــي  الصحــي  للتأميــن  الرئيســيين  المزوديــن  الخــاص  والقطــاع  الحكومــي  القطــاع  يعتبــر 
فلســطين، حيــث يســتفيد مــن التأميــن الصحــي الحكومــي بشــكل إلزامــي جميــع موظفــي 
ــن يســتفيد العمــال فــي القطــاع الخــاص مــن التأميــن  ــن، فــي حي القطــاع العــام والمتقاعدي
المقــدم مــن القطــاع الخــاص كــون صاحــب العمــل ملــزم بتأميــن موظفيــه ضــد إصابــات العمل.
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تتعــدد فــرص االســتثمار فــي قطــاع الصحــة فــي فلســطين وحيــث يمكــن أن 
تتمحــور هــذه الفــرص فيمــا يلــي: 

إنشاء شركات متخصصة في مجال األبحاث الطبية

إنشاء منتجعات للسياحة العاجية

إنشاء مستشفيات تخصصية

تقديم خدمات الرعاية والخدمات الطبية المنزلية

1

2

3

4
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4. القطاع المالي  )المصرفي وغير 
المصرفي( 

الفلســـطيني  المالـــي  القطـــاع  يســـاهم 
مـــن  االقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
المباشـــرة  االئتمانيـــة  التســـهيالت  خـــالل 
المقدمـــة للقطاعـــات االقتصادية، وتوفير 
التشـــريعات الناظمة لنشـــاط القطاع التي 

تســـاهم فـــي دعـــم القطاعـــات األخـــرى. 

يســاهم القطــاع المالــي الفلســطيني بنســبة %4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتتعــدد 
المؤسســات والشــركات العاملــة فــي القطــاع والتــي تتألــف مــن؛ القطــاع المصرفــي الــذي 
يضــم ســلطة النقــد الفلســطينية، و14 مصــرف منهــا 7 مصــارف محليــة و7 مصــارف وافــدة، 
ــة ســوق رأس المــال، وســوق فلســطين  ــذي يضــم هيئ ــر المصرفــي وال ــي غي والقطــاع المال
لــألوراق الماليــة، و9 شــركات وســاطة ماليــة، باإلضافــة إلــى شــركات التأميــن وعددهــا 9 

شــركات تأميــن، و6 شــركات إقــراض متخصصــة. 

حقــق القطــاع المالــي الفلســطيني نمــوًا ملحوظــًا فــي اآلونــة األخيــرة وقــد بلغــت نســبة 
االرتفــاع فــي القيمــة المضافــة للقطــاع لمــا يقــارب %5، كمــا احتلــت بورصــة فلســطين الرتبــة 
الثانيــة علــى المســتوى العربــي والرتبــة 33 علــى مســتوى العالمــي فــي توفيــر الحمايــة 
للمســتثمرين، وتعمــل البورصــة علــى تنظيــم األعمــال الماليــة للشــركات المدرجــة فيهــا والتــي 
بلغــت 48 شــركة بقيمــة 3.5 مليــون دوالر أمريكــي، كذلــك تقدمــت رتبــة فلســطين فــي 
مؤشــرات أداء األعمــال حســب تقريــر البنــك الدولــي فيمــا يتعلــق بالتســهيات االئتمانيــة 

ــى المســتوى العالمــي.   ــة 109عل ــى رتب لتصــل إل



االستثمار في فلسطين خارطة الطريق120

فــرص االســتثمار فــي قطــاع المالــي متعــددة وحيــث يمكــن أن تتمحــور هــذه 
الفــرص فيمــا يلــي: 

إنشاء بنوك إسامية وتخصصية

برامج التمويل والشراكات المتخصصة

برامج تأمين متخصصة

1

2

3







المناطـــق الصـنــــاعيــــة
في فلسـطيـن

المناطق الصناعية  

حوافز االستثمار في المدن الصناعية

خارطة األنشطة االقتصادية الرائدة للمحافظات الفلسطينية 

4
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الـمنـاطــــــق الـصنــــاعيـــــــة فــــي فـــلسطيــــن
مناطق صناعية مؤهلــة بالكامل الستيــعــاب 

االستثمارات المحليـــة واالجنبيــــة

النجــاح فــي اســتقطاب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة الــذي حققتــه المــدن الصناعيــة الحــرة 
فــي كل مــن أريحــا، وبيــت لحــم، وغــزة، دفــع المعنييــن إلــى توســيع انتشــار المناطــق الصناعيــة 
فــي فلســطين ليتــم إقامــة مناطــق جديــدة فــي الخليــل، وقلقيليــة، وجنيــن وإقامــة منطقــة 
خاصــة بالتكنولوجيــا والمعلومــات فــي طولكــرم تقــدم حاضنــات تكنولوجيــة ومراكــز لألبحــاث 

والدراسات.   

قيد اإلنشاءقائمة
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1.   مدينة أريحا الصناعية الزراعية

تبلــغ مســاحة المنطقــة الصناعيــة الزراعيــة الواقعــة فــي أريحــا 615 دونــم، وقــد بــدأت عمليــة 
الزراعيــة  الصناعيــة  أريحــا  2014، وقــد قامــت شــركة تطويــر مدينــة  عــام  التشــغيل فيهــا 
بتطويرهــا )JAIPCO( بدعــم ســخي مــن كل مــن الحكومــة اليابانيــة واالتحــاد األوروبــي. وتقــع 
المدينــة فــي منطقــة اســتراتيجية فهــي يبعــد فقــط 7 كــم عــن الحــدود مع األردن،  تســتهدف 
المنطقــة االســتثمارات التــي تعمــل ضمــن قطــاع الصناعــات الزراعيــة والغذائيــة ومكماتهــا.

2.   مدينة بيت لحم الصناعية 

تبلــغ مســاحة منطقــة بيــت لحــم الصناعيــة الحــرة 195 دونــم، وتقــع علــى بعــد 10 كــم مــن 
مدينــة بيــت لحــم، وقــد بــدأت عمليــة التشــغيل فــي المنطقــة عــام 2013، بتنفيــذ مــن شــركة 
تطويــر مدينــة بيــت لحــم الصناعيــة )BMIP( وبدعــم ســخي مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة 

ــرة والمتوســطة. ــة الصغي )AFD(، تســتهدف المنطقــة كافــة االســتثمارات الصناعي

3.   مدينة غزة الصناعية   

منطقــة غــزة الصناعيــة الحــرة مســاحتها 500 دونــم، وقــد بــدأ تشــغيل المنطقــة عــام 1999، 
وتبعــد مســافة 4 كــم عــن معبــر المنطــار )كارنــي(،  وتــم تطويــر المدينــة مــن قبــل هيئــة المــدن 
الصناعيــة اإلدارة والتطويــر )PIEDICO( بدعــم ســخي مــن البنــك الدولــي والوكالــة األمريكيــة 

للتنميــة الدوليــة.

4.   مدينة ترقوميا الصناعية   

تــم اقتــراح مدينــة ترقوميــا الصناعيــة عــام 2017 وبمســاحة تبلــغ 1,500 دونــم، ســيكون 
للمنطقــة الصناعيــة الموقــع االســتراتيجي الــذي ســيمكن المســتثمرين مــن تســهيل عمليــة 
ــر لألســواق اإلقليميــة والدوليــة مــن خــال الموانــئ وربطهــا بالطريــق اإلســتراتيجي  التصدي
الــدول  وإلــى  التصديــر واالســتيراد مــن  لتســهيل عمليــة  الزراعيــة  الصناعيــة  أريحــا  لمدينــة 
العربيــة واإلســامية، كذلــك دمــج االقتصــاد الفلســطيني فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 

حيــث تبعــد المنطقــة عــن قطــاع غــزة ومينــاء أســدود حوالي 40 كيلــو متــر فقــط.
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محافظة 
القدس

أنشــطة صناعــة المنتجــات الغذائيــة، خاصــة صناعــة الزيــوت والدهــون النباتيــة، واللحوم، وحفــظ الفواكه 
والخضار، والحلويات والمشــروبات، وأنشــطة صناعة الجلود واألحذية، واألنشــطة الســياحية.

محافظة 
جنين

األنشــطة المهنيــة والعلميــة وتقنيــة المعلومــات، واألنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن، واألنشــطة 
الســياحية، الصناعــات الخفيفــة، وأنشــطة حفــظ الفواكــه والخضــار، وأنشــطة التســويق الزراعــي.  

محافظة 
طوباس

األنشــطة الزراعيــة والصناعــات الغذائيــة، وأنشــطة توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية، وأنشــطة 
حفــظ الفواكــه والخضــار والتســويق الزراعــي.

محافظة 
طولكرم

أنشــطة الصناعات الغذائية والمشــروبات، وأنشــطة تصنيع مواد البناء، األنشــطة الزراعية، واألنشــطة 
الســياحية، وأنشــطة حفظ الفواكه والخضار، وأنشــطة التســويق الزراعي.

محافظة 
نابلس

أنشــطة الصناعــات الكيماويــة، أنشــطة صناعــة الجلــود واألحذيــة، أنشــطة صناعــة النســيج والمابــس 
النباتيــة  الزيــوت والدهــون  الفواكــه وصناعــة  الغذائيــة، أهمهــا حفــظ  الصناعــات  أنشــطة  الجاهــزة، 
األنشــطة  اإلنشــائية،  واألنشــطة  المعدنيــة،  الصناعــات  وأنشــطة  الحلويــات،  وصناعــة  واللحــوم، 

الخفيفــة.  والصناعــات  الســياحية، 

محافظة 
قلقيلية

الجاهــزة،  والمابــس  النســيج  وأنشــطة صناعــة  الغذائيــة،  الصناعــات  وأنشــطة  الزراعيــة،  األنشــطة 
الســياحية. واألنشــطة 

محافظة 
سلفيت

أنشــطة الصناعــات الغذائيــة خاصــة المرتبطــة بعصــر الزيتــون، واألنشــطة المهنيــة والماليــة والعلميــة، 
وأنشــطة الصناعــات الخفيفــة، وأنشــطة صناعــة األخشــاب واألثــاث.

محافظة 
رام الله 
والبيرة

أنشــطة الصناعــات الغذائبــة، وأنشــطة الصناعــات الورقيــة والكرتــون، وأنشــطة الصناعــات الدوائيــة، 
وأنشــطة الصناعــات الكيماويــة، وأنشــطة صناعــة الباســتيك واللدائــن، وأنشــطة صناعــة النســيج 

والمابــس الجاهــزة، وأنشــطة الصناعــات الخفيفــة، وأنشــطة الســياحة والخدمــات الســياحية.

محافظة 
أريحا

والتقنيــة،  والعلميــة  المهنيــة  واألنشــطة  والثقافيــة،  الترفيهيــة  واألنشــطة  الســياحية  األنشــطة 
واألنشــطة الزراعيــة، وأنشــطة الصناعــات الغذائيــة خاصــة النخيــل، وأنشــطة الخدمــات اللوجســتية.

محافظة 
بيت لحم 

والخزفيــة،  الخفيفــة  الســياحية  الصناعــات  وأنشــطة  والرخــام،  الحجــر  بصناعــة  المرتبطــة  األنشــطة 
واألنشــطة الســياحية، وأنشــطة توليــد الطاقــة، والصناعــات الخفيفــة، وأنشــطة الصناعــات الثقيلــة. 

محافظة 
الخليل

أنشــطة صناعــة الحجــر والرخــام، وأنشــطة صناعــة الجلــود واألحذيــة، وأنشــطة صناعــة الخشــب واألثــاث، 
وأنشــطة صناعــة النســيج والمابــس الجاهــزة، وأنشــطة الصناعــات المعدنيــة، وأنشــطة الصناعــات 

الغذائيــة والمشــروبات، وأنشــطة توليــد الطاقــة، واألنشــطة الســياحية.

محافظة 
غزة 

األنشــطة المرتبطــة بعصــر الزيتــون، وأنشــطة الصناعــات الغذائيــة، والصناعــات الخفيفــة، والخدمــات 
واألنشــطة الســياحية، وأنشــطة الصيــد البحــري، وأنشــطة الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، وأنشــطة 

ــد الطاقــة. ــاه، وأنشــطة تولي ــة المي الخدمــات اللوجســتية، وأنشــطة تحلي

محافظة 
رفح

أنشــطة الصناعــات التحويليــة المختلفــة، وأنشــطة تنقيــة الميــاه، واألنشــطة المرتبطــة بعصــر الزيتــون، 
واألنشــطة الخدماتيــة واللوجســتية، وأنشــطة الصناعــات الخفيفــة، وأنشــطة الخدمــات الســياحية.

محافظة 
خانيونس

األنشــطة المرتبطــة بعصــر الزيتــون، واألنشــطة الســياحية، واألنشــطة الزراعيــة خاصــة إنتــاج التمــور، 
والتســمين، وأنشــطة التخزيــن والتعبئــة، وأنشــطة الخدمــات اللوجســتية. 

محافظة 
دير البلح 

أنشــطة صناعــة المــواد الغذائيــة، وأنشــطة صناعــة النســيج، وأنشــطة الصناعــات الحرفيــة، وأنشــطة 
ــاج التمــور.  الصناعــات الخفيفــة، واألنشــطة الزراعيــة خاصــة إنت

خارطة األنشطة االقتصادية الرائدة للمحافظات 
الفلسطينية 
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ضــمـــانــــات االستــثـــمـــار
في فلسـطيـن

5.1 برامج ومبادرات تشجيع االستثمار   

5.2 ضمانات تشجيع االستثمار 
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ضمانات االستـــــثــــــمار فــي فلـــســـطــيـــن 
برامج ومبـــــــــــادرات عالمية، وعربية، وفـلسطينية 

لدعـم استثمـــارات القطاع الخــــاص

تــم إطــاق عــدد مــن  البرامــج والمبــادرات المشــتركة بيــن فلســطين وعــدد مــن الــدول 
والــوكاالت الدوليــة والعربيــة التنمويــة لغــرض دعــم القطــاع الخــاص الفلســطيني وتمكينــه 
مــن آداء أدواره التــي وجــد ألجلهــا، حيــث يلعــب القطــاع الخــاص دورًا قياديــًا فــي دفــع عجلــة 
تشــجيع  علــى  المشــتركة  والمبــادرات  المشــروعات  ركــزت  وقــد  الفلســطيني،  االقتصــاد 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تشــكل مــا يزيــد عــن %95 من منشــآت القطــاع الخاص. 

حكومــات  مــن  مملوكــة  مشــتركة  عربيــة  هيئــة 
ــة  ــة، حاصل ــات ماليــة عربي ــع هيئ الــدول العربيــة وأرب
علــى تصنيــف )AA مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة( 
بــورز العالميــة، و ُتعــد أول  أنــد  مــن قبــل ســتاندر 
االســتثمار  لتأميــن  األطــراف  متعــددة  هيئــة 
التأمينيــة  التغطيــة  برنامــج  تقــدم  العالــم،  فــي 
لاســتثمارات وائتمــان الصــادرات العربيــة وبرنامــج 

االســتثمار. ضمــان 

الوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار برعايــة مشــتركة 
والحكومــة  لاســتثمار،  األوروبــي  البنــك  بيــن 
اليابانيــة، وفلســطين، وهــي إحــدى أذرع مجموعــة 
المخاطــر  ضــد  بالتأميــن  المختــص  الدولــي  البنــك 
الوكالــة  مــع  السياســية. وقــد وقعــت فلســطين 
الدوليــة لضمــان االســتثمار اتفاقيــة تأميــن المخاطــر 

لاســتثمارات. السياســية 

1.  برامج ومبادرات تشجيع االستثمار
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البحــار  وراء  لمــا  الخــاص  االســتثمار  مؤسســة 
تقــدم  مســتقلة  أمريكيــة  وكالــة  هــي  )أوبيــك(، 
ــة األجــل،  عــددًا مــن القــروض المتوســطة والطويل
إلــى جانــب الخدمــات التأمينيــة التــي تشــمل التأميــن 

التصديــر.  وضمانــات  السياســية،  المخاطــر  ضــد 

مؤسســة الضمــان للتطويــر، يشــترك فيهــا كل مــن 
والمملكــة  والهولنديــة،  السويســرية،  الحكومــة 
المتحــدة، والســويدية، تقــدم المؤسســة التأميــن 
البنكيــة، وقــد قامــت  المخاطــر، والضمانــات  ضــد 
ــر اســتثمار فــي القطــاع  بتقديــم تمويــل جزئــي ألكب
دوالر  مليــون   145 بقيمــة  الفلســطيني  الخــاص 

أمريكــي لحســاب شــركة الوطنيــة موبايــل. 

ــة، عضــو فــي  مجموعــة  ــل الدولي مؤسســة التموي
البنــك الدولــي، وتعمــل علــى تقديــم االســتثمارات 
الخــاص طويلــة  والخبــرات وبنــاء شــركات القطــاع 
التمويــل وضمانــات  تقــدم خدمــات  حيــث  األمــد، 

االئتمــان الجزئيــة.

2.  ضمانات تشجيع االستثمار

المحلييــن . 1 المســتثمرين  بيــن  تفرقــة  يوجــد  ال 
األجانــب.  والمســتثمرين 

حريــة تحويــل رأس المــال إلــى خــارج فلســطين بــأي . 2
وقــت وبالعملــة التــي يقبــل بهــا المســتثمر. 

حريــة تملــك المشــاريع مــع ضمــان عــدم نــزع ملكية . 3
العقار.





بدء مشـروع استثمـــاري فــي
في فلسـطيـن

6.1 خـــطـــوات بـــــدء مـــشــــروع اســـــتثــمـاري في فلسطيـــن
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بدء مشروع استثماري فـي فلـــســـطــيـــــــن  
إجـراءات مبسـطة وسهلة على المستثمريــن 

المحليين واألجانب
اســتثماري جديــد  تأســيس مشــروع  إجــراءات  تتميــز بســهولة  التــي  الــدول  فلســطين مــن 
أو توســيع مشــروع قائــم، إلــى جانــب محدوديــة الفتــرة الزمنيــة الازمــة إلصــدار التراخيــص 

اإلجــراءات.  لتســهيل  المحوســبة  األنظمــة  الازمــة، واالعتمــاد علــى  والموافقــات 

خطوات بدء مشروع استثماري
للمســتثمرين  بالنســبة  فلســطين  فــي  اســتثماري  مشــروع  تأســيس  إجــراءات  تختلــف  ال 
المحلييــن أو المســتثمرين األجانــب، إال بكــون المســتثمر األجنبــي عليــه الحصــول علــى إذن 

عمــل مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي قبــل البــدء بإجــراءات تأســيس مشــروعه 
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مؤسسات داعمة لبيئة االستثمار
في فلسـطيـن

7.1 المؤسسات الرسمية

7.2 مؤسسات القطاع الخاص
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مؤسسات داعمة لبيئــة االستثمــــار في فلـســـطيـــن 

تشــترك مجموعــة واســعة مــن المؤسســات الرســمية والعامــة ومؤسســات القطــاع الخــاص 
ــة االســتثمار فــي فلســطين وتقديــم  مــن أجــل تقديــم خدمــات متنوعــة تســعى لتنظيــم بيئ

التســهيات التــي مــن شــأنها أن تدعــم المستشــمرين لاســتثمار فيهــا. 

المميــزة  الخدمــات  مــن  العديــد  بتقديــم  االقتصــاد  وزارة  تقــوم 
االســتقرار  لتحقيــق  منــاخ  لخلــق  الخــاص،  والقطــاع  للمســتثمرين 
والكفــاءة االقتصاديــة بالشــراكة  مــع القطــاع الخــاص، بمــا يشــمل 
الشــركات،  وتســجيل  والتســهيات،  التجاريــة  التراخيــص  تقديــم 

واألبحــاث.  والمعلومــات  المســتهلك،  وحمايــة 

الدوليــة  المعاييــر  يلبــي  مالــي  نظــام  وفــق  الماليــة  وزارة  تعمــل 
مــن حيــث النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وهــي مســؤولة عــن 
تنظيــم جميــع الشــؤون الماليــة المتعلقــة بالضرائــب المباشــرة وغيــر 

المباشــرة بمــا فيهــا تنفيــذ حوافــز االســتثمار.

تعمــل وزارة الســياحة واآلثــار علــى النهــوض بالصناعــة الســياحية مــن 
خــال المحافظــة علــى المــوروث الثقافــي، وتطويــر البنيــة التحتيــة، 
وتنظيــم ومراقبــة عمــل المؤسســات والمرافــق الســياحية، وتطويــر 

المنتجــات الســياحية بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص. 

بيــن  الشــراكة  تعزيــز مفهــوم  علــى  المحلــي  الحكــم  وزارة  تعمــل 
بهــدف  وذلــك  والخــاص  العــام  والقطاعيــن  المحليــة  الهيئــات 

المحليــة.  التنميــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة 

تعتبر وزارة االخارجية والمغتربين المســؤولة عن عاقات فلســطين 
وتعنــى  بضمــان  األجنبيــة،  الــدول  مــع  الخارجيــة  الدبلوماســية 
مــع  الوثيــق  العمــل  فــي  واالســتمرار  الخارجــي،  الدعــم  اســتمرار 

الوطــن.  خــارج  المقيميــن  الفلســطينيين 

7.1 المؤسسات الرسمية

وزارة االقتصاد 
الوطني

وزارة المالية

وزارة السياحة 
واألثار

وزارة الحكم 
المحلي

وزارة الخارجية 
والمغتربين
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تنظــم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات قطــاع االتصــاالت 
ــر  ــى تطوي ــا المعلومــات فــي فلســطين، كمــا تعمــل عل وتكنولوجي

البنيــة التحتيــة للقطــاع، وتســهيل عمــل الشــركات العاملــة فيــه. 

تعمــل ســلطة الطاقــة علــى تنظيــم قطــاع الطاقــة فــي فلســطين 
ــع  ــد ونقــل وتوزي ــات تولي ــى عملي ــة عل مــن خــال اإلشــراف والرقاب
الطاقــة، ووضــع المواصفــات الخاصــة بالطاقــة، والبحــث وتطويــر 

ــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.  مصــادر الطاقــة البديل

ــا المتعلقــة بالصحــة، بمــا  ــع القضاي ــى جمي تشــرف وزارة الصحــة عل
يشــمل وضــع معاييــر وإجــراءات الصحــة، وإصــدار الشــهادات الازمــة 

للمنتجــات الغذائيــة المصــدرة او المســتوردة. 

تقــوم وزارة الزراعــة بتنظيــم القطــاع الزراعــي، وتشــمل مســؤولياتها 
الازمــة  والثانويــة  األوليــة  التشــريعات  إعــداد  إلــى  باإلضافــة 
لتنظيــم القطــاع، إصــدار الشــهادات الازمــة بمــا فيهــا شــهادات 
الصحــة، والصحــة النباتيــة لتصديــر الســلع الزراعيــة وتحســين الميــزة 

الفلســطينية.  للمنتجــات  التنافســية 

اإلحصــاءات  مصــدر  هــو  الفلســطيني  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز 
الفلســطينية، منهــا اإلحصــاءات المنتظمــة والدقيقــة عــن التجــارة، 
واألســعار، والبيانــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، إلــى جانــب البيانــات 
المختلفــة  الفلســطينية  االقتصاديــة  القطاعــات  بحالــة  الخاصــة 

وأدائهــا الســنوي. 

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

سلطة الطاقة 
والموارد الطبيعية

وزارة الصحة

وزارة الزراعة

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 

الفلسطيني
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تشــجيع  قانــون  ضمــن  االســتثمار  تشــجيع  هيئــة  تعمــل 
االســتثمار الفلســطيني وتقدم خدماتها في إطار تشــجيع 
وترويــج االســتثمار فــي فلســطين، ودعــم المســتثمرين 
واســتثماراتهم، مــن خــال الضمانــات المقدمــة، والحوافــز 
مــن  لمجموعــة  تتنفيذهــا  جانــب  إلــى  لهــم،  الممنوحــة 
اإلجــراءات التــي توفــر بيئــة مائمــة لتشــجيع االســتثمار. 

عالميــة  بمواصفــات  تتمتــع  صناعيــة  مناطــق  إنشــاء 
مــع  بالشــراكة  والمحليــة  األجنبيــة  االســتثمارات  لجــذب 
القطــاع الخــاص وتوفيــر خدمــات متكاملــة تلبــي احتياجــات 

المناطــق. هــذه  فــي  المســتثمر، 

تختــص مؤسســة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية 
بالمعاييــر، وهــي نافــذة الوصــول إلــى المعاييــر الوطنيــة 
والعالميــة، تعمــل علــى تســهيل التجــارة واالســتثمار فــي 
فلســطين مــن خــال تلبيتهــا الحتياجــات قطــاع األعمــال 
فــي مجــال المقاييــس، والمواصفــات، والفحــص والجــودة. 

وتهتــم  الوطنــي،  المركــزي  البنــك  النقــد  تماثــل ســلطة 
بتنظيــم العمليــات المصرفيــة ومراقبــة وإعــادة هيكليــة 

المحلــي. المصرفــي  القطــاع 

بتنظيــم  الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  هيئــة  تهتــم 
حمايــة  أجــل  مــن  والنمــو  المــال  رأس  ســوق  ومراقبــة 

المســتثمرين. حقــوق 

وتم توسيع إطار عملها ليشغل 
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يعمــل اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية 
ــز مســاهمتها  ــة وتعزي ــة الصناعي ــر أداء الغــرف التجاري علــى تطوي
فــي التنميــة االقتصاديــة لخدمــة مصلحــة القطــاع الخــاص وتعزيــز 
للمنتجــات  والترويــج  ودوليــًا  وإقليميــًا  محليــًا  علــى  عاقاتهــا 

الفلســطينية محليــًا ودوليــًا. 

تســهيل  علــى  الفلســطينية  للصناعــات  العــام  االتحــاد  يعمــل 
الصناعــي  التقــدم  أســاس  باعتبارهــا  الصناعيــة  التنميــة 
الفلســطيني، وذلــك مــن خــال التعليــم والمناصــرة ونشــر قيمــة 

عالميــًا.  المنافســة  علــى  قــادرة  متطــورة  صناعــة 

تعتبــر جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين أنهــا مركــز أبحــاث 
تعالــج قضايــا  الفلســطينية، فهــي  التجاريــة  مجتمــع األعمــال 

األعمــال.  مجتمــع 

يعمــل مركــز التجــارة الفلســطيني علــى تطويــر الصــادرات كقــوة 
االرتقــاء  خــال  مــن  المســتدام،  االقتصــادي  للنمــو  رئيســية 
لبيئــة  للترويــج  القــدرات  وبنــاء  الســوق  ودراســة  بالتصديــر 

ومشــجعة. تنافســية 

يعمــل المجلــس التنســيقي للقطــاع الخاص على تمثيل كافــة أعضاءه 
مــن القطــاع الخــاص الفلســطيني، وتقديــم مجموعــة مــن االمتيــازات 
والتســهيات لتمكيــن دورهــم االقتصــادي فــي فلســطين، وكذلــك 
التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة بشــأن وضــع أو تنفيــذ 

السياســات االقتصاديــة. 

يشمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص األعضاء التالي ذكرهم: 

جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين، مركــز التجــارة الفلســطيني، 
اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية، االتحــاد العــام 
للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك في فلسطين، اتحاد شركات 
أنظمــة المعلومــات الفلســطينية، جمعيــة الفنــادق العربيــة، اتحــاد 
شركات التأمين الفلسطينية، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس 

الشــاحنين الفلســطيني، منتــدى ســيدات األعمــال فلســطين.  

7.2 مؤسسات القطاع الخاص
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ملحق رقم )1(:

فرص االستثمار المتاحة ضمن العناقيد المعلن عنها

الجــدول التالــي يوضــح المشــاريع االقتصايــة التــي تحتــاج إلــى تمويــل ودعــم مــن خــال توفيــر 
ــي باالســتناد علــى مفهــوم الشــراكات، والمصنفــة  ــة لتنفيذهــا، أو دعــم مال تســهيات مالي

ضمــن العنقوديــن الزراعــي والصناعــي. 

* العملة المستخدمة هي الدوالر األمريكي
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